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משפרים תשתיות
עקב עבודות אחזקה נסגר השבוע קטע דרך מצומת גן נר -ועד לצומת מעלה גלבוע (דרך נוף הגלבוע -כביש  )6666לאורך
כ 00 -ק"מ .מטרת העבודות היא ייצוב השוליים הקיימים באספלט למניעת סחף שוליים ,ויצירת  3נתיבים לתנועה בכפוף
לאילוצים הקיימים בשטח ,וכל זאת כדי לשפר את הבטיחות ואיכות הנסיעה .בכל סוף שבוע ,החל מיום שישי בצהריים ,ועד
ראשון בבוקר החסימות תבוטלנה ,והקטע יישאר פתוח לתנועה.
קטיף ההדרים
בית האריזה הוותיק בוסתן שאן ,שנמצא בחצר המפעלים האזוריים ,נותן שירותי אריזה לאזורי העמקים ,הבקעה ,גליל עליון,
חוף הכרמל ועמק חפר.
קיבלנו מהמדריך הוותיק ,דוד גפן את המידע הבא:
עונת הקטיף והאריזה התחילה בחודש יולי ותימשך עד פברואר -מרץ .רוב הפרי הנארז בבית האריזה מיועד ליצוא .העונה
נפתחה באריזת ושיווק הזן ליים (פרי ממשפחת הלימון).
בימים אלו התחיל גם קטיף ואריזת הפומלית .הבאים בתור הם :הפומלה צ'נדלר (הפומלה האדומה) ,אשכוליות לבנות
ואדומות ,פומלו לבן (גולית) ,מינאולה (תפוזינה) ,ובינואר מתחיל קטיף ואריזת הקלמנטינה אור ,הנחשבת ליהלום שבכתר בין
כל סוגי ההדרים שבעולם .
אם לאם
ביום שני אחר הצהריים התקיים מפגש הפתיחה לשנת העבודה של תוכנית ההתנדבות שלנו "אם לאם" בקהילה ,אותה
מובילה המחלקה לשירותים חברתיים .בתוכנית משתתפות השנה  32נשים  -מחציתן מתנדבות (חלקן וותיקות שפעילות כבר
 7שנים) ומחציתן אימהות המקבלות ליווי להן ,לתינוקן ולמשפחתן .את התוכנית מובילה טלי גניאל משלפים.
בברכות הודגשה חשיבות ההתנדבות ותרומתה לחיזוק חוסנה של הקהילה היישובית והאזורית ,והובעה הערכה רבה לנשים
המתנדבות שמתמידות הן בעשייתן למען אימהות והן בפעילותן בקבוצה המלווה את התוכנית .המקום שיש לתוכנית "אם
לאם" ב מועצה שלנו מאפשר להיערך להרחבת התוכנית בשנה הקרובה.
הסגולים כבר כאן !!!
חדש בעמק המעיינות  -מיכלים סגולים למחזור אריזות זכוכית.
לאחרונה הוצבו ביישובי המועצה  32מיכלי מחזור חדשים (בצבע סגול) לאיסוף
אריזות זכוכית.
המיכלים החדשים הוצבו בשיתוף פעולה עם תאגיד המחזור "ת.מ.י.ר" ,כחלק
מהמהלך ליישום חוק האריזות .ניתן להשליך למיכלים הסגולים בקבוקי שמן זית,
בקבוקי בושם ,צנצנות דבש/קפה/ריבה וכדומה.
אנו גאים להיות חלק מקבוצת הרשויות הממחזרות זכוכית.
לפרטים נוספים על תאגיד מחזור האריזות בישראל....
חקלאות עברית צעירה בעמק המעיינות
השבוע התחילו את דרכן שתי קבוצות חדשות של תכנית "חקלאות בעמק"  -האחת בכפר רופין והשנייה בנווה איתן.
בקבוצות אלו למעלה מ 03-צעירים ,בוגרי שירות צבאי ולאומי מרחבי הארץ ,אשר בחרו להתגורר ביישובי העמק במסגרת
תכנית המורכבת מעבודה מועדפת בתחום החקלאות בשעות היום ,ומבניית קהילה צעירה ,לימוד בבית מדרש משותף
ופעילות קהילתית ביישוב בשעות הערב והלילה.
