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מרחב אזורי
בתחילת השבוע התקיימה פגישה עם מנהלי קרן ברכה מרטין וייל וטלי משעל יריב ועם האדריכלים יעל מוריה ויהונתן כהן
ליטנאט ,שמלווים אותנו בפרויקט פיתוח מרחב הקימרון ,שכולל בתוכו גם את אזור מבני המועצה ואת מרכז עידן .זהו
חלק מתהליך לתכנון ופיתוח מרחב אזורי ,קהילתי ותרבותי בלב העמק.
מטרת הפגישה הייתה היכרות עומק עם העמק ואנשיו ,תחושות ,מחשבות ,רצונות וחלומות.
המשתתפים דיברו על העמק כבית ,מקום עם שורשים ,היסטוריה ,וקהילות ייחודיות ,וגם על הצורך בחיבור והעמקת
תחושת השייכות וגאוות המקום והאזור.
בחודש מרץ צפויה להתקיים סדנה בהשתתפות אנשי מקצוע בתחומים שונים מהעמק ,ואדריכלים מהארץ ומחו"ל
שיעבדו כאן במשך  4ימים ויפיקו בסיומה רעיונות לתכנון המרחב.
ד"ר מרטין וייל אמר" :אני מתפעל מאוד מזה שנכנסתם למשהו שאין לכם מושג איך הוא ייגמר .יש תהליך של אינקובציה
מורכב וארוך שדורש אורך רוח וסבלנות שלכם יש ,וזה דבר נדיר ויוצא דופן .תמשיכו לחלום ,תחשבו הכי רחוק שאתם
יכולים ,הדברים יתחברו והתקציבים יגיעו ומשהו גדול יקרה".
במהלך החודשים הבאים יעבוד צוות שיסייר בעמק ,ייפגש עם אנשים ,אתרים ,קהילות ויכין את הסדנה.
אדריכלים ,מתכננים ,ותושבים מוזמנים להצטרף לתהליך ...
מרכז למידה
אירחנו את רכזי הקהילה ומחלקות המועצה העוסקות בנושא קהילה ונוער במוא"ז שומרון למפגש עם העובדים בנושאי
קהילה במועצה ובמתנ"ס .בביקור הצגנו בפניהם את המועצה ויישוביה וצורות העבודה השונות עם היישובים ,ואת
התוכניות המיוחדות בנושאי חינוך וקהילה ביישובים ובמועצה היום .מוא"ז שומרון מפעילה מודל שונה משלנו בנושא בעלי
התפקידים בקהילה .במודל רכז קהילה בכל יישוב אמון על תחומי תרבות ,חינוך בלתי פורמלי ותחומי הפנאי והוא פועל
בשיתוף עם צוותים בקהילה לכל נושא .הדיון עורר למחשבה את כל המשתתפים על מהות כל מודל והתאמתו לצורות
ההתיישבות השונות.
מרוצי שדה
הגמר המחוזי של מרוצי השדה התקיים השבוע לאחר הגשמים העזים שירדו.
מאות נערים מכל רחבי אזור הצפון הגיעו לתחרות שהתקיימה במרכז עידן.
גם בני הנוער שלנו לקחו חלק בתחרות וכמאה רצים מבתי הספר 'גאון הירדן' ושק"ד רצו
בשדה המשקיף למטעי התמרים כרמי הזיתים וגאון הירדן.
יהב לינצקי תלמידת 'גאון הירדן' מקיבוץ כפר רופין הגיעה למקום הראשון ועלתה לשלב
הארצי שייערך אצלנו בעוד חודשיים .כל הכבוד! לתמונות נוספות...
מחלצים קדימה !
יחידת החילוץ החלה את עבודתה בשטח ובחודש האחרון לקחה חלק בשני חילוצים.
בפעם הראשונה ,הוזנקה הכיתה לחילוץ מטייל שלקה בליבו בעומק השטח בנחל יצפור .אנשי כיתת הכוננות שהגיעו
למקום חילצו על אלונקה את המטייל בשיתוף פקחי רט"ג .המטייל פונה ע"י אמבולנס וחייו ניצלו.
בפעם השנייה הוקפצה כיתת הכוננות לפינוי מטיילים בעקבות שריפה שהשתוללה בנחל תבור .לאחר שסרקו את שמורת
הטבע ,סייעו צוותי כיתת הכוננות בכיבוי השריפה.
היענות מתנדבי כיתת הכוננות ראויה לציון וחשיבותה רבה לקראת הבאות.
חברים/ות נוספים הרוצים להתנדב או לקחת חלק בפעילות הכיתה מוזמנים ליצור קשר עם רועי פשחור או עם עמי
דורפמן.
חורף של ציפורים
במסגרת פסטיבל 'חורף של ציפורים' של הרשות לפיתוח הגליל קיימה עמותת התיירות
בית שאן -מעיינות-גלבוע ורשות ניקוז ירדן דרומי כנס תיירנים בנושא "תיירות וחקלאות
בראי הציפור" .בכנס שהתקיים בקיבוץ טירת צבי השתתפו שאול אביאל -מרכז פרויקט
ההדברה הביולוגית בשדה אליהו ,דוד גלזנר -מנהל מרכז הצפרות בכפר רופין ,נציגים
ממשרדי ממשלה שותפים ועוד צפרים רבים אחרים.

