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נתיבי ישראל
נפגשנו עם ארז כוכבי ,בן קיבוץ שלוחות ,שמנהל את אגף נתיבי ישראל בחברה הלאומית לדרכים .נתיבי ישראל הוא פרויקט
ענק של סלילת מסילות רכבת ומערכת כבישים לפריפריה ,לכרמיאל לבית שאן לאילת ועוד .שמענו מארז סקירה על התקדמות
פרויקט רכבת העמק לבית שאן ותכנון הרחבת כביש .11
יו"ר עמית בקק"ל
נפגשנו עם אלי אפללו ,יו"ר עמית של דירקטוריון קרן קיימת לישראל .הצגנו את הפרויקטים המשותפים הקיימים ,ובחנו ביחד
שיתופי פעולה נוספים אפשריים לפיתוח ההתיישבות באזור.
מעוז מאז ולתמיד
בערב חג הסוכות באו ונקבצו מאות מאנשי קיבוץ מעוז חיים לדורותיו לציין ולחגוג את חג ה17 -
לקיבוץ.
אנשי מעוז היו בין מקימי המועצה האזורית ומהקיבוץ יצאו  7ראשי מועצה .החל מיוסף רייסקין,
דרך רפי טהון ,אלישע סולץ ,אורי יפה וכלה ביגאל שחר .לכל אחד מהם תרומה עצומה בבניין
האזור ,בפיתוח היישובים ,הכלכלה ,אתרי התיירות ,החינוך ,החברה והתרבות של העמק.
החג המיוחד והמרגש הופק ונוהל ביוזמת חברים ובשותפות והשתתפות רבים ואנו מאחלים
שהוא יהווה מנוף לצמיחה ופיתוח היישוב חברתית דמוגרפית ופיסית .לתמונות מהאירוע...
פיצה ונשירה
במכינה הקדם צבאית בתל תאומים פתחו את השנה החדשה בערב שירה נעים וטעים.
בערב השתתפו החניכים החדשים של המכינה 57 -במספר ,חניכים מאוסטרליה שלוקחים חלק בתוכנית ,בוגרים מכל המחזורים
שהגיעו לבקר ,תושבים מתל תאומים ונציגים מהמשפחות החדשות שהגיעו לקרווילות .זהו המחזור השביעי שיוצא לדרך במכינה
שהפכה מאוד מוכרת ומבוקשת בקרב בוגרי י"ב.
שיקום הירדן הדרומי
במסגרת תהליך שיתוף הציבור יתקיים ביום שני הקרוב במרכז עידן מפגש ציבורי נוסף בנושא הירדן הדרומי  -נהר חי של
שותפות ושלום .מטרת המפגש היא לגבש את תמונת העתיד הרצויה של החלק הדרומי של נהר הירדן ,תוך התייחסות
להזדמנויות ולמגבלות וזיהוי דרכים ,רעיונות ופתרונות לקידום התוכנית .הזמנה מצורפת...
"תחושה של יחד ,תכנית עשירה ויפה ,אירועים נפלאים ,העמק על המפה" .אלה הם מקצת מן התגובות
שקיבלנו ואנו ממשיכים לקבל בעקבות פסטיבל המעיינות שהתקיים במהלך כל חוה"מ סוכות כאן אצלנו.
הפסטיבל נפתח במוצאי חג הסוכות בהופעה של יהודית רביץ שהתקיימה בחאן הממלוכי בגשר הישנה.
אורחים רבים שהגיעו מרחבי הארץ לצד אנשי העמק הגיעו לאתר היפהפה השוכן על גדות נהר הירדן
ולרבים הייתה זו חשיפה ראשונה לאתר .ההופעה המצויינת פתחה שבוע מלא פעילות ואירועים ברחבי
העמק.
טיולי לילה התקיימו לאורך הירדן ובפארק המעיינות בהנחיית מדריכי קק"ל ,צעדת המעיינות השתדרגה והפכה לצעדה
סלולארית ולצעדת ניווט בפארק המעיינות ,מסע אופניים 'חוצה עמק' בהפקת רשות ניקוז ,שהפך לאירוע מסורתי ,התקיים
בסימן שיקום הירדן הדרומי בגני חוגה .לאירוע הגיעו ראשי רשויות מהאזור ואת המסע המשפחתי הובילו שמי כהן  -מנכ"ל
הרשות לפיתוח הגליל ואורנה הוזמן -בכור  -מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל.
עוד באותו הערב התקיים האירוע השנתי לתושבי העמק בגן השלושה שמדי שנה הולך וגדל וכבר הפך לאירוע מרכזי כאן
אצלנו .אלפים הגיעו לגן ליהנות מפעילות תיאטרון רחוב ,דוכנים וקפה טוב .מירי מסיקה שהגיעה להופעה חולה לא הצליחה
לשיר יותר משלושה שירים והבטיחה לשוב אלינו ולתת את 'הופעת חייה'.
בנוסף  -אירועים ביישובים :בנוה איתן וברשפים -שלפים ,התקיימו ארועים קהילתיים יפים ומזמינים משפחות חדשות להיקלט.
מושב ירדנה ציין  01להקמתו באירוע מרשים ומרגש שכלל חשיפת מוזיאון המורשת ,חגיגת מחולות ומופע קהילתי בהם לקחו
חלק השר לביטחון פנים  -יצחק אהרונוביץ' ,מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל  -אורנה הוזמן -בכור ומאות משתתפים מכל
האזור.

