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בשביל עמק המעיינות
המסע בשביל אליו יצאו כל ילדי כיתה י' מהעמק הסתיים ביום חמישי אחה"צ בטקס בגלבוע אליו הגיעו גם ההורים.
נעמה צביאלי מטירת צבי קראה דברים שכתבה לילדים בטקס הסיום:
"לפני  57שנה סבא שלי הגיע לעמק והקים את קיבוץ טירת צבי .אבא שלי נולד כאן וחי את כל חייו בעמק הזה .כמו רבים מכם
גם אני נולדתי כאן ובחרתי לחיות את חיי כאן.
אנחנו חיים במקום מיוחד ונדיר .מקום שמשלב צורות חיים שונות ,אורח חיים שונה:
עיר ,קיבוץ ,מושב .עמק שיש בו ניגודים גדולים והרמוניה של חיים משותפים .וזאת למרות החום הכבד של הקיץ .טיילתם
שלושה ימים בעמק ,למדתם והעמקתם את היכרותכם עם סביבת חייכם המגוונת .אני יודעת שכל אחד אימץ לליבו משהו
מהמסע הזה ,דבר שילווה אותו הלאה ,משהו מהעמק ,שיאפיין את זהותו בעתיד ,שרשמית לא ייכתב בתעודת הזהות ,אך
ישאיר בכם חותם ויהווה גורם משמעותי בזהותכם הבוגרת.
גם כשתפליגו רחוק ,תפרחו ,תחפשו ,תחקרו ותמצאו את העולם .הבית והשורשים יתחברו לכאן ,לנוף ולאוויר של העמק
לדברים שספגתם בדרך ,במסע הזה ,שמחבר את העבר ההווה והעתיד".
לסרטון מהמסע ...
נדירות
הסדנה לתכנון מרחב אזרחי בעמק הסתיימה ביום שישי האחרון בשעות
הצהריים המאוחרות בהצגת תוצרי הקבוצות.
במשך שלושה ימים עבדו  3צוותים של אדריכלים ,אדריכלי נוף ,אמנים ואנשי
מקצוע מתחומים שונים על רעיונות לפיתוח מרחב אזרחי  -אזורי במתחם
הקימרון  -מרכז עידן ומבני המועצה.
האורחים הביעו עניין רב בעמק המתפתח והצומח ,שאלו שאלות ,צילמו ,אספו
נתונים וציינו בחום רב את האירוח לו זכו.
'נדיר'  -זה היה שמו של אחד הפרויקטים שהוצגו בתום הסדנה .וכך הם
סיכמו" :עמק נדיר ,מלא קסם ומסתורין ,וככזה יש לשמור אותו .יש לנהוג בו איפוק וצניעות" .הקבוצה שעבדה על הפרויקט
הציעה לחבר את שביל עמק המעיינות ,למרכז עידן ולקימרון באמצעות שביל ספירלי המגיע לכיפה עם נקודת תצפית לשביל
הסובב את העמק ,עוד הציעו  -לסדר את המרחב ,לשמר ולחזק מאפייני צמחיה מקומיים ,לסלק מפגעים ויזואליים וחסמים
ולשמר נופים היסטוריים.
הסדנה הייתה מרתקת ,ובמידה מסוימת גם מכוננת .אנו מאמינים כי שלושת הימים הללו עוד ישפיעו רבות על העמק
והקהילות.
לסרטון מהסדנה...
מיוחד
במהלך הסדנה נפגשו הצוותים המקצועיים עם תלמידי מגמת האמנות
והצילום של בית הספר 'גאון הירדן' ,אשר עבדו בחודשים האחרונים על
פרויקט צילום מיוחד לקראת הסדנה.
התמונות היוו חלק רחב בהבנת המרחב ,הקהילות והאנשים של העמק
והפרויקט גרם להתרגשות רבה בקרב האורחים ,בעיקר בעת ביקורם בבית
הספר ,כשהתלמידים הציגו את העבודות וסיפרו את הסיפורים שמאחורי
התמונות .האורחים שהתפעלו מהעבודות הזמינו את התלמידים ואת רכזת
המגמה איריס ברנע לעבוד איתם בסדנה ולהשפיע על התוצרים והיו אף
כאלה שכבר העבירו את התמונות הלאה לרחבי העולם ,כדי שיספרו את
סיפורו של הנוער ואת סיפור העמק באמצעותן.

חיבורים
שיתוף הפעולה בין בנות בית סנונית בכפר רופין ,לבין קומונת השינשינים של איילים ממנחמיה ,החל לפני מספר חודשים
במפגש ופעילות משותפת לחג החנוכה שהועברה לקשישי גיל עוז במנחמיה.
