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תשתיות ותיקות  -נוה איתן
קיבוץ נוה איתן הוא אחד היישובים הותיקים בעמק.
במסגרת פרויקט תשתיות ותיקות של משרד החקלאות ובביצוע החטיבה להתיישבות
טופלו תשתיות התאורה ,הניקוז ,המדרכות והכבישים ביישוב ששינה את פניו ללא היכר.
ממש במקביל אפשר לראות את תחילת תהליך הקליטה של משפחות חדשות שמגיעות
ליישוב ובשבוע שבו נפתחה שנת הלימודים נפתח לראשונה מזה  01שנה פעוטון בקיבוץ.
בטקס חגיגי לרגל סיום העבודה על התשתיות ,שהתקיים ביום חמישי ,בהשתתפות כל
השותפים לפרויקט אפשר היה לחוש את ההתרגשות שבהתחדשות שעוברת על נוה
איתן.
חנוכת הבריכה בנווה אור
במאמץ משותף של קיבוץ נווה אור ,החטיבה להתיישבות ,משרד השיכון והמועצה
האזורית ,עברה הבריכה בנווה אור שיפוץ יסודי ששינה את פניה ללא היכר.
חנוכת הבריכה היפיפייה נחגגה בטקס קהילתי עליז ורטוב שציין גם סוף הקיץ ,קבלת
השנה החדשה ופתיחת חגיגות ה 13 -ליישוב.
שבילי אופניים
שביל האופניים בין שדה אליהו לעין הנצי"ב מתקדם בקצב מהיר וכבר בקרוב יחובר
לשביל שנחנך לפני שנה וחצי בין טירת צבי לשדה אליהו .השבוע קיבלנו ממשרד
התחבורה תקציבים לשני שבילי אופניים נוספים אשר יתווספו לרשת שבילי האופניים
שהולכת ומתהווה בעמק ומהווה חיבור ממשי בין הקהילות שלנו ,אתרי התיירות ,הטבע והסביבה.
החינוך עולה עולה
המועצה האזורית עמק המעיינות דורגה במקום ה 30 -מבין הרשויות בארץ (יש כ 353 -רשויות) באחוז הזכאים לבגרות!
על פי נתוני משרד החינוך אנו נמצאים בעלייה מתמדת מדי שנה והשנה קפיצה משמעותית של כ 03% -לעומת השנה
שעברה .להלן הנתונים :תשס"ט  ,55.75% -תש"ע  ,10.13% -תשע"א  15.73% -ובתשע"ב ! 55.00% -
זוהי עלייה דראמטית ומשמעותית שנעשית מתוך עבודה מאומצת של צוותי החינוך בבתי הספר ,בחינוך הבלתי פורמאלי,
בבית אצל ההורים וכמובן ,התלמידים שמוכיחים בכל פעם מחדש שיש לנו נוער מצוין שמחויב למשימות קהילתיות ,לפעילות
אזורית ,לעשייה ועבודה וכמובן ללימודים.
אנחנו גאים בכם! זוהי התחלה מצוינת לשנה החדשה!
פותחים שנה
שנת הלימודים החלה ויחד עימה החלה גם שנת הפעילות במרכז למוסיקה ,מחול ותיאטרון במתנ"ס .חדרי הסטודיו של
המרכז למחול ואמנויות הבמה התמלאו בילדים שהחלו את שנת הלימודים במשחקי מחול (גיל  ,)1.5-1מחול קלאסי מודרני
כיתה א' -יב' ,מחול מזרחי ,היפ הופ ,ופלמנקו לילדות ונערות.
גם האימהות ביקשו חוג פלמנקו משלהן ,והשנה נפתח חוג מיוחד בשבילן בהובלתה של רויטל בית און צור .ובמרכז למוסיקה,
הצלילים והאור שוב מילאו את החדרים ואל התזמורות ,המקהלות ושיעורי הנגינה הצטרפו תלמידים חדשים לצד ותיקים.
ארכיון  -פרידה
בטקס הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה נפרדו עובדי המועצה מרוחל'ה קרת -
הארכיונאית המיתולוגית של המועצה שיצאה לגמלאות.
