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על הגל
גל נבו בן קיבוץ חמדיה ,אלוף מתוצרת העמק ,הגביה השבוע את רף ההישגים כאשר זכה במדליית ארד באליפות אירופה
בשחייה בבריכות קצרות .גל אחד הספורטאים הטובים היום במדינה הוא שילוב מנצח של כישרון ,התמדה ,עבודה קשה
ווינריות .אנו מברכים אותו ,את המשפחה וקיבוץ חמדיה.
שישי משמעותי
בישובי ביכורה מתקיימת זו השנה השנייה פעילות שנקראת שישי משמעותי .זוהי פעילות לילדי א-ג הכוללת חוגים שונים
בתחום הספורט והיצירה .מדובר בפעילות שמאורגנת ע"י רכזות החינוך והתרבות של המושבים בסיוע מחלקת הנוער של
המועצה ואני רואה בה חשיבות רבה .השבוע התקיימה מסיבת חנוכה משותפת עם ההורים.
בעדיפות א'
השבוע התבשרנו כי כל ישובי המועצה בהם גם חמדיה ,שדה נחום ,ניר דוד ומנחמיה )שבשנים האחרונות היו מחוץ למפה(,
נכללים במפת אזור עדיפות א' שקבעה הממשלה .בשלב זה טרם ברור כיצד תתורגם המפה לתקציבים והאם מדובר על
שנת התקציב הקרובה ) .(2010בכל מקרה זוהי בשורה טובה ,ואנו נעשה כל מאמץ לתרגמה לתקציבים ,תנופה ופיתוח
הישובים.
שותפים ועוזרים
עופר לאופמן ראש החטיבה להתיישבות וידיד ותיק של העמק ביקר השבוע במועצה .ביקורו החל במעלה גלבוע  -קיבוץ
המתפתח בקצב מהיר וסובל מחוסר תשתיות ,מבני ציבור ,גני ילדים ומגורים זמניים ,מטרת הביקור שם הייתה להציג את
הצרכים ולנסות לגבש דרכים לסיוע.
ממעלה גלבוע עברנו למכינה הקדם צבאית שלחטיבה להתיישבות יש חלק מאוד משמעותי בהקמתה והצלחתה.
האירוע המרכזי והמרגש בביקור היה קביעת מזוזה בשכונה הזמנית דתית/חילונית "שלפים" ,שהמחנה הזמני שלה קורם עור
וגידים לנגד עינינו .בשלב זה מתגוררות במקום  4משפחות ,ושתי הקרווילות הבאות יאוכלסו בקרוב .בתקופה הקרובה בהתאם
לקצב המימון יוצבו במקום קרווילות נוספות.
סופגניה בשמן זית
כל עובדי המועצה סיירו בבית הבד החדש ,קבלו הסברים על תהליך היצור ושאפו את ריח השמן המשכר של הזיתים
הנאצרים בבית הבד .סגן ראש המועצה ירון שפיר בירך וכולם נהנו מסופגניות שטוגנו בשמן זית.
עלה נעל"ה
יחד עם מזכיר התק"צ ולוולה שור נפגשתי עם ראש המנהל לחינוך התיישבותי יחיאל שילה ,במטרה לגייס תמיכה בפרויקט
נעל"ה  .הפגישה הניבה תוספת מימון חשובה שתעזור להצלחת הפנימייה.

אבן פינה לתיירות
שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון ,ידיד העמק ,מנכ"ל משרדו יוסי ישי וצמרת המשרד היו השבוע אורחי המועצה.
הביקור נוצל להצגת העמק והבעיות עימן מתמודדים הישובים ובסיומו התקיים טקס חגיגי ומרגש להנחת אבן הפינה לכפר
התיירות בסגנון כורדי בירדנה.
במהלך הביקור נפגש השר שמחון עם נציגי המושבים במושב רוויה ,ביקר בחממת בזיל ,חזה במסיק זיתים מכני בכרם של
מירב ,סייר בבית הבד החדש ושמע הסברים על תהליך הייצור.
