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מפגש תיירנים
תיירני העמק נפגשו בפארק המעיינות לסיור היכרות ,נסעו ברכב חשמלי ואופניים )היה רק ספורטאי אחד שבחר "לעבוד
קשה"( ,ודיוושו בבר אופן תוך לגימת בירה מהחבית .אחרי ההתנסות האישית החווייתית ,עברו לחלק הלימודי של המפגש
שכלל מידע עדכני על חידושי התיירות באזור ,הכרות עם אופן הפעילות של הפארק לבודדים ולקבוצות .בשיחה עלו רעיונות,
שאלות ובעיות שונות שצריך לתת עליהן את הדעת ,הנוגעות לתפעול הפארק.
כבישים עם אבא
החלו עבודות שיפוץ הכביש בין תל תאומים לרוויה .מדובר בכביש שאינו באחריות הרגילה של החברה הלאומית לדרכים
)מ.ע.צ( ,הנקרא בשפת העם "כביש ללא אבא" .שיפוץ הכביש הוא חלק משיקום וחידוש מערכת הכבישים בישובים שלנו,
המתקיים בחודשים האחרונים לרווחת התושבים.
ביקור פעיל
מזכ"ל הפועל ,יורם אורנשטיין ורכזת ספורט הנשים בארגון ,כנרת גנצרסקי ביקרו במועצה .במסגרת הביקור סוכם על שיתוף
פעולה באירוע "נשים בונות גשר" בו רואה אורנשטיין חשיבות רבה .כמו כן נדונו אפשרויות שונות בהן יסייע הפועל לפיתוח
פעילות הספורט בעמק.

ביקור בכפר
מטה המועצה ביקר בכפר רופין במסגרת הסיורים והמפגשים עם הנהלות הישובים .במהלך הביקור למדנו והתרשמנו
ממערכת הפרדת האשפה ויצור הקומפוסט שיזם ומפעיל חבר הקיבוץ ,ראלף סלינג'ר ,מערכת שהקטינה את כמויות האשפה
המפונות מהישוב לכדי מחצית .בדיון עם הנהלת הקיבוץ עלו תוכניות הצמיחה והקליטה .הרושם הוא שהישוב נמצא בתהליכי
יציאה מהמשבר הכלכלי שעבר ,והוא נהנה מקהילה חזקה ותומכת המושכת אוכלוסיה צעירה לבנות את ביתה במקום.
יודע חקלאי פיקח
מחוז העמקים ארח את צמרת משרד החקלאות לסיכום שנתי .מעבר לפעילות החקלאית הענפה בענפים השונים ,הוצגו
במפגש תוכניות המשרד לשנה הקרובה ובהן הרחבת פרויקט התשתיות לישובים הותיקים ,השקעות בפיתוח חקלאות ,מאבק
על מכסות המים ועוד.
ישיבת מליאה
מליאת המועצה התכנסה בשבוע שעבר כשעל סדר יומה שורה של נושאים בהם:
עדכון תקציב מועצה  ,2010אישור צו ארנונה של המועצה לשנת  .2011בהקשר זה חשוב לציין כי הארנונה לא שונתה
והתשלומים נשארים זהים לשנה החולפת .בנוסף אושרו העברת בי"ס דקלים לבעלות המועצה ,המשך הטיפול בנושא הפרדת
אשפה ,אישור שורה של תברי"ם )תקציבים בלתי רגילים ,מחוץ למסגרת התקציב השוטף של המועצה( ,אישור סל השירותים
לישובי המועצה ועוד.

לפיד בשבילי העמק
בבית החינוך 'גאון הירדן' מנהיגים מסורת חדשה :מירוץ הלפיד בשבילי העמק .השנה יצא הלפיד מכפר רופין והגיע לטקס
מרשים בבית החינוך ,אשר לווה כמובן ,בסופגניות ובמצב רוח מצויין.
בכל שנה ייבחר מסלול אחר כדי שהתלמידים והמורים יכבשו ברגליהם מחדש את אדמת העמק ,ילמדו עליו בכיתות ויתחברו
אל הקהילה הרחבה המשקפת את ערכי בית הספר :ציונות ,יהדות ושיתוף דמוקרטי.

אירועי חנוכה בעמק
בישובי העמק נחגג חג החנוכה ע"פ מיטב המסורות הישוביות :מירוץ לפיד ,ארוחות ,הפעלות ומסיבות.
גם אתרי התיירות שלנו מציעים שלל פעילויות והפעלות לכל המשפחה  -להתלבש כמו חלוצים ,ללטף קנגורו ,להשתתף בסיורי
ציפורים ובהפנינג חנוכה ,ולבקר בפארק המעיינות החדש.
את אירועי החג נסיים באליפות הארץ בריצת חצי מרתון שתצא מגן השלושה ביום שישי 10 ,בדצמבר עם כ –  2,500רצים מכל
רחבי הארץ שיגיעו כדי לרוץ וליהנות מנופי העמק.
גם תושבי העמק מוזמנים לקחת חלק בחגיגה הגדולה ,לרוץ את המסלול העממי ) 2ק"מ( ,ליהנות מהפנינג ספורט ובריאות לכל
המשפחה ולהתבשם מיופים של גן השלושה ופארק המעיינות .פרטים נוספים על כל אלה ועוד ניתן למצוא באתר המועצה .

הנר דולק
לסיום משהו לחנוכה ,מדברי הרב קוק:
"צריך שכל איש ידע ויבין ,שבתוך תוכו דולק נר ,ואין נרו כשל חברו ,ואין איש שאין לו נר וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו
לעמול ולגלות את אור הנר ברבים ,להדליקו לאבוקה גדולה ,ולהאיר לעולם כולו".

חג אורים שמח!
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