
 

 

 

 
 

  ממעמקי הים ועד החלל
התקיימה תערוכת פרוייקטים טכנולוגים פורצי דרך אשר פותחו בתמיכת    בשבוע שעבר

והעומדים בראשה הם שותפים משמעותיים   קרן יק"א  קרן יק"א ב"חממה" בעין שמר.
רב ביטוי  לכך  ניתן  ובתערוכה  במועצה,  רבים  פרוייקטים בתחומים  והצמחת    , בפיתוח 

פרוייקטים שלושה  הציג  טכנולוגי  עידן  חינוך   כשצוות  בין  החיבור  את  שמדגימים 
וטכנולוגיה ותעשייה ומרכז סיור גלבוע  הצוותים מ,  מעיינות חוות הרוח במעלה גלבוע 

 ע"ש צביקה קפלן הציגו אף הם כל אחד פרויקט. 
בניית זרוע רובוטית לרפת רובוטית, פרויקט  פרויקט    והציג  והתלמידים  צוות עידן טכנולוגי

ומשק   חל שה הירדן  תלמידים מגאון  הצטרפו  אליו  השני,  בזמן  "בסגר  דרכא שהגיעו  ד 
והיו חלק מכל תהליך הפיתוח, בניית אב טיפוס ותהליכי   ,את הזרועמחברת גבעסול שפיתח  הסגר באופן עצמאי, הצטרפו למהנדס  

מצטרפים    ן אליה  , מחולקות לצוותי עבודהה ד דרכא  "קבוצת בנות מבית הספר שק  ששותפות לו קט השני הוא תהליך  יפרוההבדיקות.  
הפרויקט השלישי  , ו משותפיםם  אתגרייחד    ומפצחים  מקבליםהאנשי מקצוע של  גבעסול )מהנדסי חשמל, מכונות וניהול פרויקטים(  

 .  הוא פרויקט בניית הסירות הרובוטיות עבור המדגים בעמק, המתמודדים עם סוגית הרחקת הציפורים בעונת הנדידה
ומרכז סיור גלבוע מעיינות ע"ש צביקה  ,  חוות הרוח בגלבוע פיתחה משחק מדגים לרשת חשמל המבוססת על אנרגיה מתחדשת

 המאפשרת למבקרים לחוות, להתרגש ולהתלהב מהקמת ישוב חומה ומגדל. " כאן בונים ציונות" קפלן הציגו את פעילות 
 

  חוגגים עשורים
ה  האחרונהבשבת   חגיגות  נפתחו  בהשתתפות    לחמדיה  80,  ומרגש  חגיגי  באירוע 

ובניה,   וצופה   תבעלייה לגבעת הראשונים הנמצא הקהילה  לישוב  נופו של    בסמוך  על 
גם   שם  וחברים,  ההעמק,  אבנון  לוי  של  ויצירתו  תכנונו  פרי  מיוחדת  אנדרטה   וקמה 

והאידאלים שהנחו את ראשוני הישוב. ברום המבנה הוצבו    המבטאת את רוח הראשונים
 רוח ומים.   ,י המקום: שמש שלושת סמל

לציון   לחגיגות  הפתיחה  אירוע  התקיים  )ראשון(  למחרת  להקמת    120בערב  שנים 
המושבה מנחמיה. האירוע נפתח במירוץ לפיד שהתקיים ברחבי הישוב, בהפנינג ובטקס  

 . רבוהחגיגי במרכז המסחרי בהשתתפות אנשי הקהילה, הנהגת הישוב 
 משמחים, ושניהם כאמור הם רק יריית הפתיחה לשנה עתירת אירועים ופרויקטים בשני הישובים.שני האירועים היו מאוד מרגשים ו

 
 אור  של פסטיבל 

תחת הכותרת כל אחד הוא אור קטן וכולנו ביחד אור איתן, נחגג בחמישי האחרון, נר  
לאורך הכביש המרכזי בקיבוץ,   בנווה אור. 4- חמישי של חנוכה, פסטיבל האור ה

הפסטיבל הוא פרי   מיצגי אור ודוכני מזון. 30  -ליום אחד למדרחוב אור, הוצבו כשהפך 
חברים, בתי ילדים וענפים אשר נענו לאתגר   - יצירתם של רבים מאנשי הקהילה

ע"י  תכננו, ביצעו והיו שותפים להכנת מיצגי אור רבים אשר מוקמו  ,ביצירתיות רבה
רכזית בישוב שהוארה בשלל אורות  בשדרה המ צוות החג ועוזריו במשך כמה ימים

וגוונים עם כלים חקלאיים, משחקי ילדים, ופסלים מיוחדים שהוארו במגוון אופנים  
 אווירת חג והתרגשות ליוותה את הערב המואר והמיוחד.  וצורות.