רוחל'ה ניהלה את הארכיון במועצה  35שנים .כל מסמך ,כל פתקית ,כל תמונה מצאו
את מקומם בארכיון עד לרגע שבו היה בהם צורך שוב.
לאירוע הפרידה הכינה רוחל'ה לוח עם תמונות ,קטעי דברים ,מסמכים ועבודות שנעשו
על המועצה והאזור והקריאה את הפרוטוקול של ישיבת מליאת המועצה הראשונה
שהתקיימה בנווה איתן בשנת  !0553הודינו לרוחל'ה על עבודתה המסורה והמצוינת לכל
אורך השנים ואנו מאחלים לה עוד שנים רבות של בריאות ,עשייה ופעילות.

השדולה החקלאית
חברי השדולה החקלאית בכנסת ,חברי הכנסת זבולון כלפה ועומר בר לב ,אליהם הצטרפו אבו וילן מזכ"ל התאחדות חקלאי
ישראל ,נציגי התנועה הקיבוצית והקיבוץ הדתי ונתי גלבוע מנהל מחוז העמקים במשרד החקלאות ,הגיעו לביקור היכרות עם
אתגרי החקלאות בעמק .הסיור החל במצפה שמיר שעל הגלבוע ,המשיך אל תחנת הניסיונות חוות עדן והחווה החינוכית
חקלאית ,גזר שלוחות ,ומדגה שלוחות ,שם התארחנו לארוחת צהריים מצוינת .הביקור נמשך בחממת התבלינים של צחי
מרדכי והסתיים במפעל ביו בי שבשדה אליהו.
ה צגנו את חשיבותה הגדולה של החקלאות בעמק ואת תרומתה המכרעת לפרנסה ,לתעסוקה ולסביבה .העלנו נושאים
מרכזיים שעל סדר היום כמו  -המחסור בעובדים זרים ,הרפורמה במדגה ,השקעות פיתוח ,היוזמה האזורית להקמת מרכז
מחקר בתחום חקלאות המים ועוד .האורחים התרשמו והבטיחו להשתדל בשבילנו בכול מקום שיידרש.
הורים ערים בעמק המעיינות
במעוז חיים פועלת כבר קרוב לשנה וחצי סיירת הורים הפוגשת את בני הנוער מדי סוף
שבוע במקומות הבילוי ובשעות הקטנות של הלילה .מפגש הוקרה חגיגי התקיים אתמול
במועדון הנעורים ביישוב .לאחר הרמת כוסית וברכת שנה טובה ,קיבלו מתנדבי הסיירת
חולצה אשר על צידה האחורי לוגו הורים ערים בעמק המעיינות ובצידה הקדמי לוגו
היישוב .בימים הקרובים יקבלו את החולצות מתנדבי סיירת הורים גם בשדה נחום וגם
במנחמיה .ישר כוח!
מעיינות בצמיחה
עיתון מעיינות של המועצה הופץ השבוע בתאי הדואר .הרבעון מוקדש רובו ככולו למשפחות חדשות שהגיעו לאחרונה לעמק.
מוזמנים לקרוא ...
כלכליסט עמק המעיינות
בידיעות אחרונות של השבוע שעבר צורף מוסף שכולו מוקדש לעמק המעיינות.
מצורף המוסף ...
מעירים את מגדלי המים
ההכנות ביישובים עולות הילוך ובסוף השבוע האחרון התגייסו הקהילות המארחות את אירועי הפסטיבל לעבודה סביב מגדלי
המים .בנוה איתן  -שטפו את המגדל לקראת צביעה ,בשדה נחום ניקו את המאפייה הישנה וברשפים ניקו ,סידרו ,בנו ,חילקו
משימות וקבעו מועד להמשך העבודות לבניית מתח אתגרי סביב מגדל המים ביישוב.
זוהי פעילות מרגשת במיוחד שכן ,אלו הם אזורים ביישוב ,אשר במשך שנים רבות עמדו מוזנחים ,וכעת עם הפעילות הנרקמת
מקבלים חיים חדשים .בעוד שבועיים מתחילים ...
לתכנית המלאה...

זהו הד"ש אחרון לתשע"ג
ותיכף מתחילים מחדש ...
"זמן להתחיל מבראשית,
זמן להצמיח שורשים"
שנה טובה !

