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על המפה
הבוקר קיבלנו הודעה כי במפת העדיפות החדשה של קבלת הטבות במס הכנסה נכללים כלישובי המועצה האזורית עמק
המעיינות ,למעט ישובי ההר -שלגביהם עוד נמשיך להיאבק לשינוי ההחלטה .זוהי הודעה משמחת מאוד שכן בשנים האחרונות
פעלנו במרץ מול משרדי הממשלה לקידום נושא זה .אנו מברכים על ההחלטה ,שביצועה יחל ב –  3102ואשר תסייע רבות
לתנופת הפיתוח הכוללת בעמק,
תם אך לא נשלם
מסע הבחירות הסתיים לפני חודש .במהלכו קיבלנו מחמאות ומשוב חיובי על עבודת המועצה .לצד אלה הועלו גם אתגרים
והצעות לשיפור בנושאים שונים עמם עלינו להתמודד בחומש הקרוב .השבוע התקיימה פגישה ראשונה בפורום המנהלים של
המועצה כדי לדון בנושאים שהועלו ,לבחון ולזקק את התחומים הטעונים טיפול ושיפור .בהמשך  -הנושאים יקבלו טיפול
במסגרת תכניות העבודה של המועצה.
Go North

במסגרת התוכנית 'עולים צפונה' של ה  JNFהגיע לעמק מנכ"ל ( JNFקק"ל ארה"ב)
ראסל רובינסון ועימו ועדות הכספים וקשרי ישראל .לאחר סקירה קצרה יצאה המשלחת
לסיור הכרות באתרי תיירות ובקהילות ברחבי העמק .זהו הביקור השני תוך חודשיים של
משלחות  JNFואלו הן התחלות של עבודה משותפת לקידום ופיתוח העמק.
לזכרה
ביום חמישי ,התקיים ערב לזכרה של אורה גלמן מניר דוד שהייתה רכזת מגמת המחול באולפן במשך שנים רבות .במהלך
הערב ,הציגו בנות המחול עבודות על בסיס הצילומים שצולמו לפני כחודש במשכן לאמנות בעין חרוד והוקרן סרטון מרגש ובו
התמונות שצולמו על ידי מגמת הצילום של גאון הירדן  -דרכא.
לסרטון....
ט"ו בשביל
מעל  011חניכי א'-ו' מכל יישובי העמק ,מדריכים וחניכי מכינת העמ"ק קיימו ביום שישי
האחרון את טיול ט"ו בשביל המסורתי .קדמו לטיול מפגשי הכנה ובניית פעילויות
מותאמות לגילאים השונים.
כמו כל טיולי מחלקת ילדים ונוער התקיים הטיול על שביל עמק המעיינות והשנה בקטע
שבין כפר רופין לטירת צבי דרך שדות ירוקים ,מטעי תמרים ,בריכות דגים ,מעיינות
ונקודות תצפית .יישר כוח למדריכי א'-ו' ולמכינת העמ"ק על ההשקעה בפרוייקט
והשמירה על המסורת.
לסרטון ט"ו בשביל...
במרחק נגיעה
בהמשך השבוע יצאו גם עובדי המועצה לסיור ב'מרחק נגיעה' ועשו גם הם את קטע
השביל שבין כפר רופין לטירת צבי .הסיורים לעובדי המועצה שנערכים אחת לרבעון
לערך מאפשרים לעובדי המועצה מעורבות והיכרות עם הפעילות העמק וחוויה אשר
מחברת לעשייה ולאזור.
לסרטון מרחק נגיעה...
פרשת דרכים
'פרשת דרכים' היא תכנית המתקיימת אחת לשבועיים בבוקר יום שישי ,ב'קפה -קפה' שבצומת רוויה .במפגשים שיזמו ומובילים
בכישרון ובחן יוחאי בשן ממירב ונתנאל פרבשטיין ממעלה גלבוע ,מקבלים הבאים את השבת עם נגיעות מפרשת השבוע ,בליווי
סיפורים ,נגינה ושירה .הפעילות זוכה להצלחה רבה ורבים מאנשי העמק מגיעים ליהנות מקפה טוב ,ארוחת בוקר וגם שעה של
שאר רוח .בשישי האחרון ציינו שנה לפעילות ,אליה הצטרפו גם חנה קלנר מתל תאומים המנגנת בחליל צד ואביב טרבלסי,
העושה שנת שירות במלכישוע וניגן במגוון כלים .זוהי יוזמה ייחודית ויוצאת דופן המחברת בין עסקים ,קהילה ותרבות.

