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חג האילנות נחוג במועצה בשורה ארוכה של אירועים:
* השנה שנת "שביל עמק המעיינות" יצאו  650ילדים מכל היישובים לטיול לאורך המסיל מכפר רופין לתל צמד .מסלול
הטיול נבנה בשותפות עם מכינת העמק שבתל תאומים ,ואורגן ע"י המדריכים בהובלת רינה ברזאני ,רכזת א'-ו' במחלקת
ילדים ונוער .חניכי המכינה הדריכו לאורך המסלול ובסיום המסלול על תל צמד המחיזו את סיפור "יבש גלעד".
* בשכונת הזמנית שלפים שבשלוחות נטענו עצי ארץ ישראל בתקווה כי בשנה הבאה ניטע בשכונת הקבע.
* יצאנו  -עובדי המועצה ,לטיול ט"ו בשבט תחת הכותרת "במרחק נגיעה" ,ממש מתחת לאף .הלכנו מכפר רופין לאורך
המסיל ,בהדרכתו של המומחה למעיינות משה קוסטה ,דרך המקום בו ישב פעם קיבוץ אבוקה ובסוף טיפוס על התל.
* רשות הניקוז ירדן דרומי ארגנה לאורך נחל חרוד נטיעות של חקלאי העמק ,מהמועצות עמק המעיינות וגלבוע ובשיתוף עם
קק"ל ,כחלק מפיתוח נחלי האזור.
כי האדם עץ השדה
בבית החינוך גאון הירדן מופעלת תוכנית חינוכית בשם" :כי האדם עץ השדה" ,במטרה לפתח בקרב התלמידים ערכים של
כבוד ואהבה לסביבה ,כבוד למורשת היהודית ולתרבות ,סובלנות לאחר ,הוגנות ,שוויון ,מעורבות פעילה במסגרות
ההשתייכות השונות ועוד .נושא השנה היה שמירה על הסביבה ובמסגרתו כל התלמידים עברו סדנאות ושיעורים מקצועיים,
בנייה אקולוגית ,שתילת עצי פרי ,טיולים ועוד .קראתי ושמעתי שהיה מצוין.
נשרים של ממש
היום התקיים במרכז "זיידן" המופע החצי שנתי של ילדי פרויקט נ.ש.ר )נגינה שירה ריקוד( ,הילדים מכיתות ג'-ד' ,של בתי
הספר ביכורה ודקלים ,רקדו נפלא ,שרו נהדר וניגנו 'חבל על הזמן' .האולם היה מלא עד אפס מקום בילדים והורים נרגשים.
אני רוצה לומר תודה לשלומית ,צילי והדס ולשאר המורים על עבודתם הנפלאה ,ועל ייזום והובלת הפרויקט המרגש הזה
שבעתיד עוד יורחב.
לא נפסיק לשיר
בסוף השבוע שעבר התקיים פסטיבל סובב כנרת בעמק הירדן .ציפור לחשה לנו שחבורת הזמר "שדות שבעמק" בניצוחו של
חיים אסנר ,בלטה בתושייה שלה בעת תקלה טכנית שקרתה ,וחבריה ששרו בלי מיקרופונים הפליאו בהופעה משוחררת,
מלאת חן ויופי כשהקהל לא מפסיק להריע .כל הכבוד.

כביש בית יוסף ירדנה
השבוע גזרנו את הסרט בכביש הכניסה לבית יוסף וירדנה ששופץ לרווחת התושבים שייהנו עתה מכניסה רחבה ונוחה .בטכס
השתתפו יו"ר הוועדים ,תושבים ונציגי המועצה .אנו נמשיך לפתח ולשפר.
מתקדמים בשלפים
בועדת היגוי של כל הגורמים והשותפים להקמת שלפים ,נדונו הדרכים להמשך הרחבת השכונה הזמנית ,קידום מואץ של
הקמת שכונת הקבע והשילוב בין חברי רשפים ,שלוחות והקהילה החדשה שהולכת ומתהווה.
רצים בשדות
אליפות הארץ במרוצי שדה לבתי ספר התקיימה אצלנו ,כרגיל בארגון מופתי בניצוחם של מחלקות הספורט והתרבות.
האירוע עצמו המתקיים במועצה כבר יותר מ 30 -שנים ,הוא חגיגה של ממש .מאות נערים ונערות מכיתות ז' עד י"ב  ,מבתי
ספר בכל רחבי הארץ ,נטלו בו חלק .נציגי משרד החינוך והתאחדות הספורט חלקו לנו שבחים רבים על האכסניה ,שכבר
הפכה להם לבית שני.
סיוע בקליטה
צוות לאזורי עדיפות של החטיבה להתיישבות של הסוכנות היהודית ,בהזמנה של שותפות  2000ביקר בכפר הסטודנטים
איילים ,במכינה הקדם צבאית ובשדה נחום ,לשם יעבור גרעין של פנימיית נעל"ה .הצוות בחן אפשרויות לסיוע בקליטתן של
קבוצות אלו באזור.
פארק צבאים
התקיימה ישיבה של מנהלת פארק צבאים המשותפת עם בית שאן ,בה הציג מנהל השיווק החדש שהחל לפעול תוכנית
להביא מפעלים חדשים לפארק במטרה ליצור מקומות תעסוקה בעמק.
טובים השלושה
השבוע התקיימה ישיבת ההנהלה המשותפת )המועצה והרט"ג ( של גן השלושה .כאן המקום לציין את גן השלושה המתנהל
באופן מקצועי וטוב לאורך שנים .השנה ביקרו בו  370אלף איש .במסגרת הגן פועל מוזיאון עקבות בעמק המכיל שני אתרים
יפים וייחודיים  -המוזיאון לארכיאולוגיה ים תיכונית וחומה ומגדל  -כדאי לכם לבקר.
שמורת טבע
במסגרת הפגישות עם הישובים נפגשנו השבוע עם שדה אליהו ,קיבוץ מיוחד וחזק  ,עם מערכות קהילתיות חזקות ויציבות
ומשק ייחודי ואיתן המבוסס על תעשייה ביולוגית וחקלאות אורגנית מהמובילות בארץ .שמענו על ההישגים והתוכניות
החדשות וגם על ההתמודדות והניסיונות לקלוט את הבנים לחברות.
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