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 ASSIעמק המעיינות
שניים ממותגי שמן הזית של העמק זכו במדליית זהב ומדליית כסף בתחרות שמן הזית היוקרתית New -
.York International Olive Oil Competition

אל התחרות מהגדולות והיוקרתיות בעולם המתקיימת בניו יורק ,הגיעו משתתפים מרחבי העולם :ספרד,
איטליה ,יוון ,צרפת ,אוסטרליה ,דרום אפריקה ,מרוקו ,אלג'יר ועוד .המתחרים נדרשו לעמוד בסטנדרטים
הבינלאומיים המחמירים ביותר בכל הקשור לאיכות שמן הזית וטיבו .מדליית הזהב הוענקה לשמן הזית
במותג "מירב" המשווק בארה"ב .ומדליית הכסף הוענקה לשמן הזית במותג "אסי" המשווק בישראל .מדובר
בהישג מיוחד ויוקרתי מתמיד .זוהי הפעם הראשונה ששמני זית מישראל זכו להכרה בתחרות אמריקאית,
אחת מהחשובות בעולם .גאווה אמיתית!
פרשת דרכים
יוזמה משותפת של יוחאי בשן ממירב ונתנאל פרבשטיין ממעלה גלבוע ,ביחד עם מומי מ'קפה -קפה' שבצומת רוויה ומחלקת
תרבות של המועצה ,הולידה את מפגשי פרשת השבוע שמתקיימים בימי שישי אחת לשבועיים בבית הקפה.
למפגשים מגיעים אנשי העמק שנהנים מסיפורים ,ניגונים וטעימות מפרשת השבוע וגם ממטעמי בית הקפה .הזדמנתי למפגש
שנערך בשישי האחרון ועסק בפרשות השבוע בימים שאחרי ימי הזיכרון ויום העצמאות "אחרי מות" "קדושים".
היה מפגש מעניין ונעים .ממליץ לכולם בחום.
החייל שלי
מפגשי הנוער והמשפחות השכולות בימים שאחרי יום הזיכרון הפכו אצלנו למסורת ,ובמהלך כל השבוע התקיימו מפגשים
מרגשים ביישובים.
הנוער והמשפחות מצפים למפגשים המשותפים והמשמעותיים כל כך ,בהם מספרים בני המשפחה על החייל שלהם  -בן ,אח,
בעל ,שנפל.
קליטה בגנים
בעשרה גנים בקיבוצים ובמושבים
הדתיים ברחבי המועצה קולטים עולים חדשים
ממרכז הקליטה בבית אלפא .הילדים,
משתלבים יפה בגנים ,כשבמהלך כל השנה
שמות הגננות דגש על העמקת הזהות
והתרבות האתיופית אצל העולים ,וכן הכרות
משמעותית וחווייתית עם המסורות והמנהגים
השונים לכל ילדי הגן והוריהם.
בשבוע שעבר הוזמנו אחה"צ ,כל הילדים העולים והוריהם לחגיגה משותפת בגן במושב רוויה יחד עם ילדי הגן ומשפחותיהם.
בתום האירוע המרגש קיבלה אפרת אבירן רכזת הגיל הרך במועצה מכתב ממרכז הקליטה בבית אלפא.
לתמונות מהחגיגה ולמכתב...
הרכבת חוזרת לעמק
המאמץ המשותף של ראשי הרשויות בצפון בהובלת שר התחבורה ,נשא פרי .שרי האוצר והתחבורה נפגשו השבוע וסיכמו
לבטל את הקיצוץ המתוכנן ברכבות הצפון ולהמשיך את קידום הביצוע של הרכבת לכרמיאל ורכבת העמק שלנו .העבודות
ימשכו בתנופה גדולה והתוכנית היא שבתחילת  5022תיסע רכבת העמק שוב.

אור וירושלים
לקראת יום ירושלים המתקרב ,למדו ושרו ילדי כיתות ד' מבתי הספר דקלים ושק"ד ,במסגרת פרויקט נש"ר ובהדרכת הדס
שטורמן ,את שירו של יוסף שריג  -אור וירושלים .הצטרפתי לשעה קלה ומאוד נהניתי ובהמשך הצצנו גם לכיתות הסקסופונים
והקלרינטים שנגנו בהתלהבות.
נפגשים עם ראש המועצה
מפגש מנהלי הקהילות ביישובים הוקדש הפעם ללימוד פעילות החברה הכלכלית של המועצה .דעאל לוי מנכ"ל החברה ,פרש
בפני המשתתפי ם את הפעילות הרחבה שמבצעת החברה בפיתוח התשתיות בהרחבות היישובים ובמיזמים כלכליים נוספים.
החברה הפכה בשנים האחרונות לזרוע כלכלית וביצועית חשובה ביותר שמובילה את הפיתוח האזורי.
כנס ראשי רשויות
הכנס השנתי של ראשי הרשויות וסגניהם התארח הפעם במועצה האזורית גולן .נחשפנו שוב לתנופת הפיתוח המדהימה
שמתבצעת בחבל הארץ הייחודי והיפה הזה .נפגשנו עם שר החקלאות  -יאיר שמיר ,מנכ"ל רשות מקרקעי ישראל  -בנצי
ליברמן ,מנכ"ל משרד הפנים  -יגאל צרפתי ,יו"ר מפעל הפיס  -עוזי דיין ,מפקד מג"ב  -עמוס יעקב ועוד .בדיונים עסקנו בין
היתר בתפקידן האסטרטגי של המועצות האזוריות בעיצוב פני ההתיישבות במדינה ,פיתוח החקלאות והתיירות הכפרית
ושמירה על השטחים הפתוחים והריאות הירוקות.
תוצרת העמק
ביום שלישי הקרוב )30.3( ,תתקיים חגיגה חקלאית בתחנת הניסיונות 'חוות עדן'.
בחגיגה תוצג תוצרת העמק הענפה ,יתקיימו סיורים להיכרות עם מחקרים ,גידולים
וניסיונות חדשים ונציין את חנוכת החווה החינוכית החקלאית שנפתחה בחווה
בתחילת השנה .כולם מוזמנים.
לפרטים...

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