גם אם יש קושי  -ממשיכים
בשבוע שעבר התקיים מפגש של בני נוער מהיישובים השונים עם אהרון קרוב .אהרון
יצא להלחם במבצע עופרת יצוקה יום לאחר חתונתו ,וכמפקד בצנחנים נפצע באופן
אנוש .אהרון סיפר לחניכים על תהליך השיקום הארוך שעבר ודיבר על ההתעקשות שלו
להמשיך לשאוף קדימה ,להלחם במגבלות ולהתקדם .המפגש היה מרגש ומעורר
השראה .בני הנוער ישבו מרותקים ואף שאלו שאלות רבות.
מהארכיון
ביום שלישי התכנס פורום ארכיונאי העמק אותו מרכזת אסתר אלכסנדר בבית המדרש בטירת צבי.
לאחר דברי פתיחה ,סיור במגדל המים ובמוזיאון 'חצר הטירה' נפגשו המשתתפים עם דודו אמיתי ,מנהל ארכיון 'יד יערי' והיידי,
"רכזת מידע" של קיבוץ 'גבעת חיים איחוד'.
האורחים ציינו לשבח את יחס קהילת טירת צבי לשימור המורשת המקומית שמתבטא בשילוט אתרים שונים ברחבי הקבוץ
ובאחזקת מוסדות כמו בית המדרש ,מוזיאון "חצר הטירה" והארכיון.
בשביל ההורות  -סקר הורים
בימים אלו אנו עוסקים בתכנון תכנית חדשה שתיקרא "בשביל ההורות" .זוהי תוכנית שמטרתה לאפשר להורים להיות שותפים
בעיצוב החינוך החל מהמעגל הפרטי -המשפחתי ,המשך בישובי -קהילתי ,וכלה בבית ספרי והאזורי .במסגרת התוכנית יפתחו
קבוצות למידה להורים ,בנושאים שמעניינים הורים .בנוסף יוקמו קבוצות הורים שיעסקו ביוזמה וחלימה בנושאים חינוכיים
שהורים רוצים לקדם.
מצורף קישור לשאלון להורים ולבעלי עניין ,אשר בעזרתו תורכב רשימת הנושאים המעסיקים הורים לקידום וללמידה.
מוזמנים לענות לשאלון ולהיות שותפים .לשאלון...
ניצוצות
בתחילת השבוע החלה סדרת קונצרטים משותפת עם תזמורת סימפונט רעננה .על
הקונצרט הראשון ניצח עומר מ .ולבר שאירח את שלומי שבן.
משב רוח רענן וצעיר אחז באולם הקימרון .שלומי שבן הפליא לנגן ולשיר ,ועומר ולבר -
סחף את הקהל והתזמורת .ובקהל  -מבוגרים ,צעירים ונוער.
את הערב פתחה התזמורת ביצירה מיוחדת שנכתבה במיוחד לארוע' :פתיחה חגיגית
לעמק המעיינות'.
למחרת ,לא איחרו התגובות להגיע הן מהקהל והן מהתזמורת" :כל הערב היו לי ניצוצות
בעיניים ,ונשארתי עם ניצוצות בלב ".ואנחנו כבר מחכים לקונצרט הבא...

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

