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המשקיעים בחינוך !
עיתון כלכליסט בדק ופרסם השבוע כמה השקיעה כל אחת מ - 422הרשויות בארץ בתלמידיה,והאם יש קשר
בין ההשקעה להישגים .הסקר בחן את ההשקעה בתחום החינוך והראה כי המועצה האזורית עמק המעיינות
נמצאתבמקוםה-01!מביןכל422הרשויותבארץובמקוםה-4בכלאזורהצפון!
לטבלתהדירוגעמקהמעיינות

פרס קרן יק"א
במלאת  56שנים למדינת ישראל הוענקו השבוע פרסים למספר גופים בארץ.
פרס קרן יק"א בתיירות ,הוענק לראש המועצה האזורית עמק המעיינות ,על ידי
נשיא קרן יק"א-סטיבן ווילי כהן ,על פיתוח ייחודי של התיירות ,שבילי הנחלים,
המעיינות ואתרי מורשת היסטוריים ,פיתוח שמיתג את עמק המעיינות כאזור
תיירותי מעניין ומבוקש.קרן יק"א  -שותפה מלאה שלנולמגוון פרויקטים בתחומי
חינוך ,חקלאות ותיירות ,וזאב מילר  -מנכ"ל הקרן הוא בן בית ותומך נלהב
באתריםרביםבעמק.
אפיקי מים
גילקורתימסייםבימיםאלו02שנותניהולשלאגודתהמים'אפיקימים'.
ניפרד ממנו עוד בפורומים שונים,אבל בינתיים תודה גדולה בשם כולנו,על ניהול חכם,מקצועי קשוב ורגיש,
של תחום מורכב ומאוד משמעותי שנגע בחיי כולנו  -חקלאים ,יישובים ותושבים .הצלחת להפוך את ה"מים
הסוערים"למים"נעימיםושקטים".
אנומאחליםהצלחהרבהלרןבןנוןהמנכ"להחדש.

מנהיגות קהילתית  -הדור הבא
ביום שני פתחנו בהתרגשות את המחזור הראשון של קורס עתודת מנהיגות קהילתית בעמק המעיינות.מדובר
בקורס דו-שנתי מקצועי,המונחה בשותפות עם מרכז שדמות-מכללת אורנים,מעניק לצעירים מבטיחים מיישובי
העמק ידע וכלים מקצועיים בתחומי הקהילה ,המנהיגות והניהול ,ומכשיר אותם לנשיאת תפקידים קהילתיים
וניהוליים מרכזיים ביישובים .בקורס  01משתתפים ממגוון יישובים בעמק ,אשר עברו תהליך מיונים מקצועי
ונבחרו מבין עשרות מועמדים.בעתיד הקרוב אנו מצפים שתפגשו אותם במסגרת הפרויקטים המעשיים שייקחו
עלעצמםבשטח,ובעתידהרחוקיותר-בתפקידימנהיגותבקהילותהעמק.
ביקור מטייואן
שרהחקלאותהטיוואני,שגרירטייואןבישראלונציגימשרדהחקלאותקיימו
סיור עבודה עם ד"ר יוסי לשם בעמק .המשלחת ביקרה במרכז הצפרות
בכפר רופין,ובשדה אליהו והתרשמה מטיבוע הציפורים והפעילות הנרחבת
בתחוםהצפרותוהחקלאותבעמק.

נש"ר רב דורי
תכנית נש"ר (נגינה שירה ריקוד) נולדה לפני מספר שנים בשביל ילדי בתי הספר היסודיים בעמק .מדי שנה
הצטרפועודבתיספרועודשכבותגיל .והשנה,התרחבההתכניתומצטרפיםאליהגםהסביםהסבתותמגיל
עוז .השבוע התקיימו שיעורי שירה ותנועה ראשונים ומשותפים של הילדים עם הסבים והחל מהשבוע הבא
יתקיימושיעוריתנועהמשותפיםעלבסיסקבוע.קהילהרבדורית,משפחתיתבעמק!
 Eקומיוניטי
השבועביקרבעמקצוותמפעל.Ecommunityסיירנובשתיסדנאותפירוקהפסולתהאלקטרוניתבאולפנת
גלעדובכיתותנווהב"גאוןהירדן".נפגשנועםהחניכיםשמתמקצעיםבתחוםוחוויםהצלחהבעבודהמשמעותית
ויצרנית.הפרויקטבעמקמתרחבבהובלתאלירזמורןממחלקתילדיםונוערונחשפיםאליועודועודחניכים.
שמענומדניקוגן,יזםהפרויקטהחברתי,עלהתוכניותהעתידיותועלמשמעותהמיזםברמההלאומית
לקראתחוקמחזורפסולתאלקטרוניתשפירוקויובלעלידיבעליצרכיםמיוחדים.
לסרטון....
לאיסוףפסולתאלקטרונית:ביישוביםקיימיםמיכליאיסוףכחולים.
לכמויותגדולות:מוזמניםלפנותדרךהמוקד5622011וצוותיגיעלאסוף.
איש חסיד היה
ביום שני נפתחה עונת התיאטרון עם ההצגה :'איש חסיד היה' של
תיאטרון הבימה .אולם הקימרון שהוא אחד האולמות הותיקים ,הגדולים
והמיוחדיםבכלאזורהצפון,היהמלאמפהלפהבתושביהעמקובאורחים
שהגיעו מכל הסביבה .לכבוד הפתיחה החגיגית קיבלו את פני הבאים
עוגיות של אולפנת גלעד ושתילי פטוניות פורחות ממשתלת מסילות.
במהלך הקיץ,התבצעו באולם עבודות לשיפור הנגישות,ולאחר קרוב ל-
26שניםמאזנבנההאולםהוחלפוכלהמסכים,הותקןצוגתאורהחשמלי
וממשבימיםאלהאנונמצאיםבעיצומושלתהליךרכישתמערכתהקרנה
חדשהלסרטים.
רעידות אדמה
האדמה זזה באזור הכנרת מספר פעמים השבוע .מה שהזכיר לכולנו כמה חשוב לשנן את הפעולות הראשונות
שיש לעשות בשעת חירום ,ולוודא היערכות ומוכנות לאירועי חירום .בבתים שבהם ילדים קטנים,כדאי לקיים
שיחהמשפחתיתבנושאולתרגלאתבניהבית.הכנהמבעודמועד,תשפיעותעזורבעתהצורך.
עודפרטיםבאתרהמועצהובאתרפיקודהעורף…

מלגות
נותרעודשבועעדלתאריךהסופילהגשתבקשהלמלגת"שותפים"ע"שמשפחתשפרןמקליבלנד.סטודנטים
תושביעמקהמעיינות,תלמידישניםב'ו-ג'הלומדיםבאחתהמכללות:כנרת,אוהלו,תל-חי,גלילמערבי,עמק
יזרעאל,אורנים,זכאיםלהגישבקשהלמלגהעדלתאריך.01/20היכנסולאתרהשותפותומלאואתהטפסים:
/http://p2g.jewishagency.org/hebrew/partnerships/beitshean
ישלהגישאתהטפסיםידניתליעלברקן,מחלקתצעיריםוקליטה,במשרדיהמועצההאזורית:.5156111
בהצלחהושנתלימודיםפורייה!
שבת שלום!

