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ניווט יותם
 7שנים חלפו מאז נפל יותם גלבוע ממעוז חיים במלחמת לבנון השנייה .בני משפחתו
וחברים מקיימים מדי שנה מרוץ ניווט לזכרו ברחבי העמק כשהשנה התארחו במעלה
גלבוע ,לאחר הכנות והערכות משותפות בין שני היישובים .במרוץ השתתפו מעל 4,100
רצים ,ביניהם חיילים ,בני נוער ,ילדים ,חברים ,בני משפחה ותושבים רבים מהעמק.
בזכות המרוץ זכינו להכיר אזור יפהפה ליד מעלה גלבוע ,שאין ספק כי עוד נשוב אליו,
המטופח ומתוחזק על ידי אביעד ספראי ובני הנוער של מעלה גלבוע .לתמונות מהניווט....
בית בגלבוע
ביום ו' שעבר חגג "בית בגלבוע" (בית לנשים בעלות צרכים מיוחדים) שבמירב יום הולדת שלישי ,בהשתתפות משפחות בנות הבית
שהגיעו מקרוב ומרחוק.
האירוע כלל חנוכת בית ,קביעת מזוזה ונטיעות שיחים ועצים סביב מבנה נוסף שהוקצה למשימה ע"י היישוב ,והותאם ושופץ בכדי
לאפשר קליטת נשים נוספות לבית ,הצגה מרגשת שהועלתה ע"י הבנות ,ותוכנית עשירה למשפחות.
לפרויקט המשימתי היפה הזה (אחד משלושה שקהילת מירב נרתמה אליהם) שותפה הקהילה כולה בדרכים רבות ושונות -מערכות
החינוך והנוער ,המשק החקלאי ומשפחות היישוב.
ביקור משלחת מקליבלנד
ידידינו ושותפינו ,סגן נשיא הפדרציה אורן ברץ ,ונציגים בכירים נוספים מהפדרציה היהודית בקליבלנד ,הגיעו לביקור בעיר ובעמק ,על
רקע החלפת מספר בעלי תפקידים בכירים ב'וועדת ישראל' וב'שותפות ביחד' .בסיור שהובל על ידי דרור גרשוני ,מנהל שותפות ביחד
החדש ,הם ביקרו ב'חווה בעדן'  -החווה החקלאית חינוכית ,בצפרות בכפר רופין ,בגשר הישנה ,ערכו סיור ג'יפים לאורך שביל עמק
המעיינות ,נפגשו עם חברי קבוצת עבודה עברית בעמק במעוז חיים ,סעדו עם צוות פותחים עתיד ,וביקרו בישיבה במעלה גלבוע .ניצלנו
הביקור להבעת הערכה רבה לשותפים על תמיכתם רבת השנים בפעילות קהילתית וחינוכית במועצה ויצירת קשרי גומלין עמוקים בין
הקהילות .הצגנו בפניהם תוכניות ופרויקטים אסטרטגיים חדשים שעל סדר יומה של המועצה.
ערב פרידה והוקרה
במסגרת ביקור המשלחת התקיים ערב פרידה מלארי קדיס  -יו"ר ועדת ישראל קליבלנד ,ישראל נדיבי  -יו"ר שותפות בית שאן -עמק
המעיינות-קליבלנד ואשרת בראל  -מי שניהלה את השותפות וחברי ועדת ההיגוי של השותפות בשנים האחרונות .ראשי הרשויות ,נציגת
הסוכנות ,ובכירי הפדרציה היהודית בקליבלנד הודו לשלושת המסיימים בחום על הובלת השותפות בהצלחה רבה בשנים האחרונות.

פריסבי פירסט
'פירסט' הינו ארגון בינלאומי שייעודו עידוד בני נוער לעסוק במדע וטכנולוגיה .בפעילות
משתתפים מדי שנה עשרות אלפי תלמידים ברחבי הארץ והשנה הצטרפו גם תלמידי 'גאון
הירדן ושק"ד .הפעילות מגיעה לשיאה בתחרות רובוטיקה בינלאומית .השנה נושא התחרות
הוא רובוט שמשגר פריסבי לאוויר .השבוע פגשתי בגאון הירדן חבורה של  41תלמידים
נמרצים ,ממגמות המכטרוניקה ,המדעים והרובוטיקה ,שנשארים אחרי הצהריים ,לפעמים
עד השעות הקטנות של הלילה ועובדים על הפרויקט יחד עם צוות מורים מחויב מאוד,
הורים ומתנדבים שלוקחים חלק בחשיבה ,בבנייה ובאתגר.

