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פותחים שערים
שערים  -בית מדרש ישראלי ,הפועל בישיבת מעלה גלבוע בשיתוף פעולה עם המועצה ,מחדש את פעילותו בימים
אלה ,ומזמין את הציבור להצטרף .בשערים עוסקים בתרבות יהודית וישראלית מזווית חדשה ,שבים אל מקורות
מקראיים ומדרשיים עתיקים ,ומתחדשים בנקודות מבט מודרניות .הכל באוירה פתוחה ופלורליסטית ,המתאימה
לכולם ,ובמחירים זולים במיוחד.
לפרטים מוזמנים לפנות אל שלומית רביצקי טור-פז shlomit.turpaz@gmail.com 050-4507304
בית בשדה
בהשתתפות ראשי הפדרציה של קליבלנד ,הנהלת שותפות  , 2000נציגי שדה נחום והמועצה ,בוגרי נעל"ה השותפים
לתוכנית והמשפחות המאמצות ,חנכנו השבוע את "בית בשדה" שהוא בית נעל"ה בשדה נחום .הבית כך אנו מקוים
הוא סנונית ראשונה למודל במסגרתו יגורו בוגרי פנימיית גאון הירדן בישובים בעמק בתקופת הצבא ,במטרה
שיתגבשו כגרעין וישתלבו בתום השירות בישוב.
שימור אתרים
חברינו עומרי שלמון מקיבוץ גשר ,מונה למנכ"ל המועצה לשימור אתרים .עומרי עוסק שנים רבות בתחום שימור
אתרים בעמק ובארץ והוא נבחר באופן טבעי לתפקיד .אנו גאים ומברכים את עומרי על המינוי ובטוחים שיצליח
בתפקידו ויתרום לתנופת שימור האתרים ופיתוחם.
ועדה חקלאית ושאר ירקות
באזור פועלת ועדה חקלאית בראשה ירון שפיר ,סגן ראש המועצה ,המתכנסת באופן קבוע ועוסקת בנושאים
מרכזיים בתחום החקלאות באזור .השבוע התארח בישיבת הועדה  -מאיר יפרח מזכיר ארגון מגדלי ירקות .מאיר
סקר את תחומי הטיפול של הארגון ואת הבעיות השוטפות של ענף הירקות :בעיית העובדים הזרים ,ביטוח ,מעבר
השוק הסיטונאי ,המחירים ,חילופי מנכ"ל באגרקסקו עוד .באזורנו יש מספר לא מבוטל של מגדלי ירקות תבלין
וחממה שהארגון מהווה עבורם כתובת טובה וחשובה מאוד.
לקראת קליטה
במסגרת הביקורים בישובים ביקר השבוע מטה המועצה בשלוחות .סיירנו בקיבוץ והתרשמנו מישוב מסודר ,מטופח
עם הנהגה טובה .הקיבוץ הנהנה מיציבות כלכלית נמצא בשלב התארגנות חברתית ,ובונה את אורחות חייו לקראת
צמיחה דמוגרפית וקליטת הבנים החיים בו כתושבים ,ובמקביל מקדם את השילוב עם שכונת "שלפים" האמורה
לקום בקרוב.

סל תרבות
נפתחה עונת המנויים של תזמורת נתניה  -הקאמרית הקיבוצית עם האופרה "רחמיו של טיטוס" .התזמורת הקאמרית
חברה לעיר נתניה ויצאה לדרך חדשה .האופרה זכתה לשבחים רבים והיוותה שתוף פעולה יוצא מן הכלל של
התזמורת ,האופרה הישראלית ולהקת המחול תל אביב.
במסגרת סל תרבות לבתי הספר  -צפו תלמידי בי"ס רימון והוריהם בהצגה 'העולם ע"פ אלון' ,הצגה המציגה את
עולמו הייחודי של ילד עם אוטיזם ,את התמודדותו ואת התמודדות משפחתו עם "זכותו למקום בחברה".
במעלה גלבוע  -התקיים הפנינג לכל המשפחה 'כישרונות במעג"ל  -אירוע מקומי אשר הציג וחשף את הכישרונות
המקומיים ,היזמים והעסקים המקומיים.
במנחמיה  -נפתחה חגיגית הספרייה המקומית בהפעלה עם 'דנה דנדנה' ,אשר הביאה עימה את 'מופע האירוח של
הבובה ימימה' .סיפורים ,שירים ומה שביניהם .הגיעו הורים וילדים רבים ,היה מאוד מהנה ושמח.
קרן יק"א
דירקטוריון קרן יק"א מיסודו של הברון הירש ביקר באזור .הקרן מעורבת ומסייעת בתחומי החקלאות ,החינוך
והתיירות מזה שנים רבות באזור .במסגרת הביקור הפעם ,התרשמו חברי הדירקטוריון מהפרויקט המשותף במנחמיה
של הממשלה ,המועצה ועמותת איילים ,שבמרכזו פיתוח רחוב הראשונים במושבה ושילוב כפר הסטודנטים איילים
בישוב .בנוסף כלל הביקור סיור בכוכב הירדן והצצה לשביל המעיינות.
מועצה ירוקה
נושא איכות ,מחזור ושמירת הסביבה נמצא כל העת על סדר יומה של המועצה .כחלק מהעיסוק השוטף בנושא
קיימנו דיון בהשתתפות מנהלת מחוז הצפון במשרד להגנת הסביבה ,דורית זיס ,בכל נושאי איכות הסביבה בהם -
הערכות כוללת להפרדת ומיחזור אשפה ,שמירת הסביבה וכו' .במהלך הדיון צוין כי המועצה נערכת ומטפלת נכון
במכלול נושאי איכות הסביבה ובכוונת המשרד לתמוך ולסייע במגמה זאת.
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