
 

 

 

 
 אחרי החגים יתחדש הכל...

 
 חוזרים ללימודים ולשגרה 

לאחר קרוב לשלושה חודשים של חופשת קיץ וחופשת חגים ארוכה    , הבוקר חזרו ילדי העמק אל מערכות החינוך ובתי הספר
במיוחד. לקראת החזרה חולקו על ידי מד"א ערכות בדיקה מהירות לשימוש ההורים לקראת החזרה למסגרות ולמניעה ככל 

 ילדים מאומתים לקורונה לגנים ולבתי הספר.הגעת האפשר של 
דים רצופים. חשוב לכולם לשמור על הרצף הלימודי והחינוכי של הילדים  אנו נכנסים כעת לתקופה של קרוב לחודשיים לימו 

 לאחר זמן כל כך ארוך של משבר קורונה. נאחל לילדים, למשפחותיהם ולכל הצוותים החינוכיים חזרה לשגרה מבורכת ובריאה.

 כדורגל 
 מסילות"( ועמותת ארז אשכנזי". נחתם הסכם על חיבור פעילות עמותת הספורט של העיר בית שאן )הנקראת "ספורט 

אשר נפל בפעילות מבצעית בעת   ,לזכר בנו ארזז"ל  בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי במסילות הוקם על ידי ינון אשכנזי  
שירותו הסדיר. ינון אשר נפטר במפתיע לפני כשנה ניהל את בית הספר מתוך אהבה גדולה לכדורגל ולספורט ומתוך רצון עז  

בפעילות הענפה ילדים ובני נוער  כרו של ארז בעשייה ובפעילות למען הקהילה. בבית הספר לכדורגל לקחו חלקלשמור את ז
 מהעיר והעמק, וינון ניהל את בית הספר תוך חיבור הדוק לפעילות הספורט בעמק ובעיר.

ים ויוצרים מפעל כדורגל אחד אשר  כי משלבים ידי  ,יחד עם הנהלת העיר  ,עם פטירתו של ינון הוחלט על ידי עמותת ארז אשכנזי
יקימו הנהלה והנהגה משותפת ל"עמותת ספורט מסילות" והיא תתפעל מעתה   מועצהיפעל בשתי הרשויות. הוסכם כי העיר וה

שפעלו עד כה במסגרת עמותת הכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל,    ,הן את קבוצות הפועל בית שאן והן את הקבוצות התחרותיות 
חתו של ארז אשכנזי ז"ל. הקבוצות הצעירות של בית הספר לכדורגל ימשיכו לפעול ביישובי המועצה בהפעלת  ואף תמשיך בהנצ

 מתנ"ס עמק המעיינות. אנו מברכים ושמחים על החיבור הזה ועל שיתוף פעולה נוסף שנרקם בין העיר לעמק. 
 

 מפקד מג"ב  ביקור 
הגיע לביקור מקצועי   אמיר כהן מפקד מג"ב, שהוא גם תושב המועצה )מנחמיה(

 במועצה. 
הצגנו לאמיר את פעילות המועצה והעלנו נושאים אשר נמצאים על שולחנה של  
חדירה  ניסיונות  המערכת,  גדר  על  המתרחשים  אירועים  הביטחון:  מחלקת 

בישובים, מוכנות לאירועים שונים ושיתופי   אחרונים, פעילות רבש"צים, צוותי צח"י
  , פעולה עם צוותי מג"ב. הצוות המקצועי שנלווה לאמיר שנכנס לתפקידו לא מזמן

ציין את החיבורים המצוינים של צוותי מג"ב עם צוות הביטחון של המועצה ואף  
 בימים ובלילות. אנשי מג"ב  עושים נו למפקד מג"ב על העבודה החשובה והטובה שיהוד  הגדיר זאת כ"מודל עבודה לדוגמה".

 
 שומרים על פארק נקי 

בפארק המעיינות יצאו במיזם הסברה מיוחד להגברת מודעות השמירה על ניקיון  
לוקחים את    ,פארקקבע בדיירי ה  -  שבו בעלי החיים   הטבע והשטחים הפתוחים,

הפארק  רחבי  בכל  הקהל  עם  ו"מדברים"  לידיים  הכותרת:  ,  הנושא  יחד "תחת 
גויסו איוריו הנפלאים של טוביה קורץ אשר    אליו  -" המיזם  שומרים על פארק נקי.

