ד"ש מס' 712
כ"א סיון תשע"ג
 03במאי 1320
 05שנה למעלה גלבוע
קיבוץ מעלה גלבוע ציין ברוב עם  03שנה לעלייה לקרקע בגלבוע .מאות אורחים ובני משפחה הגיעו מכל רחבי הארץ לערב
מיוחד שהיה שיאו של תהליך והכנות בקהילה .וכך כתבו בתכניה" :קבוצת מוחות נפגשה לסיעור .מנחה הקבוצה ביקש לכתוב
סיפור ,והסיפורים נבעו .שצף אדיר של עלילות נפתלות מצא דרכו אל התכתבות המייל הסוערת ,ומתוך כל המילים  -עלה
הסיפור .הסיפור נשלח אל המחזאית ,כמו גם מספר השחקנים שחשקה נפשם לקחת חלק בחוויה התיאטרונית".
עשרות ילדים ,בני נוער ומבוגרים השתתפו במחזה 'הזה' שהועלה בערב החגיגי.
קיבוץ מעלה גלבוע נמצא בתנופת פיתוח אדירה ,והקהילה הייחודית ,הפתוחה והחמה הפכה לאבן שואבת למשפחות צעירות
רבות שמגיעות מכל רחבי הארץ ,מצטרפות ומקימות בו את ביתן .אפשר היה לחוש את הרוח המיוחדת בערב הקסום הזה.
קונצרט לגנים
ביום ששי האחרון זכו ילדי הגנים מרחבי המועצה לחוויה תרבותית מוסיקאלית בלתי נשכחת ,כשצפו בקונצרט בביצוע מקהלות
"לילך" (הצעירה והבוגרת).
השירים שהושמעו בקונצרט נלמדו קודם לכן בגנים במסגרת שיעורי המוסיקה של "תוכנית קרב" ,והילדים שהשירים היו
מוכרים להם ,התחברו אליהם בקלות וזיהו אותם בשמחה.
על המקהלות ניצחו הדס שטורמן ונוגה תמיר ,שגם הנחתה בחן רב.
בארגון הקונצרט עסקו מריולן קראוזה מנוה אור ומלכיאלה אור ,רפרנטית "קרב" בגני המועצה.
מים במנחמיה
בתחילת השבוע קיבלנו הודעה ממשרד הבריאות כי יש לשוב ולהרתיח את המים במנחמיה.
התושבים מתמודדים עם מציאות יום יומית מאוד לא פשוטה ,ואנו פועלים עם הגורמים המקצועיים כדי למצוא פתרונות לבעיה,
ונמצאים בקשר יומיומי עם משרד הבריאות ,רשות המים ,וחברה מקצועית אשר נמצאת במקום ומבצעת הכלרה מקומית
וסקירה שיטתית של קווי המים במטרה להביא את המים לאיכות הנדרשת .נמשיך לעבוד בנחישות וללא לאות על מנת להביא
לייצוב מערכת המים ביישוב באופן קבוע ולטווח ארוך.
מטה מול מטה  -שדה אליהו
יהושע מוזט מנהל הקהילה וחברי הנהלת שדה אליהו פרשו בפנינו את תוכניות העבודה ,ואת תהליכי העומק ,המרחב הפתוח,
סקר שביעות הרצון ,המפגשים והשיחות שהתקיימו בשנה האחרונה .קיימנו שיחה מרתקת על הנושאים שבהם עוסק היישוב
ועל שיתופי הפעולה והמעורבות של המועצה האזורית .שמענו גם סקירה על ענפי המשק ,החקלאות והתעשייה .שדה אליהו
יישוב שורשי ,חזק ומבוסס שמתמודד עם אתגרי התקופה .הובע רצון להעמיק ולהרחיב את הקשרים והמעורבות של המועצה.
כדורעף
ביום שני התקיים אירוע ספורטיבי וחגיגי לציון סוף עונת הכדורעף בעמק.
הקבוצות הציגו את יכולותיהן המקצועיות והמצוינות בפני המשפחות שהגיעו לחגיגה,
והוזמנו לקבל מדליות השתתפות .קבוצת הבנים של ז'-ח' שק"ד זכתה בגביע
המועצה לרגל עלייתה לאליפות הארצית שם הגיעה עד רבע גמר.
האירוע נחתם במשחק כדורעף הורים -ילדים שבו  ...כולם נצחו !
דור העתיד נראה חזק ומקצועי במיוחד !
