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חצי מרתון
אליפות ישראל בחצי מרתון ה 13 -התקיימה אצלנו ביום שישי האחרון.
מעל ל 10111 -רצים הגיעו למרוץ והשנה הצטרפה לראשונה קבוצת רצי עמק המעיינות שהוקמה לפני
מספר חודשים.
קבוצה של  111בני נוער מהיישובים הצטרפה זו השנה השנייה למרוץ שאורכו  23.3ק"מ 0ולאורך כל הדרך
עודדו תושבים וילדים את הרצים .אשכוליות מהפרדס האזורי ותמרים מהעמק חיכו למשתתפים ובני
משפחותיהם בנקודת הסיום .זהו מרוץ חצי מרתון המרשים והגדול ביותר בארץ.
לתמונות וסרטונים מהמרוץ...
הנחת אבן פינה שלפים
בטקס חגיגי ורב משתתפים הונחה אבן פינה לשכונת הקבע של 'שלפים' .במעמד ח"כ רוברט אילטוב 0דני קריצ'מן 0יו"ר החטיבה להתיישבות
ואנשי צוותו 0אנשי משרד השיכון 0מינהל מקרקעי ישראל 0אנשי שלוחות ורשפים 0המועצה 0אורחים נוספים וכמובן אנשי גרעין שלפים שהגיעו
נרגשים מאוד לטקס.
לאחר ברכות 0שרו ילדי השכונה והוריהם את השיר 'יחד' 0והנוכחים חתמו על מגילה שהוטמנה לצד השלט המבשר את הקמת השכונה.
העבודות בשטח החלו ואנו מתכננים לחנוך את הבתים הראשונים בדיוק בעוד שנה .לתמונות מהארוע...
דמי חנוכה
במהלך כל שבוע החג התקיימו אירועים רבים במחירים מאוד אטרקטיביים (דמי חנוכה  -לא?) להם היו
שותפים רבים מתושבי העמק וגם אורחים מבחוץ.
מירי מסיקה שבה אלינו וכמו שהבטיחה נתנה את 'הופעת חייה' בקימרון .האווירה 0הקהל 0הציפייה וכמובן
היא עצמה 0הביאו עימם הופעה משובחת שפתחה את אירועי חג החנוכה באזור( .לתמונות מההופעה)...
הילדים נהנו מהצגת הילדים 'מלך סיאם' של תיאטרון אורנה פורת שהועלתה לראשונה בארץ ואצלנו
בתחילת השבוע וגרפה מחמאות והנאה רבה 0ומסרט בוקר שהוקרן בקימרון.
ביישובים התקיימו אירועי חג לאורך כל השבוע :מרוצי לפיד 0מסיבות חנוכה 0מפקדי אש 0סדנאות סביבונים
ולמפיונים 0ערבי מוסיקה 0משחקים ועוד ועוד.
גן עדן
גן עדן  -זה כאן 0כך על פי סרטו עטור הפרסים של רן טל 'גן עדן' המספר את סיפורו של גן השלושה
במהלך ארבע עונות :חורף 0קיץ 0סתיו ואביב.
להקרנה החגיגית שנערכה בניר דוד הגיעו אנשי האזור 0עובדי גן השלושה 0דמויות מהאזור המופיעות
בסרט ורן טל -הבמאי .הסרט עורר סקרנות רבה והתרגשות 0שכן זהו תיעוד נדיר של מקום 0אזור 0והנוף
האנושי הייחודי .לתמונות מההקרנה החגיגית...
עמוס עוז
הסופר עמוס עוז התארח בתכנית 'קפה ספרות' בעין הנציב.
עמוס עוז 0מבכירי הסופרים בישראל 0ריתק את הקהל בספרו על ספרו החדש 'בין חברים' 0על הספר 0על חייו של הסופר בקיבוץ של פעם
והיום 0בערד שעל שפת המדבר מעורר ההשראה 0על השותפים (הקוראים) 0על תהליך הכתיבה ועל הקיבוץ 0שכן 0הספר 'בין חברים' הוא
אסופה של שמונה סיפורים המתרחשים בקיבוץ בדיוני .את תכנית קפה ספרות 0המשותפת לעין הנציב 0גיל עוז 0המועצה והספריה האזורית0
מנהל בשנים האחרונות בני אפל 0שמביא לכאן את מיטב יוצרי הספרות בישראל .רבים מתושבי העמק מגיעים אליה באופן קבוע ונהנים
מערבים איכותיים ומעניינים.
במרחק נגיעה
צוות עובדי המועצה יצא הבוקר לסיור בעמק .ביקרנו ב'תל מלוח' (ליד כפר רופין) 0שמענו מדוד גלזנר על
המוצב ששימש את הצבא שנים רבות 0בתקופת מלחמת ההתשה והפך למרכז תיירותי .הדרך למוצב
עוברת בין בריכות הדגים השוקקות גם בעלי כנף מסוגים שונים .משם נסענו לאורך הדרך העליונה 0דרך
הנוף הבטחונית-חקלאית-תיירותית לכיוון מעוז חיים ועד לשער קיבוץ נוה איתן 0צעדנו על טיילת ואדי באלה
היפיפייה בין נוה איתן למעוז עד לבית הכנסת העתיק שם קיבלנו הסבר על המקום וההיסטוריה שלו
מיפתח אופק .בסיום התכנסנו לארוחת בוקר ולפרידה מעובדים שמסיימים את עבודתם במועצה.
לסרטון...
לסיום השבוע
העמק שוקק חיים ומלא בפעילויות יישוביות ואזוריות ואני מזמין אתכם לסיים איתנו את שבוע החנוכה בערב מיוחד על ציפורים 0נחלים
ואדמה בהשתתפות הגבעטרון 0אשר יחתום גם את החג וגם את פסטיבל 'חורף של ציפורים' של הרשות לפיתוח הגליל בשיתוף עם רשות
ניקוז ירדן דרומי וקרן קיימת לישראל ויתקיים במוצ"ש בקיבוץ עין הנצי"ב.
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