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מרכז טכנולוגי חינוכי משותף
אנופועליםלהקמתמרכז משותף לפיתוח והכשרה טכנולוגיים בתחומי חקלאות ,סביבה ומים אשריהווהדגםיחודישל
שיתוףפעולהאזוריישראל–ירדן.
המרכז המתוכנן יעסוק בחמישה תחומי פעילות :חממה ט כנולוגית לבדיקת התכנות וישימות של רעיונות הנדסיים ,הכשרה
טכנולוגיתלנוערוצעירים,תעסוקהוהכוונהלדורשיעבודה,קורסיםוהדרכותליזמיםוקידוםאפשרויותתעסוקהלקשישים.
אנו רואים במיזם ערך מוסף עצום לאיזור :הגדלת ההזדמנויות התעסוקתיות והעסקיות ,עליה בהכנסות מפעילות כלכלית,
חשיפתמערכותהחינוךלטכנולוגיהמתקדמתוהגדלתהפוטנציאללשותפויותנוספות.

בית הרופא
"בית הרופא"הינו מוזיאון קטן במנחמיה שהוקם בעבר בביתו של הרופא הראשון
שפעל במושבה הותיקה .לפני יותר מ 01-שנים הושבת המוזיאון מסיבות שונות,
ולאחרונה גויס תקציב גדול ממשרדי התיירות ופיתוח הנגב והגליל , לשיפוצו
ופתיחתו מחדש .השבוע ,עם התקדמות השיפוץ  ,כונסה פגישה במושבה
בהשתתפות המתכנן ,אנשי תיירות ,תושבים וחברי וועד ,וחברים מ"כפר איילים"
שבמושבה – במטרה לדון ולקדם את מודל ההפעלה של המוזיאון .גמר השיפוץ
והפתיחההמחודשתמתוכנניםלעודכחצישנה.
צבי צביבל
צביצביבל-מנכ"למפעלותציונותדתית הגיעלביקורבעמק.ביקרנובמדרשתהבנותשבעיןהנציב,באתרהקרווילותשבתל
תאומים ,בבית בגלבוע שבמירב ובישיבה שבמעלה גלבוע .נפגשנו עם מנהלי המוסדות ושמענו על הפעילות המוצלחת
והחשובהועלהאתגריםהבאיםשבדרך.צביבלשמכירומעורב,ישמחלסייע.

עדות ישראל
יוםהמוסיקהלזכרםשלעמיתויותםאלכסנדר -התקייםהשבועבמרכזלמוסיקהעמקהמעיינות.יוםזהאשרכללסדנאות
ומופעשלהמוריםהתמקדבנושא"מוסיקהבעדותישראל"וחשףבפניהתלמידיםעושרתרבותירחבומגווןאשרהגיעלכאן
מארצותהפזורה. הפייטןהירושלמיהר'דודמנחם,אחדמהפייטניםהגדוליםוהמוערכיםהיוםבארץובעולם שהתארחבערב
היהמרתקביותרומעוררהשראה.
ביקרתי בסדנאות ביחד עם רוחמה הניג ,מנהלת המרכז למוסיקה , שיזמה את היום היצירתי והמיוחד הזה וחשנו את
ההתלהבותואתהאווירההנהדרתששררהביןהילדיםהנרגשים.
יוםזההיה פתיח לקראת המופע המרכזי של המרכז למוסיקה שיתקיים ב 012720/ באולם הקמרון ויעסוק גם הוא בנושא
"אוצרהמוסיקהמעדותישראל".

תקציב 2112
מליאתהמועצהאישרהבישיבתההשבועאתתוכניתהעבודהוהתקציבהשנתישלהמועצהלשנת.710/
המועצהתסייםאתשנת7107באיזוןתקציביומציגהבתוכניתלשנת710/תקציבאתגריורבפעילויות.
זהוהישגמשמעותיעלרקעהקיצוציםהמתמשכיםבתקציביהמדינהשבאולידיביטויבהנחיותמחמירותמהאוצרומשרד
הפנים.
אישורהתוכניתהואשיאושלמאמץשנמשךמספרחודשים,מתחילבהצבתמטרותהמועצה,מהןנגזרותמטרותותוכניות
העבודהשלהאגפיםוהמחלקותונמשךבירידהלפרטיפרטיםשלמשמעויותהתקציב.אתהתהליךכולוהובילובהצלחה
ובנחישותרבה-ירוןשפירסגןראשהמועצה,מוטימרדכיהגזברומיהגומאלהבמזכירתהמועצהביחדעםמנהליהאגפים
והמחלקות.

