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שר התיירות
בפגישה עם שר התיירות עוזי לנדאו ואנשי צוותו הוצגה תוכנית החומש של המועצה בתחום פיתוח התיירות .התוכנית
מתבססת על חיזוק ופיתוח אתרי התיירות הקיימים ועל הוספת אתרי לינה ותוכן חדשים ,כחלק מהפיכת עמק המעיינות
לאתר תיירות מרכזי על מפת התיירות בישראל .השר שמכיר היטב את האזור הבטיח לבוא לבקר וכמובן לתמוך בתוכניות
הרבות.
אסיף
בחודש אלול עצי התמרים בעמק מאדימים ,והתמרים
הלחים מקבלים גוונים של אדום וצהוב ומבשילים לגדיד.
ענף התמרים הוא ענף חשוב ומוביל באזור והוא נמצא
בהרחבת נטיעות כל הזמן .כיום יש כ 0,111 -דונם בכל
העמק .ביקרנו בטירת צבי שם כמו בכל שנה נסגר כביש
הכניסה ורחבת בית האריזה מתמלאת בשורות של
אשכולות תמרים צהובים מזן הבהרי שיוצא ראשון
לשווקים .כ 011 -טון בהרי גודדים השנה בטירת צבי וכ-
 2,811טון בעמק כולו .הצוות הנלהב מורכב מעובדים קבועים מהיישוב ועובדים זמניים שמצטרפים לעונה ,כולל בוגרי מכינות
קדם צבאיות מכל הארץ.
התזמורת הקאמרית הקיבוצית
בערב ראש השנה קיבלנו יחד עם מנויי תזמורת נתניה -הקאמרית הקיבוצית הודעה מפתיעה כי התזמורת עוברת לנגן
במקומות אחרים ולא תופיע בקימרון.
הסיבה העיקרית לכך היא מיעוט מנויים ואולם שהוא גדול מאוד ואינו מתאים למספר המשתתפים הקטן.
הצטערנו על כך מאוד ובעיקר על הדרך והפתאומיות בה המהלך התבצע ,ללא הכנה מסודרת של קהל המנויים שכן,
הקימרון היה אחד מאולמות הבית של התזמורת במשך שנים רבות .אולם ,את המנגינה הרי אי אפשר להפסיק ואחרי סוכות
נבדוק אופציות חלופיות.
מוזיאון מציין יובל
המוזיאון לארכיאולוגיה מציין ממש בימים אלה  01שנה להקמתו.
במוזיאון שנבנה בשולי קיבוץ ניר דוד על גבעה יפת נוף בקרבת הנחל ,אגף ילדים ונוער ,בית בד משוחזר ,גת ומתקנים
נוספים .המוזיאון הינו חלק ממכלול גן השלושה וחלק ממכלול מוזיאלי ,חינוכי ותרבותי" :עקבות בעמק" שכולל בתוכו גם את
'חומה ומגדל' .המוזיאון לארכיאולוגיה יארח בסוכות בפעם ה 22 -את תערוכת האוספים לזכרה של רותי לבני והפעם -
אוספים בנושא חגי ישראל .בחומה ומגדל תוצג תערוכה חדשה לרגל הפסטיבל :מגדלי מים בעמק אז  -והיום ,צילומים
עכשוויים של אריהל'ה גנתון ממעוז חיים לצד צילומי ארכיונים מהיישובים .עוד בחומה ומגדל התערוכה 'כעץ שתול על פלגי
מים'.
לכתבה על פארק המעיינות ,גן השלושה והמוזיאונים...
דני סנדרסון
רשות ניקוז ירדן דרומי אירחה את דני סנדרסון לחגיגה מוסיקלית נהדרת שהתקיימה למרגלות הר הגלבוע ועל על גדת נחל
חרוד ,לכבוד פתיחתה של השנה החדשה .שיקומו ופיתוחו של נחל חרוד הוא אחד מהפרויקטים המרכזיים והמשמעותיים של
רשות הניקוז בשנים האחרונות ,פרויקט שהפך את הנחל לאזור יפה ,נגיש ומטויל.
בדרך לאתר ניתן היה לראות את העבודות שמתבצעות בקצב לסלילת מסילת רכבת העמק שמתקרבת במהירות.

סיור עיתונאים
לרגל הפסטיבל הממשמש ובא התקיים סיור של כ21 -
עיתונאים ובלוגרים מכל רחבי התקשורת ,שהגיעו
לעמק וביקרו באתרי הפסטיבל ביישובים .הקבוצה
החלה את הבוקר בבראנצ' קל ליד מגדל המים בשדה
נחום ,המשיכה למגדל המים בנוה איתן ,שם שמעה
סיפורי מורשת מפי קצ'ה ,יאיר בן צבי ואנשי המקום.
אחה"צ ביקרו בפארק המעיינות ובמוזיאון עקבות
בעמק שם קיבלו מידע על התערוכות הצפויות ולסיום לקחו חלק בפתיחת פרויקט הצילום' :מבנים מחפשים אהבה' של
תלמידי מגמת הצילום בבית ספר גאון הירדן-דרכא.
וכבר יש תוצאות ,פרסומים שעלו היום לאוויר:
פרסום באתר קינדרלנד....
פרסום באתר 'דובדבן'...
פרסום בבלוג לייף סטייל...
מבנים מחפשים אהבה
חודש לפני תום שנת הלימודים קיבלו תלמידי מגמת
הצילום בבית ספר גאון הירדן משימה :למצוא מבנים
נטושים ביישובים ,לצלם אותם ,ולהביא את סיפורם.
אמש ,נפתחה תערוכת הצילומים של הפרויקט בבית
הילדים המשוחזר בגשר הישנה .באירוע חגיגי ומרגש
שציין גם את פתיחת אירועי פסטיבל המעיינות לקחו
חלק תלמידים ,משפחות ,צוותי הפסטיבל מהיישובים
ואורחים רבים נוספים שנהנו גם מחיבור מוסיקלי יוצא דופן של חבורת הזמר 'שדות שבעמק' וההרכב הצעיר 'הרכב חסר'
שהכינו מופע מיוחד לערב הזה ו'הקפיצו' את הקהל.
לתמונות מהערב...
שנה חדשה
ערב ראש השנה התכנסו עובדי המועצה להרים כוסית לשנה החדשה .וגם קצת לסכם את שהיה ולברך על שיהיה.
לקליפ סיכום שנה...
ערב יום הכיפורים תשע"ד  04 -שנה למלחמת יום הכיפורים.
"...החורף בא בפתאומיות רבה
קיץ היה ,כאשר הלכת
אך בין הקיץ הזה והחורף הזה איננו מפריד הסתיו ,כפי שהיה תמיד
בין הקיץ הזה והחורף הזה
מפרידה המלחמה
בין הקיץ הזה והחורף הזה
מפריד המוות
יהיה זה חורף עצוב ,חורף עצוב ביותר
אחרי החורף יבוא האביב ,אך לעולם לא יהיה שוב האביב ,כפי שהיה תמיד
ואחר כך יבוא הקיץ
קיץ היה ,כאשר הלכת
אך העונה הנוראה ביותר  -תהיה הסתיו".
מתוך דברים שכתבה ברוניה רון ,אמא של אבנר רון מכפר רופין  ,שנפל במלחמת יום הכיפורים

גמר חתימה טובה !
שנה טובה !

