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שלפים ומאושרים
השתתפנו במעמד שהפך לחגיגי ,בישיבת הועדה לנושאים תכנונים עקרוניים של המועצה הארצית לתכנון ובניה,
שהיא המוסד התכנוני העליון במדינה .בדיון אושרה תוכנית השכונה המשותפת "שלפים" .יש כמובן עוד עבודה רבה
לפנינו ,אבל אפשר בהחלט לומר שהשכונה עברה את נקודת האל חזור ,והיא מתקדמת במהירות לתחילת הבניה
בפועל .בישיבה השתתפו גם  15נציגי הגרעין והמתכננים .בהחלט אירוע חשוב ומרגש.
מחאה חקלאית
בשבוע הבא יקיימו החקלאים פעולות מחאה במספר צמתים ברחבי הארץ) ,אצלנו בגשר הרומי( וישביתו את
אספקת התוצרת החקלאית לשווקים ,במחאה על הקיצוץ הנמשך בעובדים זרים ,קיצוץ שמאיים על המשך היכולת
לגדל ולספק תוצרת חקלאית .עצירת שיווק התוצרת לשווקים באה לרמוז לשרי הממשלה מה תהיה משמעות
המחסור בתוצרת חקלאית טרייה לציבור הרחב .אנו מקוים כי אצל מקבלי ההחלטות בממשלה "ייפול האסימון"
וימצא פתרון סביר לבעיה.
האנגלידע
תוכנית האנגלית המדוברת של שותפות  ,2000האנגלידע ,חוזרת .התוכנית תתקיים במהלך כל חודש ינואר ,2011
ומיועדת לבני נוער ומבוגרים .מורים מתנדבים מקליבלנד ישהו באזור בשתי קבוצות וילמדו במשך חודש שלם את
תושבי העיר והעמק אנגלית .מי שרוצה לנצל את ההזדמנות ,לשפר קצת את האנגלית ,ובהזדמנות זאת לקשור
קשרים עם קהילת קליבלנד ,יכול להתקשר לליאור  -רכז התוכנית .04 - 6481630
מעברי הירדן
נפגשנו השבוע בשער ירדן ,עם השותפים הירדנים שלנו ,ודנו בהמשך קידום שיתוף הפעולה בתחום התעסוקה
העתידית בפארק התעשייה שער ירדן ,ההולך ומתקדם.
מנחמיה
פורום "שולחן מנחמיה" נפגש לדיון בתהליכי ההתארגנות ,הצמיחה וקידום מנחמיה .בישיבה השתתף לראשונה יעקב
ראובן ,תושב מנחמיה ,שנבחר לאחרונה למזכיר הישוב .אנו מאחלים לו הצלחה בתפקידו החדש.
תוכנית אב לחינוך
במסגרת הדיונים לגיבוש תוכנית האב של המועצה ,התקיים פאנל שעסק בחינוך הלא פורמאלי .בדיון נטלו חלק
מנהלי החינוך הלא פורמאלי במועצות האזוריות גליל עליון ,משגב והמנהלת לשעבר בגוש עציון ,מנהלי קהילות,
מזכירים ,רכזי חינוך ואנשי חינוך מהעמק .התרגשנו מכמות המשתתפים בשעת ערב מאורת זו .למדנו ,נחשפנו
למודלים שונים והחלפנו דעות בדרך לגיבוש המודל אצלנו.

יזמויות או לא להיות
כחלק מהמאמץ הכולל והמתמשך לעידוד הצמיחה הדמוגרפית והיזמות סיירנו השבוע ביוזמות חדשות בעמק.
ביקרנו בשביל עמק המעיינות ,בקטע שמעל שדה אליהו ,שם הוקמו על ידי חניכי המכינה הקדם צבאית ספסלים
אקולוגיים ,בקרנו בחוות סוסים לרכיבה המציעה סיורים על האוכף בשבילי העמק בטירת צבי ,למדנו על פעילותה
של חב' איתנים בטבע מעין הנציב ,המבצעת פעילויות שונות הכוללות סיורים ופעילות אתגרית בטבע ,וסיימנו בגני
חוגה שם מתפתח תחום הקמפינג .בכוונתינו להמשיך להכיר ולסייע בחשיפה וקידום היזמויות השונות בעמק.
נוה אור
במסגרת סיורי מטה המועצה בישובים בקרנו השבוע בנוה אור ,ראינו את תחילת השיפוצים של הבנים שחוזרים
ונקלטים לחברות ,והתרשמנו שהקיבוץ נערך יפה לקליטה וצמיחה דמוגרפית במודל ייחודי בתוך הקו הכחול.
ביישוב מתגוררים סטודנטים ובוגרים של עמותת איילים המהווים גרעין פוטנציאלי להרחבת היישוב.
שמענו תלונות לגבי רמת הטיפול בנושאי איכות הסביבה ,ניקח זאת לתשומת ליבנו ולטיפולנו.
ביקורים חינוכיים
מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך -הד"ר אורנה שמחון ,ידידה ותיקה של המועצה ,ערכה ביקור עבודה במועצה.
תוכנית הביקור כללה את :אולפנת גלעד ,בתי הספר היסודיים דקלים ושק"ד ,בהמשך השתתפה מנהלת המחוז
בפעילות נש"ר )נגינה ,שירה ,ריקוד( במרכז עידן  -נש"ר הוא פרויקט מוצלח מאד אותו אנו מקדמים בבתי הספר
היסודיים .לסיום סיירנו בשלפים ובפארק המעיינות .אורנה התרשמה מאד ממוסדות החינוך המצוינים שלנו והבטיחה
להמשיך ולסייע בפעילות.
ממש במקביל בקרה המפקחת הראשית למוזיקה במשרד החינוך ,יעל שי באולפן למוזיקה ומחול והשתתפה גם היא
בשיעור בנש"ר.
קפה ספרות
השבוע נפתחה עונת 'קפה ספרות' נוספת בקיבוץ עין הנצי"ב .מפגש הפתיחה של העונה החדשה היה עם רוביק
רוזנטל  -עיתונאי וסופר .האולם היה מלא וגדוש בחברים מעין הנצי"ב וממשקי העמק שנהנו ממרק חם ומשיחה
מרתקת.
בעלי תפקידים
במפגש מנהלי הישובים השבוע ,הוצגו הנושאים הבאים :תוכנית אב לחינוך  -מעצבים חינוך בעמק המעיינות ,הערכות
סל השרותים לישובים לקראת שנת  ,2011תוצאות סקר שביעות רצון שנערך לאחרונה ודיווחים מהנעשה במועצה.
אנו רואים חשיבות גדולה מאוד בקיום פורום זה ומקווים שכל בעלי התפקידים יתמידו וישתתפו.
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