לקראת יום מעשים טובים ,שהתקיים ב 7.3 -הוחלט לערוך פרויקט משותף ולשפץ את החזות של בית סנונית .מרבית הציוד
נתרם ע"י ארגון מעשים טובים ,ותרומה נוספת ניתנה ע"י מפעל נשר מלט .השינשינים הגיעו מוקדם בבוקר לבית סנונית ,ויחד
עם הבנות והצוות צבעו ,שתלו ,ובנו .היום הסתיים בארוחת ערב משותפת ,וסוכם כי שיתוף הפעולה ימשך גם הלאה.
משפחות צעירות
קבוצת צעירים ,חלקם בוגרי איילים ,ואחרים ממרכז הארץ ,הגיעו לביקור בעמק ,במטרה לבחון אפשרות להצטרף לאחד
מיישובנו .הקבוצה מעוניינת להשתלב בתוך יישוב וותיק ולהיות חלק מהקהילה תוך כדי מעורבות קהילתית ויזום של פרויקט
כלכלי ציוני ,כהגדרתם .הצעירים סיירו איתנו במספר יישובים בהם ניתן להתחיל תוך זמן קצר לבנות ,התלהבו וסיכמו להמשיך
את הבדיקה והקשר ישירות מול היישובים.
פירסט פריסבי
קבוצות תלמידים מ'גאון הירדן' ושק"ד השתתפו בתחרות הארצית של פירסט שהתקיימה בהיכל נוקיה בתל אביב.
כ 70 -קבוצות מכל רחבי הארץ הגיעו לתחרות שמתקיימת זו השנה ה ,9 -התמקמו במתחם הביתנים שם עסקו בהכנת
הרובוטים ותיקונם לאחר כל תחרות.
הרובוטים התחרו בקבוצות בקליעת פריסבי לסל ובתליית עצמם באוויר רגע לפני סוף המשחק.
התלמידים שלנו שהיו מלווים במורים ובהורים שליוו במסירות רבה את הפרויקט כולו ,השתלבו מצוין ,הצליחו לנצח במספר
משחקונים וכמעט העפילו לגמר .הפרויקט ייתן תנופה אדירה לשילוב הלימודים הטכנולוגיים בבתי הספר.
חולמים ביכורה
קבוצת מורים ,מפקחים ,נציגי יישובי ביכורה ואנשי המועצה יצאה ליממה של חשיבה על עתידו של בית ספר ביכורה.
הקבוצה בילתה יממה שלמה בדיונים על מיקוד החזון והדרך המתאימה לבית הספר במטרה לגבש ולחזק את זהותו ולאפשר
קליטת תלמידים מכל יישובי האזור שיגדילו את מספר התלמידים ואת בית הספר .הצוות כולו יצא מהיום נלהב ונחוש להמשיך
את התהליך.
מוקד רפואה דחופה
חתמנו במשותף עם עיריית בית שאן והמועצה האזורית בקעת הירדן על הסכם להקמת מוקד לילי לרפואה דחופה שיוקם
בבית שאן.
המוקד הזה הוא חלק מתכנית רחבה ביישובי הפריפריה אשר ייתן מענה בשעות הערב והלילה ,שבתות וחגים ויכלול שירותים
רפואיים לעזרה ראשונה באזור .אנו מאמינים שמוקד זה יתרום משמעותית לשיפור שירותי הרפואה הדחופה באזורנו.
מנהיגות זו שליחות
לקראת היציאה למחנה קיץ והשתלבות ילדי כיתה ט' בהדרכה התקיים ערב לילדים והורים שעסק בנושא מנהיגות ושליחות
אותו ארגנה רינה ברזאני .ההורים חלקו עם ילדיהם חוויות וסיפורים אישיים ,ובפאנל שבו השתתפו הרב שלמה אזואלס ,ח"כ
אורלי לוי ,מפקד מג"ב עמוס יעקב ואנוכי ,סיפרנו לחניכים על הרקע להשתלבות בתפקידים ובהנהגה ,על החשיבות של
לקיחת האחריות וההובלה ,כל אחד בתחומו ,וענינו לשאלות שונות בתחום המנהיגות ותפקידה המכריע בעיצוב החברה בעמק
ובארץ.
מנהיגות זו שליחות  -גם בחו"ל
מנהיגות נוער עמק המעיינות ומנהיגות נוער בית שאן ,יצאו השבוע במסגרת הפעילות של 'שותפות ביחד' ל 8 -ימי מסע
בקליבלנד 10 .תלמידי כיתה י'א שנבחרו בקפידה ועברו גיבוש והכנה בארץ ,יתארחו בבתי בני הנוער בקליבלנד ,יכירו את
אורחות חייהם ,את הקהילה היהודית שם ,ויעשו פרויקטים משותפים.
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

