ד"ש מס' 981
י"גחשוןתשע"ד
71באוקטובר 3172

חקלאות מהעמק בקליבלנד
חברת הקונגרס מרסי קפטור ,שביקרה בחוות עדן והתרשמה מהחקלאות
והעשייההמחקריתבתחוםזה,ביקשהמהפדרציההיהודיתבקליבלנדלהזמיןאת
ציון דקו ,מנהל המופ החקלאי בחוות עדן ,לביקור ,כדי לסייע בקידום הרעיון
לבנייתגינותירקקהילתיות. הביקורכללסיורים , פגישותעםהמגדלים ובחינת
האפשרויותלגידוליםמתאימיםלאזור. הביקורלווהותוכנןע"יהפדרציהוחברות
הקונגרס ,שהתלהבו מאוד מהרעיון ומהאורח עצמו ,שהביא את החדשנות
החקלאיתשלעמקהמעיינותעדקליבלנדהרחוקה.בתקופההקרובהנעסוק
בגיבושהרעיונותהמעשייםלקידוםהפרויקט.

ברימון מציירים שדה
במסגרת אימוץ אתר על שביל העמק ,יקחו חלק ילדיכיתות ה' בבית ספר 'רימון' בתכנון וביצוע ציור שדה ענק יחד עם
פטר וינר ממעוז חיים  .הרעיון הוא ליצור תהליך שלם המקפל בתוכו:הכרות עם דמות ייחודית בעמק ועם פועלה,מעקב
אחר גידול חקלאי ,עבודת כפיים ,הכרות עם סיפור המקום ההיסטורי ועם הסביבה הגאוגרפית .כל אלה ,ייצרו למידה
חווייתית,קשר,שייכות וגאווה מקומית.הקרדיט לרעיון מגיע לאמיר נפתליס מניר-דוד ,והביצוע בשיתוף פעולה עם פארק
המעיינות.עלזהנאמרבחזוןהמועצה:' תחושתשייכותדרךמשימהקהילתיתחדשניתואתגרית'!

ציורי רצפה בדקלים
במהלך חופשת חגי תשרי,הגיעו לביה"ס "דקלים"אימהות שיזמווציירו משחקי
רצפה צבעוניים על שבילי ביה"ס .הילדים ששבו לאחר החופשה הארוכה
מקפציםעלהשביליםהצבעונייםהמספקיםזמןמשחקושמחהלהנאתכולם .

בית הספר לכדורגל
מועדון הכדורגל הפועל ארז עמק המעיינות יצא לדרך חדשה ,עם הקמת שתי
קבוצות ליגה ,ילדים ב' וילדים ג' ופתיחת הפעילות בביה"ס לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל במגרש הכדורגל במסילות,
שעבר מתיחת פנים רצינית ושופץ במהלך הקיץ .בשבוע שעבר פתחו שתי הקבוצות את העונה במשחקי בית כשעשרות
ילדיםמכלהאיזורלוקחיםבהחלק.
סדנת תעסוקה
בעקבותהצלחתסדנתהתעסוקההראשונהשנערכהבאוגוסטוהביקושהרב'נפתחהסדנתתעסוקהנוספת.
בסדנהאותההנחתהדניאלהלין,מאמנתאישיתומנחתקבוצותלקחוחלקמשתתפיםמקיבוציהעמקבגילאי.01-21
בסדנה הועברו תכנים וכלים שיסייעו בחיפוש עבודה -גילוי וחשיפת החוזקות',שוק העבודה כיום,כתיבת קו"ח,סימולציות
לראיונותעבודהועוד.משתתפיהסדנהציינושהסדנהתרמהלהםרבותואףביקשומפגשנוסף.


פורום משאבי אנוש בתעשייה
פורוםמשאביאנושבתעשייההתקייםהשבועבשיתוףמרכזיהתעסוקהשלעמקהירדןוהגולן.
הפורום התקיים במוא"ז עמק הירדןוהשתתפו בומעסיקים מטרפלקס רשפים ,טיב טירת צבי ,ביו-בי שדה אליהו ,גזר
שלוחותופלציבעיןהנצי"ב.אנומקוויםשבהמשךיצטרפומעסיקיםנוספיםמהעמק.

גלבוע גליל – שק"ד – מפעל הפיס
קבוצת גלבועגלילמליגתהעלבכדורסלהגיעהלמשחקראווהעםתלמידיבית
הספר "שקד" ,כחלק מפרויקט "פיס בקהילה" של מפעל הפיס ומנהלת ליגת
העל בכדורסל .התוצאה הפתיעה את הקבוצה אך לא אותנו שכן נבחרת בית
הספרניצחהבהפרש של.61:24 יו"רמפעלהפיסאלוף(מיל')עוזידיין,לקח
חלק באירוע ואף עלה למגרש לשחק .בתום המשחק ירדו תלמידי בית הספר
לפגוש את השחקנים , אותם הם בדרך כלל רואים על גבי מרקע הטלוויזיה,
להצטלםאיתםולקבלתמונותוחתימות .קהלהמעודדיםהנפלאהפגיןכהרגלו
גםהואמצוינותוזכהלתשבחותרבות .מפעלהפיסשותףלעשייההרבהבעמק
ולפרויקטיםבתחומיםרבים:קהילה,חינוך,תרבות,וספורט.לתמונות

ביקור מוטס
מנהלי עמותת איילים הגיעו במסוק ביחד עם יו"ר קרן היסוד העולמית הגברת
יוהנהארביבועםדיווידמיראז'מקרןמיראז'שתומכיםרבותבכפריאייליםברחבי
הארץ . הקבוצה נחתה במגרש הכדורגל של מנחמיה וסיירה איתנו לאורך רחוב
הראשונים. הצגנואתתוכניותהפיתוחהעתידיותשלהכפר,שהוקםבסיוענדיב
של קרן היסוד ,את תוכניות פיתוח התיירות במושבה ,וגם פרויקטים נוספים
בפיתוחהעמקשאנומתכנניםבמשותףעםקרןהיסוד.
סיכום הפסטיבל
השותפים הרבים לפסטיבל המעיינות מהיישובים והמועצה ,התאספו בנגריה
הישנה במעוז חיים לאירוע סיכום .הנגריה לבשה ליום אחד בגדי חג והיוותה
תפאורה מאוד מתאימה לסיכום הפסטיבל שהתקיים השנה בשמונה יישובי
המועצה ,סביב סיפורם של המבנים הישנים ,וסיפורה הייחודי של כל קהילה.
המשתתפים כולם ציינו את הערך המוסף העצום שהיה למודל החדשני ,את
גאוותהיחידהותחושתהשייכותשהתחזקוואתהאנרגיההקהילתיתשהתפרצה
סביבמינוףהחוזקותהיישוביות.לתמונות

שלפים בערוץ  2אתמולשודרהכתבתושלגיאורוןמערוץ3עלשלפים.מוזמניםלצפותוליהנות.
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