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ביקורים בט"ו בשבט
שלל ביקורים פתחו את שבוע ט"ו בשבט בעמק.
שבוע ט"ו בשבט החל בנטיעות בחוות עדן בנטיעות .ביום ראשון נטענו עץ זית עם בני גנץ שהגיע לביקור היכרות עם
הפעילות החקלאית על כל גווניה יחד עם חברי הכנסת אלון שוסטר ,צביקה האוזר ,יזהר שי ועם יעל רון .האורחים ביקרו
בחווה החינוכית 'חווה בעדן' שם שמעו על הפעילות החינוכית של בית הספר ונפגשו עם התלמידים הצעירים שהגיעו לחווה,
בהמשך ,ביקרו בחממת החלומות  -שהיא חממה לניסיונות גידולים חקלאיים חדשים באזור ,ולסיום קיימו פגישת עבודה שבה
שמעו סקירה על המועצה ,על החקלאות ואתגריה.
ביום שני התארחו בחווה התאחדות חקלאי ישראל ,אשר ערכו באותו היום סיור
ברחבי העמק ושמעו אף הם על אתגרי החקלאות
בפניהם עומדים החקלאים ,ולקראת הצהריים
הגיע שר החינוך ,הרב ,ח"כ רפי פרץ  -אשר בא
לראות ולשמוע מקרוב על הפעילות בחווה
החינוכית ,קיים את מצוות נטיעת עץ בט"ו בשבט
והמשיך לבית ספר שקד-דרכא להיפגש עם צוות
המורים והתלמידים.
יריד תיירות 2020 IMTM
אתרי התיירות לקחו גם השנה חלק בתערוכת התיירות הבינלאומית IMTM
שנפתחה ביום שלישי במרכז הירידים בתל אביב .מנהלי האתרים ונציגיהם של
הגן הלאומי גן השלושה ,פארק המעיינות ,חוויות ניר דוד ,נהריים בגשר ,ביו תור,
חוות הרוח במעלה גלבוע ,מרכז סיור גלבוע מעיינות ע"ש צביקה קפלן ,גני חוגה,
ותיירות טירת צבי  -הביאו עימם את אווירת העמק ליריד ,נפגשו עם הקהל
המקצועי  -סוכנים ,משרדי נסיעות ,מדריכי טיולים ,קולגות מתחום התיירות
והקהל הרב ,הזמינו אותם לבוא וליהנות מנפלאות העמק ,ויצרו קשרי עבודה
חדשים ומעניינים.
השנה ,לראשונה הוקמה שדרה של התיירות הכפרית ביוזמת מרכז המועצות
האזוריות ,וביתן עמק המעיינות שהיה בולט במיוחד ,תחת הסלוגן ' -בואו תקפצו'
היווה אטרקציה כבר ביומה הראשון של התערוכה.
תערוכת התיירות הבינלאומית מיועדת לכל העוסקים בענפי התיירות השונים בארץ ובחו"ל וכוללת מגוון של חברות,
אטרקציות וספקי שירות .משתתפים בה דרך קבע מגוון רחב של מציגים ישראלים :עמותות תיירות מכל רחבי הארץ ,חברות
תעופה ,מלונות ,חברות להשכרת רכב ,חברות ספנות ,ספקי שירותים ואטרקציות מסוגים שונים .התערוכה היא הזדמנות
למפגשים מקצועיים בין אנשי תיירות מכל רחבי הארץ והעולם ,בעלי תפקידים ,אנשי תקשורת ומובילי דעה בתחום.

כנס צרכים מיוחדים
אתמול התקיים לאורך כל היום כנס אמנויות לאנשים עם צרכים מיוחדים אליו
הגיעו מעל מאה משתתפים מכל רחבי הארץ :החל מאקים ישראל ,אקים עמקים,
אקים חדרה ,אלווין ירושלים ,ניצן תל אביב ,ועד האנשים מהעמק  -בית בגלבוע -
ממירב ובית אחיה -מעין הנציב.
המשתתפים לקחו חלק בסדנאות אמנות מקצועיות .ביניהן סדנת שירה עם חיים

אסנר ,סדנת תנועה ומחול עם מייגן שילדס ,סדנת הומור עם לימור עמיר ,וסדנת
מסכות דל ארטא עם חיים עבוד.
את שיתוף הפעולה הניעו דני פירדמן ,ניר דוד ,עידו וייס משלפים ,מנהל סטודיו
"על הבמה" ,וענת רגב מנהלת סניף אקי"ם ,כבר לפני שנה כאשר חברו לצוות
המתנ"ס ולפעילות האזורית המשמעותית של "חודש יוצא מן הכלל" .את הכנס חתמה ההצגה 'בא מן השתיקה' שהועלתה
על ידי תיאטרון 'על הבמה' באולם הקימרון שהיה מלא מפה לפה במבוגרים ,משפחות עם ילדים ובני נוער.
לכנס חברו מתנדבים רבים מהעמק ,ומפעלים  -אשר נתנו את חסותם לאירוע המרגש והמיוחד במינו  -קבוצת שאן ,ניר עותק
ניר דוד ,ביובי שדה אליהו ,דשן הצפון ,קייטרינג אדום ואקי"ם עמקים .גאים בכל השותפים והעושים במלאכה החשובה הזו.

קונצרטים לגנים
'הקונצרטים לגנים' הוא פרוייקט מיוחד במינו המתרחש בעמק כבר מספר שנים,
ובו לומדים בשלב הראשון  -כל ילדי הגנים יצירות מוסיקליות עם המורות
למוסיקה בגנים בישובים ,בשלב השני  -מגיעים תלמידי המרכז למוסיקה לנגן
בגנים בישובים ולסיום נפגשים כולם לקונצרט מונחה באודיטוריום זיידן.
ביום שישי האחרון התקיימו שלושה קונצרטים לילדי כל הגנים בעמק
באודיטוריום זיידן .בזה אחר זה הגיעו האוטובוסים הצהובים שהביאו את
הקטנטנים למרכז עידן מכל הישובים .תלמידי המרכז למוסיקה הפליאו בנגינה
ושירה ,והילדים ישבו מרותקים ופשוט נהנו.
ערב גורדון
ביום ראשון התקיים במרחב בי"ס 'גאון הירדן' והספריה האזורית בנוה איתן ערב
מרגש לרגל ט"ו בשבט בעקבות דמותו של א.ד גורדון והגותו הייחודית סביב
החיבור שבין האדם והטבע .המפגש התקיים בשיתוף פעולה של ניצנים-יחד
ממתנ"ס עמק המעיינות עם מכינת העמק ,מדרשת עין הנציב ,חקלאות בעמק
ואנשי העמק .הערב החל בארבעה מעגלי לימוד מקבילים ממשנתו של גורדון
בהנחיית :תניה אלון המנהלת החינוכית של מדרשת עין הנצי"ב  -על נגיעה
באדמה ונגיעה בלב ,צדוק דורכלר מנהל חקלאות בעמק על עבודה עברית ,רפאל
אילון רכז קב' בחקלאות בעמק  -על מכתבי גורדון לרחל ,ואודי תמיר ראש מכינת
העמק  -על היחס של גורדון לזוגיות ומשפחה .לאחר הפסקת קפה וטעימה
מפירות העמק שלנו התקיים מופע מוזיקלי  -שיר ישראלי בהובלת הרכב 'פרשת
דרכים' ,ששילב טקסטים מתורתו של גורדון על האדם והטבע ,לצד שירה משותפת של שירים ישראלים המבטאים את עולם
הטבע בתפארתו.

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