תכנית "חקלאות בעמק" ,שיוזמיה הם מנהיגי מכינת העמ"ק ועמותת "חברותא" ,החלה
את דרכה בשנה שעברה במעוז חיים  -שם בחרו כמעט מחצית מבוגרי התכנית
להישאר לעבוד ולחיות בעמק גם לאחר סיומה .אנו גאים בתוכנית הציונית ,המחזירה
ידיים ישראליות לעבודה חקלאית ,מצמיחה קהילה צעירה תורמת ולומדת ,ומביאה אל
העמק צעירים איכותיים מרחבי הארץ.
במפגשי פתיחת התוכנית שהתקיימו השבוע בשני היישובים השתתפו חברים ותושבים
רבים ,וותיקים וחדשים ,והייתה אווירה חגיגית ומרגשת .במפגש בנוה איתן בירכה אחת
מותיקות הקיבוץ את הצעירים על בואם ,ובהתרגשות לימדה אותם את הזמר "נהיה
כולנו חלוצים וחלוצות" ,שנותר רלוונטי גם אחרי  63שנה.

כשתאלם תרועת הפסטיבלים ...
פסטיבל המעיינות השלישי שנערך בחוה"מ סוכות היה גדוש אירועים ופעילויות בכל העמק .מזג האוויר הסתווי שהגיע בדיוק
בזמן השפיע גם הוא ,ובעמק כולו הייתה אוירה חגיגית וקהילתית מאוד מיוחדת.
תשעה יישובים לקחו חלק באירוח הפסטיבל .המשמעות היא הרבה מאוד הכנות ומפגשים ,השקעה לא קטנה של הקהילות
ושל הנהלות היישובים ועבודה משותפת תוך סנכרון ותיאום של כולם יחד.
בחודשים האחרונים פעלו הצוותים סביב מגדלי המים והמבנים הנטושים ביישובים :ניקו ,סידרו ,צבעו ,הכינו תערוכות ,ועמלו
על האירוח לקראת הפסטיבל.
במהלך הפסטיבל ,הגיעו אלפי אורחים למופעים ,לפעילויות ולתערוכות שהתקיימו ביישובים ובאתרי התיירות בעמק:
הדודאים ,אפרת גוש ,הפרברים שאירחו את שדות שבעמק ,אריק סיני שאירח את סיון טלמור ,ישי לפידות ומועצת השירה
היהודית ,כל אלה לצד מתחם אתגרי ,טיפוס על מגדל מים ,בועות סבון ,מופעים ,חגיגות סהרנה ,קבלת שבת חגיגית עם
נתנאל פרבשטיין ,יוחאי בשן ואברהם זלבסקי ,מעגלי שיח בערב הושענא רבה ,הקפות שניות ותערוכות' :מבנים מחפשים
אהבה' ,מגדלי המים אז והיום ,ותערוכת האוספים במוזיאון עקבות בעמק בגן השלושה.
היופי הגדול הוא מה שנשאר אחרי :אזורים מטופחים ,מבנים שחוזרים ללב הקהילות וכבר חשיבה לאן ואיך מתקדמים הלאה.
אירוע צמ"ד בגן השלושה שהיה השנה כולו עגול :כדורים ,חישוקים ,גלגלים ועוד ,אירח השנה את רמי קליינשטיין שלא
השאיר אף אחד ישוב על כסאו.
לפסטיבל שותפים משרדי ממשלה וקרנות אך גם המפעלים האזוריים שלנו ,אפיקי מים ,הפרדס האזורי ,רשות הניקוז ירדן
דרומי וגזר שלוחות שחילקו טעימות של התפוזים הראשונים ומיני גזר באירועים השונים.
דף הפייסבוק של המועצה היה פעיל מאוד כל השבוע ותמונות מאירוע צמ"ד הועלו כבר באותו הערב והביאו לאלפי צפיות
ותיוגים.
סיור העיתונאים שהתקיים שבוע קודם לכן הביא עימו מבול של כתבות מקסימות (ואפילו משמעותיות מאוד) באתרי
האינטרנט ובטלביזיה לדוגמא :באתר  ... ynetחדר החדשות צפון...
תודה גדולה לכל השותפים ולאופירה שגב שהפיקה ביחד עם מחלקת התרבות ואנשי מועצה נוספים רבים את הפסטיבל
כולו.
תמונות נוספות בפרסומים באתר המועצה....

שבת שלום!