בשביל החינוך
יום ההוקרה למחנכים ולעוסקים בחינוך נערך זו השנה השנייה ומכאן שיהפוך למסורת.
היום שאורגן ע"י צוות גדול מאוד של אנשי החינוך מבתי הספר והמועצה בניהולה של נגה גיל החל בפעילויות שהתקיימו
בבתי הספר ,משיעורים מיוחדים בכיתות שהועברו ע"י תלמידים ,טקסים שהוקדשו למורים ,ועד ארוחות בוקר  /צהריים
מפנקות.
בשעות אחה"צ התאספו הצוותים בקימרון ומשם יצאו להתארח בכ 54 -בתים בעמק .אנשי העמק שאירחו אותם קשורים
לעמק ,ולכל אחד ואחת מהן הסיפור האישי שלהם ,אותו סיפרו במהלך המפגשים שהיו מרתקים ומרגשים כאחד.
לקראת ערב התאספו כולם חזרה בקימרון לערב קסום שכלל ארוחה קלה ,טקס ,ברכות ומופע סיפורים של יורם טהר-לב
ומוסיקה שהובילו אנשי העמק יחד עם חיים אסנר .האחיות אידה אבני ורינה גלסנר ריגשו את יורם טהר לב ואת כולנו,
כששרו את "שיר הניקיון" אותו כתב יורם טהר לב ורינה גלסנר מצאה לפני מספר שנים והלחינה לכבוד יום הניקיון הבין
לאומי שחגגו ב"שקד".
חוזקות גדולות ונפלאות יש לנו בעמק ורבות מהן באו לידי ביטוי ביום המיוחד הזה ,שהוקדש כולו לאנשי החינוך הנהדרים
שלנו.
לתמונות מהארוע...
עמוד ענן
ליבנו עם התושבים בדרום שעומדים בנחישות ובגבורה יוצאת דופן במערכה הקשה שמתחוללת שם .שלחנו לעמיתנו
ברכת חיזוק והצענו לסייע בכל דרך ולארח תושבים שזקוקים להתאווררות.
המועצה מתארגנת לתת את המענה המיטבי לאירוח תושבים מהדרום .חלק מהתושבים יפנו ישירות ליישובים ו/או
לתושבים וחלקם דרך המועצה .אנו מבקשים לעדכן בצורה מסודרת כל פניה אל מי מכם.
איש הקשר במועצה  -דיתי הרפז  146161575 ,1111571551דוא"ל diti@maianot.co.il :

הדרך ארוכה היא ורבה,
כשהגבול שלך הם השמיים,
רק מי ששורשיו באדמה,
יכול בביטחון לפרוש כנפיים
יורם טהר לב

שבת שלום!
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.