האירוע ,כמו גם שלל פעילויות ענף הכדורעף בעמק ,נדחף ומנוהל ע"י אהוד אשל
מטירת צבי.
תנועת המושבים ברשות הניקוז
מאיר צור מזכיר תנועת המושבים הגיע לסיור עם רשות ניקוז ירדן דרומי .הסיור כלל הכרות עם פעילות הרשות וביקור באתרים
בהם היא מעורבת ופעילה .בין היתר ביקרה הקבוצה בפארק המעיינות ובכפר הכורדי בירדנה ,אותו התחיל להפעיל לאחרונה
כיזם אורי מנחם מהמושב ,שגם אירח את המבקרים לארוחת צהרים כורדית נהדרת.

ועדת היגוי פארק המעיינות
ועדת היגוי פארק המעיינות התכנסה לישיבתה השנתית .יהודה כרמי  -מנהל גן השלושה והפארק הציג את הפעילות הענפה
המתרחשת בפארק .למעלה מ 033 -אלף מבקרים ביקרו בשנת  1321בפארק ,רבים מהם הביעו שביעות רצון גדולה מאוד
מהשינוי שנעשה .הוצגו תכניות המשך לשיפור השירות ופיתוח הפארק ,תוך שמירה על הנוף הייחודי ,הטבע והסביבה.
פגישה עם שר השיכון
נפגשנו ,ראשי הרשויות בצפון ,לשיחה עם אורי אריאל שר השיכון על האתגרים של המשרד בפריפריה .בשיחה הודגש הצורך
לתת תמריצים ועדיפויות למשפחות כדי שיבואו מהמרכז ליישובים העירוניים והכפריים בפריפריה .הדגשנו את החשיבות
בהארכת תוקף מפת העדיפות הלאומית ( ,)2303את ההכרח בסבסוד התשתיות ,את הצורך בתקציבים לשיפוץ והקמת
מוסדות ומבני ציבור ,מגורים זמניים לקבוצות צעירות ,תוכניות להחלפת גגות אסבסט ביישובים ועוד.
השר פתוח וקשוב לצרכים ויוביל תוכניות מתאימות.
טורבינות רוח
מטרד לנוף או מופע מרשים? הפרעה למבקרים בשטח הפתוח או מקור למשיכת מטיילים? יפריע לציפורים? יפגע
בחקלאות?
באזור שלוחת צבאים מקדמת קבוצת יזמים פרויקט גדול של הקמת טורבינות רוח.
לקראת דיונים שיתקיימו בוועדות התכנון השונות צריכה המועצה לגבש את עמדתה לגבי פרויקט זה בפרט ,ולגבי סוגיות מסוג
זה בכלל .רצינו לשמוע את דעותיהם של תושבי העמק כדי שנוכל לקחת אותן בחשבון .לשם כך הוזמנו תושבי העמק ונציגי
גופים ציבוריים לתהליך של "שימוע ציבורי" ,אליו הגיע קהל אשר הביע עמדות שונות ומגוונת והשאיר אותנו עם חומר למחשבה
להמשך הדיונים .למצגת שהוצגה במפגש...
תרגיל העורף הלאומי
גם אנחנו השתתפנו השבוע בתרגיל העורף הלאומי שהתקיים בכל רחבי הארץ,
ואתמול ,בתרגיל אליו הוזמנו נציגים מכל משרדי הממשלה .תרגלנו אירוע של נפילת
טילים ברחבי המועצה ,שכלל בין היתר  -פינוי יישובים ,פגיעה בתשתיות ,פגיעה
בנפש ,משבר מים ,הן לאוכלוסייה והן לבעלי החיים ,ואירוע נפילת טילים בלתי
קונבנציונליים.
עקב רמת ההיערכות הגבוהה של המועצה ,נקבע תרגיל זה ע" המשרד להגנת
העורף כאירוע למידה מחוזי כולל  -ממנו ייגזרו לקחים לאזור הצפון כולו.
המועצה קיבלה ציון גבוה על ההיערכות והמוכנות ,עם זאת סומנו פערים וצרכים
נוספים להם התבקשו משרדי הממשלה לתת מענה.
יש לזכור :היערכות מוקדמת של כל אחד מאיתנו ופעילות נכונה במצב חירום מצילה חיים ,לכן עלינו להיערך ולהיות מוכנים
למענה עצמאי עד הגעת כוחות ההצלה.
נקווה ונתפלל שלא נצטרך לעמוד בשעת אמת זו.
