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ביקור קליבלנד
משלחת גדולה ומכובדת של שותפינו מהפדרציה של קליבלנד ביקרה אותנו השבוע .הביקור הוא סיומו של תהליך גיבוש
אסטרטגיה חדשה ומעודכנת לשותפות  1333בו נטלנו חלק בשנה האחרונה .המשלחת ביקרה באתרים ,נפגשה עם פעילים
רבים ועמדה מקרוב על הפעילות החשובה והמבורכת שמתרחשת בעמק בשיתוף אנשי שותפות .1333
בנוסף ביקרה המשלחת באתרים בהם מעורבת "גשר לעתיד" ולמדה להכיר את המעורבות העמוקה והמשמעותית שלהם
בהנעת תהליכי מנהיגות וצמיחה ביישובים ,בחינוך ,בקהילה ובתיירות.
חברי המשלחת כולם ,התרשמו מאוד מהעשייה במועצה ,מהרוח החיובית וממגמות הצמיחה ואנו בטוחים שהשותפות תעמיק
ותתרחב בעתיד הקרוב.
יקירי ארגון מגדלי פירות
ציון דקו ,מנהל המו"פ החקלאי חוות עדן ויוסי פורטל מקיבוץ מירב ,קיבלו בשבוע שעבר תעודת יקירי ארגון מגדלי פירות.
השתתפנו בטקס ,התרגשנו והתגאינו.
ציון דקו ,קיבל את האות על קידום ענף התמרים בעמק המעיינות ,על הקמת אוסף זני תמר ארצי וייחודי בחוות עדן על
התמודדות עם הבעיה הלאומית של "חדקונית הדקל" ועל תרומתו החשובה לאזור ולארגון כולו.
יוסי פורטל קיבל את האות על הצטיינות בניהול הכלכלי של מטע הפירות של הקיבוץ .יוסי המנהל משק מטעים גדול ביותר
הכולל כ 933 -דונם תמרים 033 ,דונם מנגו ו 2,033-דונם זיתים,מצטיין ברמת ניהול מטע גבוהה ביותר והתוצאות הכלכליות של
מטע מירב מעידות על כך.

פיתוח שביל עמק המעיינות
שביל עמק המעיינות הפך בשנה האחרונה לאחד השבילים העסוקים והמתויירים באזור .קבוצות רבות של צעירים ,חיילים וגם
משפחות עובדים ,מטיילים לאורכו כל ימות השנה.
מי שמוביל את פיתוח השביל ,העבודה והתכנים היא מכינת העמ"ק בתל תאומים והעומדים בראשה.
לאחרונה קיבל השביל "אבא" חדש ,זיו כרמל חבר טירת צבי.לזיו ואנשי המכינה תכניות רבות לשנה הקרובה .ביניהן :גיבוש
צוות עבודה בשביל ,פיתוח וחיזוק קטעים מסויימים ,פיתוח חניוני לילה ,הכנת מפה לתלמידים ומטיילים וכמובן  -תחזוקה,
תיקונים ושיפורים.
כל אלה נעשים יחד איתנו ובשיתוף מחלקות המועצה אשר מקיימות פעילויות על השביל ועוסקות גם הן בפיתוח ויזום
פרויקטים תיירותיים עליו .לאחרונה החלטנו כי השביל יהפוך להיות הפלטפורמה המרכזית למימוש תוכנית "עמק חינוך"
במועצה.
פרידה ממנכ"ל עוף טוב
באירוע מכובד שהתקיים בשבוע שעבר נפרדה חברת "עוף טוב" ממוטי גולדברג ששימש כמנכ"ל החברה ב 12 -השנים
האחרונות .באירוע שנערך באולם אצולת העמק ,השתתפו כל מנהלי ועובדי עוף טוב ,פעילים מהעמק ובכירים משוק המזון.
כולם הודו בחום למוטי על תרומתו המכרעת לפיתוח עוף טוב שהפכה תחת שרביטו לחברה גדולה ומצליחה ולאינטגרציה
המובילה בתחום הפטם בארץ.