בוקר השקה מיוחד לדיסק החדש של חבורת הזמר 'שדות שבעמק' בניצוחו של חיים אסנר התקיים ביום שישי .הדיסק מוקדש
לשיריה של תלמה אליגון-רוז ,שגם התארחה בבוקר החגיגי ומלאה את האולם בחן ובשמחה .הדיסק הוא תוצר של עבודה
לאורך כל השנה ,העיבודים ,הקולות והתוצאה הסופית הם מקסימים ושובי לב ואוזן !
הושענא רבה  -מה? השנה ,במסגרת הפסטיבל ,ביוזמה חדשה ומשותפת למועצה הדתית קיימנו ערב מיוחד בטירת צבי .הערב
החל במעגלי שיח בהנחיית רבנים ואנשי רוח דתיים וחילוניים מהעמק ובהשתתפות מאות תושבים וביחד ניסינו לברר את
משמעותו של היום .את הערב חתם שלמה גרוניך בהופעה משירי הדיסק' :מסע אל המקורות'.
את הפסטיבל סיימנו בחגיגת הקפות שניות בתל תאומים במלאת  01-01לישובי ביכורה ,אליהן הגיעו תושבים ובני נוער רבים.
במהלך כל ימי הפסטיבל התקיימה בגן השלושה תערוכת אוספים בנושא תחבורה ,גם תערוכת האוספים כבר 'ותיקה' בעמק,
היחידה בארץ שמתקיימת לאורך כל -כך הרבה זמן והשנה ציינו עשור לקיומה.
לפסטיבל שותפים רבים :משרדי ממשלה ,גופים שונים ,המפעלים שלנו וכמובן עובדי המועצה ..תודות לכולם ולאופירה שהפיקה
וניהלה בהצלחה רבה.
לסרט סיכום השנה.....
הסתיו כבר כאן ,ואנו חוזרים לשגרה .תלמה אליגון שהתארחה בבוקר ההשקה של הדיסק החדש ניגנה ושרה את השיר 'מנגינה
של סתיו' יחד עם שדות שבעמק והקהל:

'מנגינה קטנה של סתיו
ירוקה ורכה
מתנגנת לה עכשיו
כמו שלכת דקה -
מנגינה קטנה של סתיו
בכפרי הקטן
ובשביל חוזרים עכשיו
ילדיי מהגן
ויש לי נחת
שלושתם ביחד
קוטפים קלמנטינות מתוקות.
ויש לי נחת
ויש לי פחד
איך העונות באות אלינו וחומקות'...
תלמה אליגון

שגרה ברוכה
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

* חפשו אותנו בדף -
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* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו.

