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ראש עיר חדש
אירוע מכובד ורב משתתפים התקיים בעיר בית שאן עם כניסתו לתפקיד של רפי בן שטרית ראש העיר הנבחר.
ברכנו את רפי ,איחלנו לו הצלחה רבה בתפקידו החשוב והבטחנו שיתוף פעולה מלא בקידום ופיתוח האזור כולו.
מפגש שת"פ חוצה גבולות עם ממלכת ירדן
במשרד החוץ התקיים אתמול מפגש בנושא שיתופי פעולה חוצי גבולות עם ירדן ,בהשתתפות נציגי משרדי ממשלה ,ראשי ערים
ומועצות אזוריות הגובלות בירדן ועוד .מטרת המפגש הייתה לבחון את הפעילות הקיימת :הישגים ,אתגרים וקשיים ,וכן להציע
יוזמות ופעולות חדשות .במפגש הוצגה הפעילות המגוונת שמתקיימת במועצה לאורך שנים רבות.
קליבלנד  -ירדן  -עמק המעיינות
משלחת של שותפנו מקליבלנד בהשתתפות סמנכ"ל הפדרציה  -אורן ברץ ,יו"ר וועדת 'שותפות ביחד' ניל וקסמן ויו"ר הוועדה
לשיתוף פעולה חוצה גבולות עם ירדן  -השופט דן פולסטר ביקרה בעמק השבוע .קליבלנד מובילים איתנו כבר שנים רבות
שיתופי פעולה מגוונים עם שכנינו מירדן .נפגשנו עם נציג מירדן לדיון על המשך שיתופי הפעולה עם ירדן בכלל ועל הכנת
תוכנית עבודה משותפת למרכז הפיתוח הטכנולוגי המשותף שמוקם.
לומדים איכות סביבה
בקורס קיימות ואיכות הסביבה משתתפים כ32-
תושבים מהעמק שנושאי איכות הסביבה קרובים
לליבם .משתתפי הקורס השתתפו עד כה בהרצאות
מגוונות בנושאי קיימות ואיכות הסביבה הכוללות :מבוא
לקיימות ,חינוך לקיימות ולשינויים בהרגלי הצריכה,
חקלאות אורגנית ,חשיבות השטחים הפתוחים ,הדברה
ביולוגית ותוכנית האב לקיימות של המועצה .מרבית
משתתפי הקורס השתתפו בהדרכה של המשרד
להגנת הסביבה והוסמכו כנאמני ניקיון .במסגרת הקורס יצאו המשתתפים לסיור ב'ביו-תור' בשדה אליהו ,שם ליווה אותם לכל
אורך הסיור  -מריו לוי ,מחלוצי החקלאות האורגנית בישראל .הקורס ,בתמיכת משרד החקלאות ופיתוח הכפר והמועצה האזורית,
מעניק ידע וכלים להטמעת נושא הקיימות ולהנעת תהליכים קהילתיים-סביבתיים בקהילת עמק המעיינות.
גנים ירוקים
השבוע הוסמכו שבעה גנים ירוקים חדשים בעמק.
בטקס גדול וחגיגי מטעם משרד החינוך ,בהשתתפותה של ד"ר אורנה שמחון מנהלת מחוז הצפון במשרד החינוך ,קיבלו
תעודה  7מגני המועצה :גן גפן במירב ,גן ירדן בשלוחות ,גן כוכב ברשפים ,גן גפן רוויה ,גן גלבוע בעין הנציב ,גן רימון בשדה
אליהו וגן חצב במעלה גלבוע .בגנים אלו משלבים את נושאי הסביבה בשגרת היום ועוסקים ביוזמות שונות :מפרידים פסולת,
מאמצים ומטפחים פינה ביישוב ,מגייסים הורים ואנשים מהקהילה לשמירה על הסביבה ,עוסקים במיחזור חומרים ,ועכשיו אף
החלו בפרויקט של איסוף ומיחזור של שקיות חטיפים.
נפגשים בשביל הספורט
בהתרגשות גדולה הגיעו השבוע תלמידי כיתות ד' מארבעת בתי הספר היסודיים בעמק לאירוח בבית ספר דקלים .במהלך היום
חולקו התלמידים לקבוצות מעורבות ,הכירו האחד את השני ושיחקו במשחקים של פעם .את המשחקים שפטו בהצלחה מרובה
תלמידים מאולפנת גלעד .הפעילות היא יוזמה של מורי
החינוך הגופני בעמק הנקראת "נפגשים בשביל
הספורט" ,ומטרתה :מפגש והיכרות בין בתי הספר
והתלמידים ,באמצעות פעילות ספורטיבית .בהמשך
השנה מתוכננים שני מפגשים נוספים :בבית ספר שקד
לכיתות ה' ובבית ספר רימון לכיתות ו'.

