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חינוך בפינלנד
נגה גיל מנהלת אגף חינוך וקהילה ואנוכי השתתפנו במשלחת של רשת "ערי חינוך" שיצאה למסע לימודי קצר בפינלנד .רשת
"ערי חינוך" כוללת עוד  8ערים/רשויות שמייצרות ביניהן שיתופי פעולה ולימוד הדדי .יצאנו ללמוד איך במדינה זו ,שמאוד שונה
מישראל ,מגיעים להישגים יוצאי דופן בתחום החינוך ומובילים את טבלת מבחני הפיז"ה הבין לאומית שנים רבות .למדנו שהבסיס
הוא מדיניות ארוכת טווח המבוססת על כבוד ואמון במורים ובמנהלים ,מרכזיות של השלטון המקומי ביישום המדיניות ויצירת
מעמד משמעותי ביותר למורים .המסע היה מעורר השראה ומחשבה וגם האיר את חוזקות מערכת החינוך שלנו.
לטעימה מהסיור (חכו בסבלנות המצגת קצת כבדה)...
ביקור תמיר ברקין
תמיר ברקין ,מנהל המחוז החדש במינהל מקרקעי ישראל ,הגיע
לביקור עבודה ראשון אצלנו .סיירנו בגשר הישנה ,מנחמיה ,חמדיה,
פארק המעיינות ,שלפים ,תל תאומים שער ירדן וטירת צבי .בחנו
את הדרכים לקדם את ההרחבות והפרויקטים התיירותיים האלו
וסיכמנו על המשך עבודה משותפת לפיתוח האזור.
המטה ברחוב
מטה המועצה ניפגש עם הוועדים ביישוב רחוב .בפגישה הועלו נושאים רבים הקשורים ביחסים עם המועצה ,בקשר בין שני
הוועדים ,באחזקת ופיתוח היישוב ובקליטת משפחות חדשות.
שר התחבורה
נפגשנו עם שר התחבורה בלשכתו וקיימנו דיון על התקדמות פרויקט הרכבת ,ועל החשיבות בהרחבת כביש  .20השר הבטיח
שהמשרד ימשיך את התנופה של פרויקטים חשובים אלו שיחברו את העמק למרכז .דנו גם בפרויקטים נוספים שבתוכנית
העבודה של משרד התחבורה והחברה הלאומית לדרכים (מע"צ) לשנים  7107ו.7102 -
מכינת העמ"ק
המחזור השביעי של מכינת העמ"ק יצא לדרך .בני המחזור החדש החלו את השנה בשבוע עבודה חקלאית במקומות ובענפים
שונים .זו הייתה עבורם הזדמנות מצוינת להכיר מקרוב את אנשי העמק וגם את עצמם כאנשי עשייה ועמל ...
המכינה נמצאת ופועלת בתל תאומים ובי ישובי ביכורה והחניכים כבר החלו לעבוד בארבע קבוצות אשר יפעלו בארבעת
היישובים ויתנו מענה בתחומי הקהילות :ילדים ונוער ,פעילות תרבות ,מינוף תחום האקולוגיה והסביבה ,ועוד.
בשביל עמק המעיינות
הקיץ היה חם ואינטנסיבי על שביל עמק המעיינות .רבים ניצלו את התוואי לטיול ,רחצה או רכיבה על אופניים .עם פתיחת השנה
החלו מספר צוותים בניצוחו של זיו כרמל המרכז את הנושא ,לעבוד הן פיסית והן חינוכית על השביל.
במהלך הקיץ נעשתה עבודה עם חברת 'שביל נט' שאיפיינה ועידכנה את גיליון המפה החדש של השביל .ציונים ואתרים
מקומיים הוכנו למפה והיא כעת מעודכנת ותשמש כלי בידי המטיילים ,רוכבי האופניים והאחרים הנמצאים על השביל.
מבצע ניקיון
במסגרת יום הניקיון הבינלאומי ,בשיתוף קק"ל והשלטון המקומי ,יצאו תלמידי ביה"ס ביכורה וחניכי מכינת העמ"ק לסדרה של
מבצעי ניקיון .התלמידים והחניכים מצוידים בשקיות ניילון ,כפפות וכובעים ניקו מספר מוקדים במרכזי יישובי ביכורה ,בחורשת
רוויה ,בבית הספר ובמרכז ביכורה .נציגי היישובים קיבלו את התלמידים והודו להם על רוח התנדבותם .במהלך הפעילות בתל
תאומים הצטרפו למבצע הניקיון גם ילדי הגן שיחד עם הצוות החינוכי שלו גיוונו את המבצע בשירים ובשמחה מיוחדת.
לתמונות מהמבצע...