וביניהם את בעלי החיים הנמצאים    עבור רשות הטבע והגנים   אייר בעלי חיים רבים 
הפארק על הפכו    ,בשטח  הסברה  ולמתלי  הפארק,  ברחבי  מדברים  לשלטים 

רבההרכבים   עניין  עוררו  אשר  המטיילים.  חשמליים  "השתלטו"    בקרב  בהמשך 
בעלי החיים גם על הרשתות החברתיות של הפארק וגרפו תגובות רבות וחמות.  
במהלך כל ימות החג שהו בפארק מדריכי רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי ורשות 

גם למען שמירת ודיברו עם המטיילים הרבים, הסבירו את החשיבות שבאיסוף האשפה    , חילקו שקיות אשפההטבע והגנים 
. עוד פעלו בשטח במהלך החג מתנדבים אשר דיווחו על כמויות האשפה בריאותם של בעלי החיים וגם למען המטיילים הבאים 

 מידע אשר ייאסף ללמידה ראשונית ולבחינת השפעת המיזם על המבקרים.  -ביחס לכמות המבקרים 
, אשר ונחלים ירדן דרומי, רשות הטבע והגנים ותיירות ניר דוד למיזם שותפים המועצה האזורית עמק המעיינות, רשות ניקוז  

   רואים במיזם החשוב שהחל בחוה"מ סוכות רק תחילתו של מסע הסברה לשינוי בנושא הניקיון בטבע ובשטחים הפתוחים.
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 חברותא

 .צעירים וצעירות מכל רחבי הארץ 120כניות השונות של עמותת חיברותא ולת  ,בשבועות האחרונים הגיעו אל עמק המעיינות 
בוגרי ובוגרות צבא ושירות לאומי   20   חניכים ואנשי צוות חינוכי הגיעו למכינה והתחילו את שנת הפעילות בשיא המרץ.  90  -כ

עירות נוספים הצטרפו למחזור ב' של צעירים וצ  10  .נים יהגיעו לקיבוץ חמדיה לגרעין של חקלאות בעמק, ונכנסו במהירות לעני
מספר שנים שקהילת מסילות ועמותת חיברותא מבקשות לייצר שותפות ולהקים   לאחר  . זאת תכנית "מחנכים בעמק" במסילות 

לתת מענה לצורך האדיר בהון אנושי איכותי במערכות החינוך הבלתי פורמלי, הגיל הרך והחינוך    המטרת ש  ,תכנית בקיבוץ
קבוצות אלו של בוגרי צבא ושירות לאומי מצטרפים לגרעינים הקיימים אשר פועלים   הקהילה.ר סינרגיה חיובית עם  המיוחד, ולייצ

  במעוז חיים, נווה איתן, חמדיה, מירב וכפר רופין ועובדים במרבית משקי החקלאות באזור.
חינוכי חדש ורחב, מבנה ארגוני מחודש, מבנים  צמחה והתמקצעה, מחזור חניכים גדול, צוות  בכפר רופין  מכינת העמק    גם 

קבוצה חדשה של   הוקמהכניות הבוגרים  ובת  חדשים, שיפוץ ובינוי לטובת הנגשה של המכינה לחניכים בעלי מוגבלויות ועוד.
 . ישר כוח לכל העושים במלאכה והשותפים. הקבוצה החדשה חיל הישוב עושהחקלאות בעמק במירב ובסיוע 

 
 פסטיבל 

 במופע של אביב גפן. 11 -במוצ"ש יחתם פסטיבל המעיינות ה
לאורך שבועיים זכינו לשלל הופעות אשר התקיימו במרחב הקימרון עם מיטב האמנים הישראלים: שי צברי, אסף אמדורסקי,  

 ץ הקופים".לאה שבת, גיא ויהל, ג'יין בורדו, ריף כהן, נרקיס ודני רובס יחד עם אמנים מקומיים: עמית פולק ולהקת "ע
 כל אזור הקימרון שינה פניו והפך להיות "כיכר פסטיבל". במה, תאורה, מיכלי ענק אשר הפכו להיות מיצגי אור ועוד.