אליפות בתי הספר בכדור-סל
באולם הכדורסל של כרמיאל התקיים בשבוע שעבר חצי גמר אליפות הכדורסל של מחוז צפון .בפעם הראשונה הצליחו שני
בתי הספר של העמק להגיע למעמד המכובד .קרוב ל 421-תלמידים הגיעו לעודד והרעישו עולמות (ואולמות) .מה שעזר כנראה,
שכן ,שתי הקבוצות ניצחו! גאון הירדן את כרמיאל ושק"ד את העמק המערבי יפעת .בגמר שהתקיים מיד לאחר מכן ניצחו
השק"דים במשחק צמוד ומותח .כל הכבוד לגאון הירדן על שהצליחו בפעם הראשונה להגיע לגמר ובהצלחה לשק"ד בהמשך
הדרך בליגה הארצית.
שומרים על הפסיפס
שנים רבות לאחר הטיפול האחרון בפסיפס בית כנסת באלא שליד מעוז חיים החלו השבוע
עבודות לשימור הפסיפס על ידי רשות העתיקות.
זוהי פעולה חשובה מאוד לשימור הפסיפס וההיסטוריה המקומית ,וחלק מתוך פיתוח כולל
ורחב יותר של המקום.
במשך שנים רבות היה אבשלום יעקובי מותיקי מעוז אחראי על בית הכנסת ודאג לשימור,
לאיסוף ממצאים ,לרישום ,לטיפול ולקבלת המטיילים שהגיעו לאתר ההיסטורי .בשנים
האחרונות עושה זאת יפתח אופק שדוחף במרץ לשימור ופיתוח בית הכנסת והטיילת כולה.
זורעים ברינה
אתמול הגיעו ילדי כיתות ה' מבית ספר רימון לשדה שמדרום לתל השלושה בפארק
המעיינות לקחת חלק בזריעת שדה החיטה המצויר אותו תכננו יחד עם אמן ציורי השדה
פטר וינר ממעוז חיים .במהלך כל הבוקר הגיעו הילדים בקבוצות קטנות לנקות ,לסמן
ולהיות חלק מתהליך הזריעה של הציור.
את ההשראה לציור הנבחר  -רימון מעוטר ובתוכו הכיתוב תל השלושה שאב פטר מציורים
שהציעו הילדים .את התוצאה המרהיבה אפשר יהיה לראות במהלך חודש ינואר ובחודשים
שלאחר מכן.
מיני מלפפון
מלפפוני בייבי נראים לאחרונה בשווקים כמוצר חדש וכחטיף לילדים ,בעיקר לבתי הספר ,ממש כדוגמת נשנושי הגזר שלנו.
המלפפונים טעימים מאוד ונארזים במגשיות .המו"פ בחוות עדן החל באיתור זנים מתאימים לאזור בחממות ,וכאשר נמצאו הזנים
המתאימים ,התבצעה בדיקה מסחרית ,ועם ההתקדמות המקצועית יצא הניסוי למשק מודל במושבים .לשמחתנו יש מגדל
משלנו שאימץ את הידע ,התקדם ומטפח כבר כ 42-דונם.
כנס המחול ע"ש יאיר שפירא
כנס המחול ע"ש יאיר שפירא התקיים אצלנו אתמול
כבכל שנה לזכרו של יאיר שפירא מקיבוץ גבעת עוז
שנהרג במלחמת יום הכיפורים והיה רקדן בלהקות
המחול בת שבע והקיבוצית.
בכנס השתתפו אולפני מחול מכל רחבי הארץ וכמובן
גם הבנות שלנו שלקחו חלק בסדנאות שהתקיימו
לאורך כל היום והועברו על ידי רקדני להקת המחול
הקיבוצית .בתום הסדנאות התאספו כולם לטקס
הענקת מלגות ולצפייה במופע המחול 'זיכרון דברים' בקימרון.
יום הותיק
היום החלו אירועי יום הותיק שמתפרשים גם השנה על פני שלושה ימים.
צוות גיל עוז הכין שלושה ימים גדושי פעילויות והפתעות והיום יצאו ותיקי העמק לטייל ברחבי
הצפון וחזרו לקימרון לארוחת צהריים מפנקת ולהופעתה המצוינת של עינת שרוף ,שלא
השאירה כהרגלה אף אחד על הכסא.
ולסיום  -המלצה לטיול בשביל עמק המעיינות ...

שבת שלום!