במסגרת פגישתו עם נציגי החקלאים עלו שורה של בעיות להן נדרש סיוע משרד החקלאות :סיוע בתשתיות וותיקות,המשבר
בענף המדגה ,בעיית המחסור בעובדים זרים ,שחרור הלוואות סיוע לחקלאות ,מחסור במים ,השתתפות משרד החקלאות
בהשקעה בבניית חממות ,סיוע ביצירת מקומות תעסוקה ,סיוע בהכנת תוכניות אב לישובים ועוד .אני הודיתי לשר בשם תושבי
העמק על תרומתו המשמעותית לפיתוח החקלאות והכפר בישראל בכלל ובעמק בפרט.
בסכמו את הביקור אמר השר כי ניכרת התקדמות גדולה במועצה בתחומי החקלאות ,התיירות ופיתוח הכפר ובכל הקשור
לקידום החברתי של הישובים ,והוא מתרשם שהמועצה ממוקדת ופועלת לקידום יישוביה ותושביה.
השר הבטיח לתת כתף ולסייע בכל הקשור לפיתוח הכפר.
הוא הדגיש כי משרדו רואה בחיוב רב כניסה של צעירים לחקלאות והוא מתכוון לתמוך בכך .הוא הציע לנצל את  3השנים
הקרובות בהן נכללים כל ישובי המועצה במסגרת אזור עדיפות א' המקנות הנחות ואפשרות לשימושים שונים בקרקע
כהגדרתו.
הלל ללי לך
מקהלת לי לך השתתפה בכנס מקהלות "הלל" שהתקיים במעגן מיכאל .בכנס נכחו כ  700זמרים ומנצחים והוא היה לפי
עדותם של אלו שהיו בו חוויה מוסיקלית יוצאת דופן באיכותה .מקהלת לי לך של המועצה זכתה לשבחים יוצאי דופן והתודה
על כך לשלומית ,הדס,צילי והבנות כולן ,כולל בוגרות שהצטרפו.
ציטוט מרשמיה של מנהלת מכלו"ל מעיינ"ות שלומית חפץ ,כפי שנשלח אלי:

"אילו היית שומע את התשואות הרמות והבלתי פוסקות
למקהלת לי-לך שהופיעה אתמול בכנס המקהלות,ודאי היית משמין מנחת...
אילו היית עד לחשיפה המכובדת לעמק המעיינות דרך העבודה המדהימה של מנצחת המקהלה,
ודאי היית מתמלא גאווה...
אילו היית יכול לדמיין את צלילי המקהלה המפכים כמי המעיינות הזכים בעמק שלנו,
ודאי היית "שותה" אותן בצמא כמו הקהל שלא רווה מהן ורצה עוד ועוד"...
חינוך וחנוכה
ולסיום לקראת סופו של חג החנוכה ,קטע ממכתב שנגה גיל ,מנהלת אגף החינוך ,כתבה למנהלי בתי הספר:
"שורש המילים 'חינוך' ו'חנוכה' משותף )ח'נ'כ'(  -מה הקשר בין המילים?
חנוכה של משהו ,היא התחלת הקניית התפקיד הנצחי שלו .כך למשל  -חנוכת בית חדש ,היא הנקודה שבה הופך הבית
ממבנה סתמי ,למבנה המיועד למגורים.
כמו חנוכת בית חדש ,שבו יש רגע אחד של "חגיגה" אך היא מעידה על תחילתו של שימוש ארוך טווח ,כשאנחנו מחנכים ילד
באמת ,אנחנו מקנים לו ערכים נצחיים ,ערכים שמחילים עליו את זהותו האנושית.
חינוך הוא תהליך של פעולה עכשווית מתמשכת .אין אנו יודעים עד היכן תגיע פעולתו של החינוך ,אך מכל מקום אנו מחנכים
במחשבה לעתיד כדי שבעתיד יצא החינוך מהכוח אל הפועל".
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