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עמק המעיינות בעדיפות
בישיבת הממשלה בשבוע שעבר אושרה מפת העדיפות הלאומית החדשה למשך  4השנים הקרובות .מפת העדיפות באה
כדי לעודד את פריסת האוכלוסייה במדינה ,והגדלתה בפריפריה ובאזורים סמוכי גבול ,להגדיל את הצמיחה הכלכלית
ולצמצם פערי הזדמנויות בין אזורי העדיפות לאזור המרכז ,לחזק את החוסן האזרחי בטחוני ולשפר את איכות החיים
ביישובי העדיפות הלאומית.
לשמחתנו הרבה ,כל יישובי עמק המעיינות נמצאים בתוך המפה הזו ,שהיא מפה מנחה לכל משרדי הממשלה.

תאנים קלופות עם מלח ושמן זית
ביום שישי ,התקיים פסטיבל חריף במעדנייה של אורי מאיר צ'יזיק בנוה איתן.
במעדנייה הוגשו מלבד ארוחת הבוקר הייחודית המוגשת מדי שבוע ,גם מאכלים
לאוהבי החריף .אורי הוא מומחה להסטוריה של התזונה ובכל פעם מפתיע מחדש
במאכלים מיוחדים כשלכל אחד מהם מתלווה הסבר קולינרי .הפעם הגיש לשולחן
תאנים קלופות מתובלות בשמן זית ומלח .היה טעיםםם .כדאי לנסות.
בית הילדים המשוחזר בגשר הישנה
באתר התיירות 'גשר הישנה' הולך ונשלם שחזור בית הילדים של קיבוץ גשר.
בית הילדים שנפגע ונהרס במלחמת העצמאות ונותרו ממנו רק שרידי רצפה ,שוחזר
ונבנה מחדש ובמסגרת פסטיבל המעיינות בחוה"מ סוכות ,יוצג בו פרויקט צילום
מיוחד של בוגרי מגמת הצילום של גאון הירדן ' -מבנים מחפשים אהבה'.
שחזור בית הילדים הוא פרויקט משותף של המועצה לשימור אתרים ותכנית המורשת
הלאומית במשרד ראש הממשלה.
הו ברצלונה ברצלונה ...
יומו השני של ביקור ברצלונה בישראל הגיע לשיאו כשהקבוצה מקטלוניה עלתה על כר הדשא באצטדיון בלומפילד כדי
להתאמן עם ילדים ישראלים שזכו לכבוד .מחלקת הספורט של המועצה שלחה  51ילדים ובתוכם ילדים עם צרכים
מיוחדים שמלווים על ידי צוות מבית ספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי .הילדים נהנו ועברו חוויה של פעם בחיים בצפייה
במשחק יחד עם עוד  54,111צופים באצטדיון.
פעילות קיץ בבתי הספר בעמק
בשקט בשקט ובהצלחה מרובה הפעילו השנה ארבעה בתי ספר בעמק תוכניות לימוד ייחודיות בחופש הגדול.
בדקלים למדו אנגלית באמצעות משחקים ולמידת עמיתים וברימון הופעלה תוכנית של מחקר וניסויים בתחום המדעים.
את שתי התוכניות העבירו מורי בית הספר במימון משרד החינוך -מחוז צפון.
תחת הסיסמא "אין תלמיד שנכשל  -יש תלמיד שטרם הצליח" העבירו מורי גאון הירדן ושק"ד קורסים במתמטיקה
שנועדו לצמצם פערים לקראת הבגרויות .הנחיית המורים נעשתה על ידי עמותת 'יכולות' במימון רשת דרכא .בסיום
הקורס כתב אחד ההורים" :המורים הפכו את המושג "שליחות חינוכית" מסיסמא למעשה .בזכות היחס החם והאוהב
הוטמעה בתלמידים תחושה של מסוגלות והצלחה ,והם זכו להכיר כי בעזרת כוח הרצון ,נחישות ואהבה ניתן לכבוש כל
פסגה".
מרכז השקעות
נחום איצקוביץ  -מנהל מרכז השקעות במשרד הכלכלה ביקר בעמק .ביקרנו בפארק התעשייה המשותף לעיר ולעמק -
פארק צבאים ,אליו אנו מנסים ביחד עם משרד הכלכלה והאוצר להביא מפעלי עוגן .המשכנו למפעל ביו בי בשדה אליהו,
תעשיית הייטק חקלאי בה ראינו את תנופת הפיתוח ושמענו על האתגרים והצרכים וסיימנו בעוף טוב שנמצא בחצר
המפעלים האזוריים ,מפעל מוביל בתחומו בארץ.

