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שער ירדן
בישיבת ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל אושרה ביום שני הקמת אזור התעשייה והתעסוקה המשותף 'שער ירדן' בהשקעה
של למעלה מ 011 -מיליון .₪
מדובר בצעד היסטורי ,ובעל משמעויות רחבות היקף .במימד הלאומי והבינלאומי וכמובן שבאזורי .הפארק יורכב מאזור
תעסוקה בישראל ואזור תעשייה ותעסוקה בירדן ,עם גשר אשר יחבר בין שני האזורים למרחב כלכלי אחד.
השר לפיתוח הנגב והגליל ולשיתוף פעולה אזורי ,סילבן שלום אמר בישיבה" :המועצה מיתגה את האזור כעמק המעיינות
בהצלחה רבה וגרמה לכך שתדמית האזור השתנתה לטובה .משפחות רבות חושבות שזה מקום יפה וקסום עם מעיינות
וזרימה ,מגלות את העמק ובאות לבקר בו ולגור בו .הקמנו ביחד את שלפים ,השכונה המשותפת לדתיים וחילוניים .אני
מברך על הקמת שער ירדן -מהלך שנעשה בשיתוף מלא עם המועצה האזורית עמק המעיינות ,ויביא לפיתוח אזורי כולל".
המשמעות היא תנופה כלכלית ועסקית לכל האזור ,חיזוק היחסים בין שתי המדינות ,הקמת מפעלים חדשים ,מיזמים משותפים
ומקומות תעסוקה רבים נוספים.

כביש 11
הרמזור בצומת תל יוסף גורם לפקק ארוך ומתמשך על כביש  ,10בין צומת בית השיטה לצומת תל יוסף כבר זמן רב מדי .מדי
יום בשעות הבוקר ואחרי הצהריים מאות מכוניות ומשאיות תקועות בפקק ארוך .המועצה נמצאת כבר תקופה ארוכה בקשר
עם חברת נתיבי ישראל (מע"צ) ומשרד התחבורה ,כדי למצוא פתרונות לנושא .כולכם מוזמנים לחייג  *2021כשאתם תקועים
בפקק ולהתלונן .יש חשיבות לכמות הפניות.

הדקלאים וחדקונית הדקל
ביום ראשון האחרון התאספו הדקלאים מהעמק בחוות עדן לפגישת חירום בה דנו בנזקי
חדקונית הדקל האדומה ובדרכים להתגונן מפני המגיפה.
בפגישה סוכם על טיפולים מונעים במטעים ,ציפוף מלכודות לגילוי ,ניטור ,ולכידה
מוקדמת ,כמו כן קידום פעילות אזורית כוללת לטיפול בעניין במרחב המועצה וסביבה.

פורום עמק חינוך
ברור שכל בית ספר צריך קשר רציף עם הורי תלמידיו .אך האם יש קשר בין בתי הספר לקהילות היישוביות? האם בכלל צריך
להיות קשר כזה? כיצד כל "צד" יכול להיתרם מהקשר?
ביום חמישי ,נפגש פורום מנהלי בתי הספר ללמידה בנושא קהילות וחיבור בתי הספר אליהן .למדנו עם לאה שלם מהחטיבה
להתיישבות על קהילתיות ,נפגשנו עם רכזי חינוך ונוער ממספר יישובים ,והתלבטנו בשאלות הללו .על גדות האסי ,משימת
החיבור בין בתי הספר לקהילותיו נראית אפשרית מתמיד.

יום המורה
יום המורה הינה יוזמה של ארגונים וגופים חינוכיים מובילים בישראל ומטרתו להביעה הערכה למורות ולמורים העוסקים בחינוך
דור העתיד .גם המועצה החליטה להצטרף ליוזמה המקסימה .התוצאה הייתה יצירתית מאין כמוה :במהלך היום ,כל אנשי
החינוך בעמק קיבלו עציץ עם תבלינים מחוות עדן (לאחר התגייסות מרשימה של צוות המורים בחווה) .כמו כן בבתי הספר
חולקו ברכות ממועצות התלמידים ומוועדי המורים ,והמורים פונקו בארוחות בוקר והופתעו בקיר גרפיטי של ברכות ,השמעת
שירים אהובים עליהם ,פעילות  ,ODTבית קפה ,סדנאות ,ריקודים ועוד.
סיכמה את הדברים אחת המורות כשאמרה לתמידים" :אני כאן כבר  21שנה  -דבר כזה עוד לא ראיתי".

האחר הוא אני
לקראת חנוכה התקיימה פעילות בבית ספר שק"ד דרכא עם כיתת העולות ,הכוללת עשר בנות ,מגילאי  02ומעלה הלומדות
בבית ספר ומתגוררות במרכז הקליטה בקיבוץ בית אלפא .בפעילות סיפרו הבנות על תרבותן ועל מולדתן  -אתיופיה ,על
המסע לארץ ,על קשיי הקליטה ,ועל מה שהשאירו מאחוריהן .התלמידות מהאזור סיפרו על התרבות המקומית כאן ,ויחד יצרו
יצירה משותפת בנושא הקשר בין ארץ ישראל לאתיופיה.