קורס פסיכומטרי
בתחילת חודש אוקטובר נפתח במועצה קורס פסיכומטרי לקראת מועד בחינות דצמבר .1322
הקורס ,בו לוקחים חלק כ 13 -צעירים ממרחב המועצה ,הפך כבר למסורת של עבודה משותפת עם חברת "הי קיו" ,וצעירי
העמק נהנים ממנו.
אולם המליאה במועצה הינו כיתת הלימוד בשעות אחה"צ במהלך שלשת החודשים הקרובים.
מתחיל רישום לקורס הבא שיתחיל בינואר  .1321פרטים על הקורס ,דרכי התקשרות והרשמה ניתן למצוא באתר המועצה.
בשביל החינוך
בדיוק לפני שבוע הושק פרוייקט עמק חינוך ביום חגיגי ,מרתק ומרגש ,אשר הוקדש למחנכים ולעוסקים בחינוך
בעמק .הבוקר החל בפעילויות מיוחדות לצוותי בתי הספר שאורגנו על ידי תלמידים והורים.
אחה"צ יצאו המחנכים מבתי הספר ,החינוך הבלתי פורמלי והגיל הרך לחמישה מפגשים בשביל עמק המעיינות ,נחשפו
למסלולים ייחודיים ,צפו בנופים ,שרו ,נגנו ,ושמעו סיפורים מאנשי המקום.
עם ערב ,התאספו מאות מאנשי החינוך בעמק בקימרון ,לבית קפה מבית היוצר של בית ספר "אולפנת גלעד" ,לטקס חגיגי
ולשיחינוך עם הרב שי פירון  -מנכ"ל תנועת 'הכל חינוך' ,איש חינוך ופעיל ציבור מרכזי בציונות הדתית ,ויאיר לפיד -עיתונאי,
ומנחה טלוויזיה מהמובילים בישראל.
השניים ניהלו שיחה מרתקת על אתגרי החינוך בישראל וברכו על הפעילות של המועצה האזורית בתחום החינוך .בערב
השתתפה גם ד"ר אורנה שמחון ,מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך ,אשר הרעיפה מחמאות על העבודה הנהדרת בתחום
החינוך והצמיחה שנעשית כאן אצלנו.
זו הייתה הזדמנות מצויינת להודות בחום לאנשי החינוך על עבודתם הקשה כל השנה ,כל השנים ,אין ספק כי החינוך המצוין
בעמק המעיינות ישמש בסיס לחיזוק הקהילות ולקליטת מאות משפחות חדשות.
נגה גיל ,מנהלת אגף חינוך וקהילה ,שיזמה והובילה את היום כולו כתבה דברי תודה לאנשי החינוך:
"ראה מה טיפות קטנות של גשם יכולות לעשות,
איך להצמיח רבדי רבדים,
איך לכסות אוצרות,
אפילו אם היו נופלים מהשמיים אבנים כבדות,
בליסטראות,
סלעים,
הרים שלמים,
טנקים,
פצצות-
משהו ירוק לא היה יוצא מזה,
אין אפילו טעם לנסות ,
ראה מה טיפות קטנות של גשם יכולות לעשות!
רון גפן

לכם,
צוותי בתי הספר ,מנהלים ,אנשי המועצה ואנשי "ערי חינוך" -
תודה! לכל אחד מכם על שהכניס לתוך יום ההוקרה טיפות משל עצמו,
ויחד נוצר משהו ירוק ,מצמיח ומשובח!
שנזכה להמשיך וליצור יחד מתוך שמחה של עשייה.
לסרטון ותמונות מיום ההוקרה לעובדי החינוך ....
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
* בקרו בדף הפייסבוק שלנו http://www.facebook.com/maianot
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