לזכר עליזה
מדי שנה מקיימים בבית החינוך 'דקלים' בחמדיה יום אמנות לזכרה של עליזה שצברג ז"ל ,שהייתה מורה לאמנות בבית הספר במשך
שנים רבות .השבוע התקיים יום האומנות שכלל פעילויות בתחומי אומנות שונים :קולנוע ,ציור ,פיסול ,אדריכלות ,כמו גם סדנאות שונות,
חווייתיות ויצירתיות.
מסכמים את  2192בגן השלושה
בגן הלאומי גן השלושה-סחנה סיכמו את השנה האחרונה שהייתה מצוינת בכל קנה מידה .הגן מתפתח בשנים האחרונות ויש בו חידושים
רבים כולל רחצה ולינה בלילות הקיץ .מעל  100,000מבקרים ביקרו בשנה האחרונה בגן הלאומי ,מתוכם  400,000בחודש אוגוסט ,שיא
מדהים בתולדות הגן ,המנוהל בהצלחה שנים רבות על ידי יהודה כרמי.
מסכמים את  2192במועצה
במקביל להכנת תכניות העבודה לשנת  ,1043סיכמנו גם את עבודת המועצה בשנה שחלפה .ובימים אלה מחולקת חוברת הסיכום בתאי
הדואר ביישובים .הסיכום משקף את העשייה הרבה במגוון נושאים ותחומים ומביא לידי ביטוי את תנופת הפיתוח בעמק.
לחוברת 'סיכום ...'1041
ביקור התזמורת
לפני שבועיים התקיים אצלנו ביקור של הקורס להכשרת מנהלים ממכללת דוד ילין בירושלים ,במסגרת סיור שנתי שהם עורכים .הפעם
הם בחרו לבקר בעמק המעיינות בעקבות דברים יפים שהם שמעו על העמק .אני מצרף דברים שהם כתבו לנו בעקבות הסיור:

"ביום שלישי לפני שבועיים התארחנו אצלכם .הלוואי ויכולנו לשוב ולומר לכל אחד ואחת מכם תודה באופן אישי ,ובכך להרוויח ביקור נוסף בעמק
המעיינות ...דעו ,כי יש מבין עמיתי התכנית כאלה שהביעו רצון לעבור בעקבות הביקור לעמק המעיינות...
כבר בהכנה לסיור הודגש עד כמה מקצועי ונעים היה לתכנן אותו יחדיו וכיצד בכל מקום נפתחו הלב והדלת לרווחה והושאו עצות טובות ומועילות שעניינן
הכרות טובה עם מפעלי החינוך המגוונים שלכם .והתרגום בשטח היה בהתאם :מהירידה מהאוטובוס הישר לקבלת הפנים החמה שערכו לנו תלמידי יב'
ב'גאון הירדן' ,דרך ההובלה שלהם ושל הצוות לפינות שונות בבית הספר בארגונה של שולי ,דבריה של אילנית שהעבירה באופן מרגש את תחושת השייכות
שיש לכל באי 'גאון הירדן' לבית הספר; ההערכות המיידית של דרור ואבנר לקבל אותנו במעוז חיים ולהסביר על שביל העמק; החוויה המיוחדת בשלוש
התחנות הבאות -אולפנת גלעד עם אלכס ,מכינת העמ"ק עם טניה ואודי ,החווה הלימודית עם פרחית -ועד לכך שבכל המקומות ,מלבד הלמידה על עשייה
ייחודית ואופיינית למקום ,קבלנו ביום סגרירי כוס תה מחמם ותקרובת ,חלקה בהכנה ביתית .כל אלה התקבצו יחדיו לחוויה שלמה של חינוך וקהילה.
ולא -לא שכחנו לציין את השיחה עם נגה אשר יצרה את התחושה שיש כאן ניצוח על תזמורת שלמה ,בה כל כלי אמנם שומר על ייחודו ,אבל הרצון המשותף
של כולם להפוך את עמק המעיינות למקום שהוא בית ששוכנים בו קבע -הופך את העשייה להרמוניה מופלאה בה תווי המנגינה הם חיזוק החינוך ,ולכולם,
והגברת השייכות של כולם לבית המשותף.
התרשמנו כי חברי התזמורת שפגשנו ,ומן הסתם חוברים אליהם עוד רבים -אכן משכילים להשמיע מוזיקה הרמונית נעימה ,שבוודאי עוד תמשוך רבים.
כולנו אנשי חינוך ותיקים המכירים את הערך הרב של שילובי הקולות כולם וכוחו של המעשה החינוכי הנובע מיכולת זו .בהחלט למדנו מכם על האומנות הזו.
מצורף קישור לסרטון על התהוותה של תזמורת ,מעין שי המביע את תודתנו הרבה מאוד.
התכנית להכשרת מנהלים,
מכללת דוד ילין ,ירושלים"
קישור לסרטון http://www.youtube.com/watch?v=GBaHPND2QJg

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