אמנות שיתופי הפעולה
ביום שלישי יצאו תלמידי מגמת האומנות והצילום של גאון הירדן יחד עם מגמת המחול
של בית הספר והמרכז למחול לסיור במשכן לאמנות .במהלך הסיור במוזיאון התקיימה
סדנת צילום ששילבה בין המבנה המדהים ,התערוכות המוצגות ורקדניות האולפן למחול
של עמק המעיינות שרקדו בחלל המוזיאון .האווירה ביום הזה הייתה מיוחדת במינה-
שיתוף הפעולה בין תלמידי מגמת אמנות ,הרקדניות מהאולפן ,לבין האורחים במוזיאון-
יצק תוכן מארגן ומשמעות שאי אפשר לקבל בשום צורה אחרת.

ביקור דוברת אלו"ט
בעמק המעיינות מספר מסגרות לחינוך מיוחד על כל גווניו .ביניהן כיתות לילדים ונוער אוטיסטים אשר לומדים בבית ספר
'דרור' במסילות' ובכיתות 'נווה' בגאון הירדן .רותי סיון ,דוברת אלו"ט ,כרמל אבנד מנהלת חטיבת הנעורים ושחר בר יהודה,
אחראי תחום חינוך בחטיבת הנעורים באלו"ט הגיעו לביקור היכרות עם המסגרות ,התלמידים וצוותי החינוך .כמו רבים המגיעים
לעמק ,גם אורחינו למדו להכיר ולהוקיר את העבודה החינוכית הנעשית בעמק וישמחו לשתף פעולה גם בהמשך.

כנס ארכיונאים
ביוזמה נפלאה של אסתר אלכסנדר הארכיונאית של מעלה גלבוע התכנסו השבוע
ארכיונאי העמק בארכיון החדש של עין הנצי"ב .מלבד היכרות עמיתים נפגשו עם ד"ר
רוני עזתי ,מנהל ארכיון יד טבנקין שנתן סקירה על הנעשה בשטח .המשתתפים בקשו
להמשיך ולהיפגש ולקיים מפגשי עמיתים בארכיונים בעמק ,כמו גם לנסוע למפגשי
למידה ארציים.

מנהיגות נוער מקומית
נפגשנו עם קבוצת מנהיגות הנוער ,תלמידי י"א וי"ב של בתי הספר שלנו .שמענו מהם על שנת הפעילות הראשונה ועל צירוף
הי"א לקבוצה .הם הציגו בפנינו רעיונות מצוינים ליזמות ,פעילות ומעורבות חברתית וקהילתית בבתי הספר ובמועצה.

קונצרט סתיו
קונצרט סתיו של המרכז למוסיקה התקיים השבוע .זהו אמנם קונצרט סתיו ,אבל אפשר
היה לשמוע את ביכורי שנת הלימודים הזו .מקהלות לי-לך הצעירה והבוגרת ,סולנים,
הרכבים ,זמרים ונגנים עלו לבמה בזה אחר זה והלב התרחב .סיימה את הקונצרט
תזמורת ביג בנד ג'אז המונה כ 21 -ילדים ,בגילאי  01-01שמגיעים בכל שבוע בהתלהבות
רבה לשעות ארוכות של חזרות ולימודים ,וממלאים את המרכז למוסיקה בנגינה וצלילים.

בית ספר רץ
בגאון הירדן מרוץ הלפיד הוא כבר מסורת .ובכל שנה ביום האחרון שלפני חופשת
חנוכה כל בית הספר רץ .קבוצת כושר קרבי של בית ספר הובילה את המרוץ שבו
לקחו חלק תלמידי גאון הירדן תלמידי כיתות נווה ,תלמידים מאולפנת גלעד ,מורים,
הורים ועוד .מסלול המרוץ החל בכפר רופין ,עבר בשדות ,דרך טיילת נחל באלא ועד
בית הספר בנוה איתן .צוות מורים ומנהלת בית הספר אילנית ערן רצו  01ק"מ עם
התלמידים .ביחד הזה כולם היו שותפים -בהליכה ,ברכיבה על אופניים ובריצה.

יום הותיק
הבוקר התקיים היום השני בסדרת ימי הותיק בעמק .הבוקר הוקדש לנושא הספורט
והבריאות .ריקודי עם ,הליכה נורדית ,פאטנק ,טאי -צ'י ,לצד הרצאות מרתקות בנושאים
שונים ,אוכל בריא וארוחה מצוינת היו מנת חלקם של המשתתפים הרבים שהגיעו לגיל
עוז ליהנות מכל השפע הרב שהכין צוות גיל עוז.

אדון שוקו
אנו חוגגים את חג החנוכה בצילה של פרידה מאחד האמנים הגדולים ביותר של הזמר העברי  -אריק איינשטיין .לקראת החג
הכינו נבחרות הקהילה בשדה נחום מופע משירי אריק איינשטיין .ביום שלישי במהלך החזרות וההכנות למופע ,התקבלה
ההודעה על לכתו מאיתנו.
במוצאי שבת ,נר רביעי של חנוכה ישירו בשדה נחום את שיריו.
בקטע הפתיחה של הערב נכתב" :אריק איינשטיין מלווה את כולנו כל השנים בשיריו ,במערכונים ובמשחק .אנחנו חשים זכות
גדולה שנקרתה לנו ההזדמנות להצדיע לו ולזכרו במופע שלנו .המורשת האומנותית של אריק איינשטיין עשירה ומגוונת
מבחינת הרגשות שהיא מעלה וכך גם הערב שלנו .יהיו בו רגעים שמחים ומצחיקים ויהיו בו גם קטעים עצובים .בטוח שנתרגש
כולנו יחד מהמעמד".

חג חנוכה שמח !