לצד אלה התרחשו מגוון פרוייקטים פיסיים ווירטואליים בקהילות ובאזור: ניידת פסטיבל עברה בכל הישובים לצילומים מרהיבים  
כשבכל אחד   ,מצפים מטירת צבי בדרום ועד גשר בצפון  8, נחנך שביל גאון הירדן העובר דרך  ולחלוקת ערכות פעילות לסוכות 

המוביל לסיפור קצר המסופר מפי אנשי העמק. לאורך כל החג עלה פרויקט שירה ברוח העמק בביצוע נגנים,    qrמהמצפים קוד  
רון הוצגה תערוכת צילום המציינת את חנוכת יוצרים וחבורות זמר מהעמק בדף הפייסבוק "נפגשים בעמק המעיינות" ובקימ

המביאה לידי ביטוי עבודות אמנות בתחומים שונים אשר יפהפיה  עוד הופקה חוברת וירטואלית    המרכז לבני משפחה מטפלים.
  <<מוזמנים להציץ  ,אתם על מיוט - נעשו לכל אורך תקופת הקורונה בעמק

 ישר כוח לכל השותפים להפקת הפסטיבל המיוחד ובראשם מחלקת התרבות וצוות המתנ"ס. 
 

 הקיר המצויר
יזם ושנות פעילות לקידום עולם התרבות והאמנות בישראל    20מפעל הפיס מציין  

במסגרת הפרויקט, עשרות    בארץ.  שמטרתו לטפח את המרחב הציבורי פרויקט  
ו'ילבשו'  פניהם  ישנו  הארץ  ברחבי  מרכזיים  ציבוריים  במבנים  קירות 

כך שיהיו    one of a kind ציורי הקיר יהיו  .מרהיבים של אמנים מקצועיים  ענק ציורי
ואת מיקומו של הקיר   אופייה של הקהילה  ביטוי את  לידי  ויביאו  ייחודיים למקום 

במסגרת פסטיבל המעיינות על  במועצה  הציור הראשון בפרויקט נחנך    .שייבחר
הקימרון במתחם  העמק  של  הישן  האמפיתיאטרון  הציור קיר  למרחוק    .  נראה 

 יצירתם ועבודתם של צמד היוצרים הינו פרי  , ומהכביש העולה מהעמק אל העיר
BROTHERS OF LIGHT  .  מפעל הפיס הם שותפים נפלאים שלנו לאורך כל הדרך

הקיר הצבעוני, החדשני   וציור  הציבור,  לכל  ותרבות  אמנות  ומנגיש  רבים. שיתוף הפעולה בתחום התרבות מביא  בתחומים 
אשר יכלול מלבד אולם התרבות, האב ליצירה ואמנות   למתחם תרבות   -והיפהפה, הוא חלק נוסף בהפיכת מתחם הקימרון  

מקרב הלב לצוותי מפעל הפיס, לאומנים המוכשרים ולצוות שלנו במחלקת תרבות אשר פועלים כל   ים מוד  ו . אנ .צעירהוחדשה 
   .העת על מנת להביא לעמק תרבות עכשווית, מקורית ומיוחדת 
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 מגמת התיאטרון של גאון הירדן דרכא בפסטיבל עכו 

נבחרה השנה להציג בפסטיבל   דרכא-מגמת התיאטרון של בית החינוך גאון הירדן
עכו את ההצגה "אימתו ומצוקתו של הרייך השלישי" מאת ברטולד ברכט. ההצגה  

קטעים ומגוללת את סיפורו של העם הגרמני בתום מלחמת העולם    ,בנויה קטעים 
הראשונה. מושב הנוער בפסטיבל הוא מפעל חשוב שכן הוא רואה בתלמידי התיכון 

להם   לתת  ובוחר  ההמשך  את דור  הראשונה.  מהשורה  ליוצרים  במקביל  במה 
וכאמור   ההצגה הכינו התלמידים במסגרת בחינת הבגרות בתיאטרון לפני שנה, 

 -עמדות. במסגרת בחינת הבגרות  ו ההצגה נבחרה מבין שאר בתי ספר שהגישו מ
התלמידים נבחנו לא רק על תפקידי המשחק אלא גם על בניית קונספט ההצגה, 

ה תיאטרונית,  עלתה  השפה  ההצגה  ועוד.  המוסיקה  האביזרים  סביב    פעמים   3תלבושות,  בעיקר  מצוינות  לביקורות  וזכתה 
 .הבחירות הכל כך מיוחדות והלא שגרתיות לנוער

 
 
 

 , אחרי החגים שמח
 שבת שלום, 

 ,  יורם קרין
 ראש המועצה 


