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 37ינואר 3122
ט"ו בשביל
מחלקת ילדים ונוער ,בשיתוף מכינת העמ"ק ופורום מדריכי א'-ו' האזורי יצאו בט"ו בשבט לשביל.
הטיול המסורתי נערך השנה על שביל עמק המעיינות ,בקטע השביל מגני חוגה לקניון הבזלת.
 711חניכים ,מכל יישובי העמק ,עברו לאורך המסלול הדרכה והפעלות בהובלת חניכי המכינה.
פתחו רמקולים ולחצו :ט''ו בשביל תשע"א
בנוסף ,צעדו השבוע בשביל עמק המעיינות מעל ל  4,111חניכי מחוז צפון של תנועת בני עקיבא.
מנגנים בגנים
מחר יום שישי תחל בנוה אור וטירת צבי סדרה של קונצרטים שיתקיימו בגני הילדים ברחבי המועצה .לקונצרטים
יאזינו כ 611 -ילדים מ  34גנים ,שעברו הכנה ע"י המורות למוסיקה שפועלות בגנים מטעם "קרן קרב".
זהו מפעל ייחודי של אנשי המוזיקה במועצה ,המתקיים זאת השנה החמישית והנגנים כולם ,תלמידי האולפן
למוסיקה של "מכלול מעיינות" ,בהנחיית נגה תמיר.
בימי שישי הקרובים יתקיימו קונצרטים נוספים בשורה של ישובים נוספים בעמק.
דקלאי צמרת
יאיר בן צבי מנוה איתן זכה באות יקיר ענף התמר לשנת  3122משולחן התמר של מועצת הצמחים .כך נומקה
הבחירה בכנס הדקלאים שהתקיים השבוע" :נוטע ומגדל תמרים ,מרכז ענף התמרים בקיבוץ נוה איתן ,ממייסדי
ארגון הדקלאים .בסוף שנות ה 01 -הוביל למהלך ההכרה בדקלאים כחברת יצוא פירות העצמאית הראשונה
בישראל" .אנחנו מצטרפים לברכות על האות המכובד.
קפה קפה
בתחילת השבוע נפתח באופן חגיגי ,סניף של רשת 'קפה קפה' בצומת רויה .כולם מוזמנים לבוא וליהנות מקפה
טוב ומקום מפגש מאיר פנים.
חושפים את העמק
השבוע ביקרו אצלנו  30מורי דרך מרחבי הארץ שהשתתפו ביום חשיפה לשביל עמק המעיינות ופארק המעיינות.
יום זה פורסם ע"י מחלקת הכשרת מורי דרך של משרד התיירות ומוכר כיום השתלמות למורי דרך .מורי הדרך
נהנו מאד מאפשרויות הטיול בעמק ונקווה שיחד איתם יבואו לעמק הרבה קבוצות.

הגליל והנגב בכנסת
השתתפתי השבוע ביום "הנגב והגליל" שהתקיים בכנסת ביוזמת משרד נגב גליל כחלק מהמאמץ לתת עדיפות
ברורה לגליל .יש לציין כי המשרד מוביל שורה של תוכניות לקידום ופיתוח בהן נכלל גם האזור שלנו ,ואני תקווה כי
התוכניות יעברו מהכוח אל הפועל.
עיצוב וקידום מכירות
במבואת הקימרון השקנו השבוע תערוכה של תלמידי שנה ג' לעיצוב במכללת "תלתן" שבחיפה .בהשראת המורה
מירב שחם ממעוז חיים ,עיצבו התלמידים במסגרת הפרויקט הקהילתי שלהם ,סדרת מוצרים של קידום מכירות
ויח"צ על בסיס המותג שלנו  -עמק המעיינות ,הפעילויות ,האווירה והנוף של העמק .העבודות כולן בהחלט מקוריות
ומרעננות ומשקפות באופן יצירתי את העמק .הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם.
לתמונות מטקס הפתיחה ועבודות הסטודנטים...

אוסטרליה  -ירדן
שגרירת אוסטרליה היתה השבוע אורחת רשות הניקוז ירדן דרומי .במהלך ביקורה באזור הוצגו בפניה התוכניות
לפיתוח ושיקום נהר הירדן שמובילה רשות הניקוז ,להן שותף המשרד לשיתוף אזורי ,המשרד להגנת הסביבה
ומשרדי ממשלה נוספים .בהמשך התקיים סיור לאורך הירדן שכלל כמה נקודות תצפית והסברים וסקירה של מגוון
הפעילויות המשותפות שיש לנו עם שכננו מירדן .הביקור נעשה במסגרת רתימת ממשלת אוסטרליה למאמץ הכלל
עולמי לשיקום הירדן.
מליאת המועצה
מליאת המועצה התכנסה השבוע ואישרה את תוכנית העבודה ,מטרות ותקציב המועצה לשנת  . 3122הדגשים
המרכזיים של התוכנית והתקציב הם הצמיחה הדמוגרפית והחינוך ,תקציב החינוך מהווה כ 53% -מתקציב המועצה.
גמר ארצי
גמר ארצי של מרוצי שדה של התאחדות בתי הספר ,משרד החינוך ומשרד התרבות והספורט ,התקיים אצלנו
במרכז עידן .מאות תלמידים מכל רחבי הארץ השתתפו בחגיגת ספורט צבעונית ויפה על רקע נופי העמק המוריק,
ובאכסניה היפה והנעימה של גיל עוז ,בניצוחו של דני שור ה"מילואימניק" ומח' התרבות .מרוצי השדה מתקיימים
כבר שנים רבות אצלנו בעמק וזוכים להערכה רבה מכל המשתתפים והשותפים.
מפגש נש"ר
"שורו ,הביטו וראו ,מה גדול היום הזה היום הזה ,אש יוקדת בחזה "...כך שרו הילדים והוריהם ,השבוע ,במפגשים
החצי שנתיים של פרויקט נש"ר (נגינה ,שירה ריקוד) ,וכך גם הרגשנו אנו בקהל.
נש"ר הוא פרויקט מקסים שחושף את ילדי בתי הספר בכיתות ג'-ד' לנגינה ,שירה וריקוד במכלול המעיינות,
ומשולב בלימודי בתי הספר היסודיים .חלוצי הפרויקט היו דקלים וביכורה וכיום שותפים גם רימון ושקד .במפגשים
נטלו חלק הילדים שנגנו ,שרו ורקדו לפני אולם מלא במנהלי בתי הספר ,אנשי חינוך והורים .תודות למנהלי ומורי
בתי הספר ומכלול המעיינות.
לתמונות ממפגש נש"ר ...
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