 
  מוקירים את מתנדבי העמק 

עשרות רבות של מתנדבים מהעמק והסביבה, אשר פועלים במסגרות שונות ומגוונות 
ראשון, ביום  חנוכה,    התכנסו  של  שמיני  השנתילקחת  נר  ההוקרה  בערב  :  חלק 

מג"ב עמק המעיינות, צוותי כיבוי האש, מתנדבי חינוך, מד"א, יחידת ית"מ,     -מתמי"דים  
"ח, רצים מהלב, מרכז גישור, עידן טכנולוגי  עמק נקי, קימרון, גמצוות  יחידת הג'יפים,  

רעות כהן    -למתנדבים הרבים הוענק שי מהמועצה, וצוות היחידה להתנדבות    ועוד ועוד.
מהמתנ"ס ולירון רוזנבלום מהמחלקה לשירותים חברתיים, הקרינו מצגת שבה אפשר  

 היה לראות את תחומי ההתנדבות המגוונים והרבים במרחב האזורי. 
המפקחת המחוזית של תחום ההתנדבות ממשרד הרווחה    -בערב ריקי שחר    עוד בירכו

   מפקד יחידת כיבוי עמק המעיינות, אשר נשא דברים בשם כל המתנדבים.  -במחוז חיפה והצפון, ובני גבריאלי 
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 ואיבד את ידו השמאלית, וסיפור חייו, האתגרים,   2012 -את הערב חתם זיו שילון, אשר נפצע קשה במהלך הלחימה ברצועת עזה ב

ההתמודדויות והפעילות הרבה שבה הוא עוסק מהווים השראה לכל שומעיו. רגע הפציעה, החלומות והתוכניות שהתנפצו, דרך השיקום,  
ו עמד כל הקהל ובמשך דקות  בתום ההרצאה של זי  האנשים שהקיפו ועדיין מקיפים אותו, והחוסן והבחירה להמשיך בחיים ולא לוותר.

היה מרגש לראות כל כך הרבה אנשים שבוחרים לתת מעצמם ולעשות טוב, כל אחד ואחת בדרכם   ארוכות מחא כפיים והתקשה להיפרד.

 ישר כוח! למען הקהילה ולמען אנשים.
 

 מעברים מעיינות כנרת 
כנרת כל הגופים המחוברים    בהשתתפות  התקיימה אתמול  ועדת ההיגוי השנתית של מעברים מעיינות  ומנכ"ליות    -רחבה של  ראשי 

במפגש    וקבוצת שאן.  אינוואלי, ההנהלה הפעילה, נציגי משרד הרווחה, עמותת 'בעצמי',  אזוריות עמק המעיינות ועמק הירדן  המועצות

  על   רבים  שבחים  פוגר  מעברים  צוות המנכ"לית ו.  2022  - והוצגו תכניות העבודה והפעילות ל  2021ניתנה סקירה מקיפה של הישגי וביצועי  

קידום יזמות בישובים, הגדלת הכנסות לקהילה,  :  יםעוסק  םהבשלל התחומים בהם    והרצינית   המקצועית  והעבודה  המרשימות  התוצאות

יתה שנה ברוכת פעילויות ועשייה וע"פ הנתונים שהוצגו  יה  2021.  צופה פני עתיד  אות, לוח דרושים ומעטפת תעסוקתיתייעוץ פרטני, סדנ

  לשותפים   הודינווהכלכלה בעמקים.    , היזמותניכר שמעברים מעיינות כנרת מבססים עצמם כגוף משמעותי וחשוב בתחומי התעסוקה

 .החברתי והביטחון הרווחה ומשרד וואלי אינו, שאן קבוצת, הירדן עמק האזורית מהמועצה המצוינים

 

 חנוכת מזכירות רוויה 
 , במעמד הנהלת הישוב, צוות המועצה ושותפים. מבנה מזכירות רוויה נחנךאתמול 

שוב ואגף  י לאחר עשור שבו המבנה לא היה ראוי להפעלה, ותהליך משותף של צוות הי

המבנה  קהיל  לשיפוץ  משאבים  גויסו  הקהילה.ה,  של  העכשוויים  לצרכים    והתאמתו 

קהילה שהחל  ונבחרלאחרונה   ומנהלת  יצירת  מזכירה  לחיזוק הקהילה,  עבודתן  ו את 

  לכלל התושבים.  גאווה מקומית ומתן מענה

 
 

 חוק הפיקדון
כלי יבתחילת דצמבר נכנסה לתוקפה הרחבת חוק הפיקדון ולפיה יחויבו בדמי פיקדון גם מ

( יצוין ערך הפיקדון על תווית המוצר  גדולים. בדומה לבקבוקים הקטנים    ,אג'(  30משקה 

שאותו ניתן לקבל בחזרה ברשתות ובמכולות הגדולות. בישובים נשארים כלובי האיסוף והם  

ולבקבוקים ללא    , לי הפלסטיק של חומרי הניקיון וטיפוח למיניהםישמשו מעתה לאיסוף מיכ

 . קדוןיפ

 
 
 

 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין, 

 ראש המועצה 
 