שולחן ותיקים
אתמול התכנס שולחן הוותיקים שהקמנו לפני מספר חדשים .בשולחן שותפים נציגי הוותיקים ,גיל עוז והמועצה האזורית.
שיתפנואתיושבי השולחןבנושאיםהמרכזייםשעלסדריומהשלהמועצהושמענודיווחעלסיורלמועצהאזוריתזבולון ,שם
שמעועלתוכניתאבשמתבצעתכפיילוט.אנורואיםבעבודתהשולחןהזדמנותלחיזוקוהעמקתשילובםשלהוותיקיםבעשייה
האזורית.

דאבל דייט
אורית נוקד – שרת החקלאות ופיתוח הכפר ושלום שמחון – שר התמ"ת הגיעו
לביקורמשותף.השנייםהגיעולתחנתהניסיונות'חוותעדן'שםנפגשועםציוןדקו
מנהל המו"פ ועם אנשי החווה הותיקים והמוכרים  לשניהם מעבודה רבת שנים.
לראשונה ערכוהשנייםהיכרות עם החווההחינוכית– חקלאיתשנפתחהבתחילת
השנה ומנוהלת על ידי פרחית ריבלין .לאחר ישיבת עבודה קצרה ,יצאנו לשדה
לפגושאתהתלמידים.הילדיםסיפרולאורחיםעלהלמידהוהעבודהבחוהוהעניקו
סלסלהמלאהכלטובירקופריעמלם לשרים .בתוםהביקוריצאנולסיורבמדגה
שלוחות ,שם  שמענו מיוסי יעיש מזכיר ארגון מגדלי דגים על האתגרים והאיומים
שעומדיםבפניהענףו התארחנולארוחתצהרייםמצויינתשהכינוהדייגיםשהייתה,
איךלא–עלטהרתהבריכותוהדגיםשלהעמק.
סיימנואתהביקורשהפךלהיותביקורפרידהמרגשמהשנייםבטקסחנוכתהמוצב
התיירותיתלמלוח.

מוצב של שלום
מוצב תל מלוח ששימש כמוצב תצפית צבאי הפך אמש באופן רשמי למוצב
תיירותי כשחנכנו אותו במעמד שני השרים נוקד – שמחון ובהשתתפות ידידנו
ממשרדי ממשלה ,קרן יק"א ,קק"ל ,רט"ג ,תיירנים ,רשות ניקוז ירדן דרומי ,אנשי
כפררופיןותושביםמהאזור.
הטקס היה הזדמנות להודות לשני השרים על פועלם והשותפות רבת השנים
בפיתוחהעמק.
אתהטקסהנחהדודגלזנר– מנהלמרכזהצפרותשלכפררופיןשיזם,דחףוגם
מנהל את האתר החדש אשר צופה אל כל העמק שמקיף את נהר הירדן .שלום
שמחון ואורית נוקד נפרדו מאיתנו בחום והתרגשות גדולה ,ציינו את שיתוף
הפעולההמצויןשהיהלאורךהשניםעםהמועצההאזוריתואנשיהעמקוהבטיחו
לסייעגםבעתידמכלתפקידאותוימלאו.


שמיר בעמק
יאיר שמיר הגיע לפגוש את 'קבוצת שמיר' בפנימיית 'גאון הירדן' (נעל"ה) בכפר
רופין,שנקראתכךע"שאביויצחקשמירז"ל .יאירשמאודהתרגשמהמפגשסיפר
לילדיםעלאביוואמרלהם:"נושאהעלייההיהאצלאבאשלינושאמרכזיבחשיבה
הציונית – יהודית .  אם הוא היה יודע שיש בישראל קבוצת עולים שקוראים לה
קבוצת שמיר הוא היה מאוד מתרגש .אני נרגש ושמח לפגוש אתכם , מאחל לכם
הצלחהבלימודים,ומבטיחשעודניפגש".
בתום ארוחתצהרייםחגיגיתבפנימייה,צירפוהחניכים אתיאירלקבוצהכשהעניקו
לו את חולצת המחזור .אנו הענקנו לו את תמונת הקבוצה .ניצלנו את היום כדי
לערוךלאורחסיורהיכרותבעמק.

קובי אפללו
במסגרתחגיגותה–01למפעלהפיסקיבלנוהופעהבמתנה.
קובי אפללו שהגיע ביום חמישי האחרון להופיע בקימרון  זכה למחיאות כפיים
סוערות על הופעתו המצויינת ,במהלכה סיפר על עצמו ,הצחיק והביא את כולנו
לשירולזמזםאתהשיריםהמקסימיםשלו.





7107מסתיימת.אנומכיניםאתסיכוםהשנהשיתפרסםבמהלךחודשינואר.
נאחלשהשנההזותהאטובהעודיותרמקודמתה.
שבתשלום,
יורםקרין
ראשהמועצה