מעברים בשביל עמק המעיינות
ביום חמישי שעבר ,לאור הירח המלא ,צעדו בוגרי כיתות ו' של בתי הספר "דקלים"
ו"רימון" לאורך שביל עמק המעיינות מכפר רופין ,דרך עין צמ"ד ועד נווה איתן.
מנהיגות הנוער של המועצה הובילה את הכיתות לאורך מסלול שהיה רצוף בהפעלות,
משימות ושיחה סביב מדורה על מסע ההתבגרות לקראת העלייה לתיכון.
המסע הסתיים בחצות ,בטקס משותף ב"גאון הירדן" בו פגשו החניכים את הוריהם
ואת צוות מחנכי כיתות ז' בשנה הבאה.
הפעילות הינה חלק מתוכנית מעברים בה משתפים פעולה שלושת בתי הספר
והמועצה במטרה לסייע לבוגרי כיתות ו' במעבר לגאון הירדן.
יישר כוח למחנכות הכיתות על התגייסותם ולמנהיגות הנוער על הובלת הטיול.

ערב ראומה
זוהי השנה ה 20 -שמתקיים במרכז למחול ואמנויות הבמה מפגש מיוחד לזכרה של ראומה בן דרור מחפציבה ,שהייתה תלמידה
באולפן למחול ונהרגה בתאונת דרכים לפני  20שנים.
המפגש השנה הייה ייחודי ומאתגר והביא עימו נקודת מבט שונה ומעניינת על עולם המחול .ההדים המרגשים מהאורחים
שנכחו באולם הם העדות להצלחתו של הערב.
התחושה הטובה של המורים והתלמידים מוכיחה עד כמה חשוב ונכון המפגש הזה והעיתוי שלו ,לקראת העבודה המאומצת
למופע סיום השנה שיתקיים ב  13.0.20-בקימרון.
ערב ש"שינים ובנות שירות
ברחבי המועצה פועלים עשרות חברי שנת שירות ובנות שירות במסגרות שונות:
גרעיני משימה ,פנימיות ,החינוך הלא פורמלי ,בתי הספר ,החינוך המיוחד ועוד.
ביום ראשון נפגשו בבית הנוער מעל ל 03-ש"שינים ובנות שירות לערב תרבות חוויתי
ולמעגלי שיח בהם עלו תחושת המשמעות של החבר'ה בעבודה ,רצונם לחזק הקשר
בין היישובים והחיבור של כולם לאזור.
הערב הסתיים ב"פטל ונשירה" סביב מדורה ובהחלטה לקיים ערבים נוספים מעין זה.
המפגש היווה הזדמנות לשתף בהערכה ובהתפעלות שלנו מפועלם ומהמפגש
המשמעותי שמייצרים הצעירים/בוגרים הנפלאים הללו עם הילדים והנוער בעמק.
ציון לשבח
מתנ"ס עמק המעיינות השתתף בתחרות יוזמות המתנסי"ם של החברה למתנס"ים תשע"ג וזכה בציון לשבח על פיתוח יוזמת
"מסע בשביל עמק המעיינות".
לתחרות הוגשו מעל  03יוזמות והועדה מצאה כי יוזמת " מסע בשביל עמק המעיינות" שבה צועדים כל תלמידי כיתה י' בעמק
במשך שלושה ימים תוך מפגשים עם הטבע ,אתרי התיירות ,החינוך ובעיקר הקהילות ,היא יוזמה ייחודית ,חדשנית ,משפיעה
וערכית.
אנחנו ידענו את זה כבר מזמן ועכשיו יש לנו גם תעודה !
ולסיום השבוע ...
עם כניסתי אתמול בכביש המוביל לכנסת בירושלים הצגתי תעודה מזהה עליה מופיע שם המועצה.
השומר הראשון הסתכל ואמר לי" :עמק המעיינות ,זה ממש גן עדן" שמחתי ונסעתי הלאה לבודק הרכב ,הוא הציץ בתעודה
ואמר" :עמק המעיינות ,איזה מקום נהדר ,עכשיו אני נוסע איתך לשם ,שים אותי לשוט על אבוב ואני מאושר ".איזה כיף לשמוע.
בכנסת נפגשתי עם ח"כ זבולון כלפא מהבית היהודי ,חבר שומריה ונציג התנועה הקיבוצית בכנסת שמכיר את העמק ,והסכים
גם הוא ואמר שישמח מאוד לבקר במקום המופלא שלנו .אז תדעו שככה זה נראה משם ...והאמת שגם מכאן.
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