עמק חינוך
ההכנות לשנת הלימודים תשע"ד בעיצומן .בתי הספר והגנים נמצאים בעיצומם של מבצעי שיפוצים ושיפורים .המחנכים
נחו ,השתלמו וסידרו כיתות לתפארת .התלמידים בילו ,עבדו ונחו ויגיעו בכ"א אלול ( )3..2עם כוחות מחודשים.
העמק צומח ואת שנת הלימודים הקרובה נפתח עם  2,3,1תלמידים .הכיתות גדולות ,נתון אשר מאתגר אותנו ומחייב
ללמד באופן מותאם.
"מרחב מאפשר צמיחה" הוא שמו של המודל הניסויי שהצענו למשרד החינוך .לשמחתנו נבחרנו להיות אחת משמונה
רשויות שב"כוח החלוץ" שבונה המשרד המבוסס על הרשויות הפועלות במסגרת "ערי חינוך" .בשנתיים וחצי האחרונות אנו
בשינוי אסטרטגי של החינוך בעמק ,במהלך כולל הנקרא "עמק חינוך" .המטרה :תיקון עולם  -יצירת שיתוף פעולה חינוכי
כלל קהילתי למען ילדי העמק ,המאפשר את ביטוי חוזקותיהם של היחיד והחברה ,ומאיר את הייחודיות החינוכית-קהילתית
באמצעות מפגשים ,חיבורים ויצירה משותפת ,כשהשנה נרצה לראות את ההורים שותפים ואף מובילים חלקים בתוכנית.
שורשי התמרים
הבוקר נפרדו מגדלי התמרים מיאיר בן צבי ,מותיקי קיבוץ נוה איתן אשר סיים את עבודתו בענף התמרים ,בארוחת בוקר
חגיגית שהתקיימה בחוות עדן .יאיר שהיה מהדמויות הבולטות בענף התמרים באזור ובארץ ,זכה בתואר יקיר הדקלאים
וניהל ב 51 -השנים האחרונות את מטע התמרים של קיבוצו ,העביר את שרביט הניהול לנציגות הצעירה  -אוריה אדור ויציין
בשבוע הבא את יום הולדתו ה.21 -
תם אך בודאי לא נשלם שכן תלמידי החווה החינוכית חקלאית בחוות עדן יהנו מהידע הרב של יאיר אשר הודיע על רצונו
להתנדב לטובת חינוך התלמידים ולימודי החקלאות.
שבוע סבבא
היום מסתיים שבוע "סבבא" .בעמק המעיינות .הרעיון שעמד מאחורי הפרויקט הוא שבשבוע שבו מסיימים הנכדים את
הקייטנות ומגיעים לבלות בעמק ,מחפשים הסבים מקומות בילוי ותעסוקה קרובים לבית .זיהוי הצורך הביא את הצוות
המשותף של גיל עוז ומחלקת התרבות במועצה להכין שבוע מלא בחוויות ואטרקציות ,כולן כאן בעמק .לאורך כל השבוע
נהנו הסבבים והנכדים וגם הורים שבחרו להשתתף מפעילות קסומה ברחבי העמק :טיול ומשחקים בפארק המעיינות,
עבודה חקלאית בחוות עדן ,פעילות בנש"ר (נגינה ,שירה ,ריקוד) ,בישול ויצירה וערב ספורטיבי בגני חוגה.
השבוע שהוכתר בהצלחה פותח מסורת וכבר נקבע מועד לחופש הגדול ב.3154 -
לתמונות משבוע סבבא...
מתכוננים לפסטיבל ...
במוקד פסטיבל המעיינות השנה מגדלי המים ביישובים .כל הפעילויות המתוכננות
יתקיימו סביב מגדלי המים .צוותים מהיישובים שהצטרפו השנה לפרויקט כבר החלו
בהכנות ומגייסים את כל הקהילה לנקות ,לסדר ולארגן את השטחים שסביב המגדלים.
במוצ"ש האחרון התאספה קבוצת תושבים בשדה נחום לפנות ולנקות את המאפיה
הישנה ששימשה מחסן לציוד ונמצאת בסמוך למגדל המים ,שכן במאפיה מתוכנן
להיפתח בית קפה פופ-אפ .ברשפים יצאה השבוע הזמנה (מקסימה!) לכל הקהילה
לבוא ולקחת חלק בשיקום שטח המגדל שיהפוך למתחם אתגרי לכל המשפחה.
שבעה יישובים לוקחים חלק בפרויקט הפסטיבל כשכל קהילה מביאה עימה את
הרעיונות שלה ומגייסת את כל התושבים למשימה .כל העמק ואורחיו ייהנו מהתוצאות
במהלך הפסטיבל ולקהילה יישאר אזור מטופח ונקי להמשך פעילות ועשייה קהילתית
לאורך כל השנה.
חופשה
בשבוע הבא  ,52-33.2שבוע בחירה לחופשה השנתית של עובדי המועצה .המועצה
תעבוד במתכונת מצומצמת .מומלץ ,לפני הגעה למועצה ,לתאם מראש את נוכחות
וזמינות נותן השירות .מוקד המועצה ( ),12251.עומד לרשותכם בכל פנייה.

שבת שלום!