בצל דורון
דורון טרופר בן שדה אליהו ,נפל בתקופת הנעורים מאומגה והשתתק בפלג גופו העליון.
למרות ואף על פי המגבלות דורון לא ויתר לעצמו ,חי חיים נורמטיביים ומלאים ,הגיע להישגים ,התנדב לצה"ל ושירת במודיעין,
ולאחר מכן למד קולנוע ועסק בעריכה והפקת סרטים .כל החיים עסק דורון בכדורסל והיה שחקן בנבחרת ישראל לכדורסל
נכים ,וגם פעיל ומעורב בתחום נגישות הנכים .לפני כשנתיים נפטר דורון ממחלה.
פינת פיקניק נגישה לזכרו נחנכה בשדה אליהו בטקס מרגש .ציינו את המיקום המיוחד של הפינה על שביל האופנים החדש
של בית ספר שק"ד ובסמוך לשביל המעיינות ,מיקום שמבטא את רוח העמק ,ואת השילוב של חינוך ,קהילה ,תיירות ,חקלאות
וסביבה .לתמונות...

 04לחמדיה
קיבוץ חמדיה ציין את חגיגות ה 21 -ליישוב בסדרה של אירועים שבאו לשיאם בערב חגיגי בהשתתפות אנשי היישוב ,אורחים
ובנים רבים .הערב בניצוחה של שרהל'ה שרון ,כלל הופעות המבוססות על ההיסטוריה התרבותית והחברתית של חמדיה ,והיה
מרגש ומלא תקווה ואופטימיות להמשך תהליך הקליטה והצמיחה המחודש שהחל ביישוב .במהלך הערב הוענקה מדליה לגל נבו
בן הקיבוץ ,גיבור מקומי וכוכב ספורט בין לאומי .לתמונות מהאירוע...
שיתוף ציבור ירדן דרומי
מיד לאחר סוכות יתקיים מפגש ציבור שני בנושא שיקום הירדן הדרומי ,אותו מובילה רשות ניקוז ירדן דרומי.
מטרת המפגש היא לגבש את תמונת העתיד הרצויה של אזור הנהר תוך התייחסות להזדמנויות והאתגרים שבו ולפתרונות
שיקדמו את התכנית לפיתוח האזור כולו .להזמנה למפגש...
פסטיבל המעיינות
כל ההכנות הושלמו ,כל התפרים נתפרו ,ואנו מוכנים לפסטיבל שיצא לדרך בעוד  4ימים.
הפסטיבל הוא שילוב של אירועים מסורתיים כמו צעדת המעיינות ,מסע האופניים בהפקת רשות ניקוז ,תערוכת אוספים בגן
השלושה והאירוע השנתי לתושבי המועצה בגן השלושה ואירועים חדשים ומקוריים כמו ערב הושענא רבה ,יישובים פתוחים לקהל
הרחב ומופעי מוסיקה ביניהם בוקר השקת דיסק של חבורת הזמר שלנו "שדות שבעמק"  -אוסף משיריה של תלמה אליגון רוז
ובהשתתפותה.
נשמח להתראות ולהיפגש באירועים הרבים וביניהם.
קישור לתכניות הפסטיבל...

חג שמח !
יורם קרין
ראש המועצה

* חפשו אותנו בדף -
* מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו.

