
 

 

 

 
 

 תוצרת העמק 
לאחר הפסקה של מעל שנתיים )בשל הקורונה( חזרו אנשי העמק למו"פ חוות עדן לחגיגת  

ופיתוח   חדשנות  עם  היכרות  וסביבה,  טבע  סדנאות  מפגש,  הכוללת  המסורתית  שבועות 

בתחום החקלאות וגולת הכותרת קטיף בזיליקום ושוק ירקות מתוצרת החקלאים והחווה. 

רק וג'ין  עמליה והמזקקה החדשה זוהרה המייצרת  בין המיזמים החדשים שהוצגו: בירה ע

המייצר סוגים שונים של שמן זית והביא עימו את   ,בית הבד בעמק -מפרי התמר, שמן שאן 

זן התמר הגדול בעולם, הגדל    - המארזים החדשים והחגיגיים לאירוע, טעימות של האנברה  

הסרטניות   פרוייקט  בטעמו,  מיוחד  והוא  להדבר  -בחווה  בבריכות המשמשות  ביולוגית  ה 

המזיקה לעצי התמר. היום הפתוח בחווה   חדקונית הדקלהדגים, והאמצעים לגילוי והדברת  

הוא צוהר לעשייה הרבה והמגוונת שנעשית בכל תחום החקלאות שהולך ומתרחב כל העת, למרות האתגרים והקשיים ניתן לראות אין סוף  

ור, חיבור בין חקלאות ותעשייה ועוד. החגיגה בחווה מביאה לידי ביטוי את השותפויות  מיזמים חדשים, פיתוח, בדיקת זנים מותאמים לאז

למרכז החדשנות, לתעשייה, לחינוך, לתרבות האזורית ולקהילה כולה אולם בעיקר לחקלאים אשר רואים במקום בית ללמידה, להתייעצות  

  נברך אותם ואותנו בשפע, בביטחון כלכלי ותזונתי וביציבות. ולשותפות. חג השבועות הוא חג הביכורים וחג החקלאים, וביום חג זה

 <<  "2022'תוצרת העמק  סרטוןל

 
   2022 למעצבי העתיד בחינוך ביאנלה 

למעצבי העתיד בחינוך של הפורום    השבוע התקיימה בבנייני האומה בירושלים הבינאלה
העולמי. ביריד לקחו חלק נציגות ונציגים של עשרות מדינות מכל העולם השותפות בפרוייקט 

EDUCATION 2030    לפיתוח עתיד החינוך, והושם זרקור לעשייה חדשנית ופורצת דרך של
די ושילב חוויה . היריד הופעל באופן היבריעולםמהארץ ומהיזמים  ו  צוותים ומערכות חינוכיות

 דיגיטלית לצד חוויה פיסית: הרצאות, סדנאות, מפגשים והתנסויות שונות. 
גם מהעמק יצאה נציגות מכובדת לקחת חלק ולהציג יוזמות חינוכיות חדשניות אשר נוצרו  

 כאן והן מהוות מקור השראה למקומות נוספים.
, גאון הירדן דרכא, בית ספר דקלים, החינוך החברתי קהילתי בקיבוץ טירת צבי,    שק"ד דרכא

כל אילו הציגו תהליכים משמעותיים    , ואגף החינוך  , מחלקת ילדים ונוער, פסג"ה בית שאן
כל   על  ומשפיעים באופן מהותי  יום  ביום  רב  :העמק  ילדי שקורים בעמק  תחומית,    למידה 

חווה בעדן שהופכים את  ועידן טכנולוגי, נש"ר,  :  למידה במרחביםויתה מרחבית, בית ילדים יער, משחוק,  שילוב אומניות בתחומי הדעת, כ
  םהחינוכיי םתהליכי הבא ללמוד על ורבה וזרם המבקרים שמגיע  תהמבקרים הרבים הביעו התעניינו  עמק המעיינות לבית ספר אחד גדול.

 בתקופה הקרובה.ילך ויתגבר כנראה בעמק המעיינות כנראה 
 

 אורחים מהאמירויות 
השוכנת  עיר מרכזית    -פועה מאל עין  במהלך השבוע אירחנו בעמק משלחת מחברת אל  

 ות.איחוד האמירויות הערבי  במזרח
עם   פעולה  שיתופי  מקיימת  והיא  בעולם  הגדולה  התמרים  חברת  היא  פועה  אל  חברת 

אולם הפעם, לראשונה הגיעו חברי המשלחת לארץ כדי    ,ורז אמההדקלאים ואנשי התמרים  
בתחומי החינוך, החקלאות, התעשייה והחקלאות, ושיתופי  את העשייה כאן  מקרוב  לפגוש  

להיכרות  עם אנשי מקצוע    ונפגש  . חברי המשלחתהפעולה חוצי עמק שכבר הפכו לדרך חיים
חוות    מרכז החדשנות,  -עידן טכנולוגי וחברת גבע סול, אינוואלי  :  עם הנעשה באזור  מעמיקה

  מגדלי התמרים.   - , הדקלאים ואנשי השטח  הארגון האזורי  -  קבוצת שאן עדן על כל שלל הפעילות החינוכית והחקלאית המתרחשת בה,  
לפתח שיתופי פעולה רב תחומיים ולמידה משותפת בכל  מלא בתוכן ועניין ויצר רצון רב משני הכיוונים לשמור על קשר, והביקור כולו היה  

 התחומים.
 

 אסיפה שנתית  
ל אפיקי מים ובסיור בהדרכתו להכרת  "האסיפה החלה בסקירה של מנכ  של קבוצת שאן.  ת היום התקיימה בכפר רופין האסיפה השנתי

המארחים, מנהלי העסקים והקהילה של כפר רופין הציגו את פרויקט    המים לטבע, והפרויקטים שמקדמת אגודת המים.תוכנית השבת  

הודינו לקבוצת שאן על שיתופי    ל קבוצת שאן, הציג את העשייה הרבה והמגוונת של הקבוצה."מנכו  ,הצפרות ואת הפיתוח העתידי בישוב

 לחיזוק הפיתוח הכלכלי והסולידריות האזורית. ם נושאים רבים הפעולה המצויינים במרחב האזורי ועל קידו
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https://youtu.be/ruqFeibYXK8


 

 

 
 
 
 

 
  מקום בלב

בלב" "מקום  מחדש  שני  ביום  נפתח  שנתיים  מעל  של  הפסקה  מהות ילא  ביתה  -  לאחר 
 ב. "בעין הנצי ותינוקות

לטובת אימהות  אגף החינוך במועצה,    ל ידישנים ע  ששהוקם לפני למעלה מ  -מקום בלב  
בתקופת הקורונה הפסיק  המגיעים לסדנאות ומפגשים משותפים.    ,בחופשת לידהותינוקות  

וכעת עם החזרה לשגרה נפתח מחדש בבוקר חגיגי,    ,, כמו כל שאר הפעילויותלפעולהבית  
א הגיעו  עם    צעירות  מהותיאליו  חלק  אשר  ,  ילדיהןרבות  ולקחו  בוקר  בארוחת  התכבדו 

 בסדנאות.
 

 ערב ראומה 
התקיים ערב ראומה, לזכרה של ראומה בן דרור ז"ל שהייתה תלמידת האולפן    ביום שלישי,

שבהן האירוע לא  לאחר שנתיים  .  1986כים בשנת  " למחול ונהרגה בתאונת הדרכים בתענ
  המיוחד   וקיימו את הערב,  1999למסורת שהחלה בשנת    -התקיים חזרו השבוע במרכז למחול  

שאול גלעד ודני פירדמן.   -י המרכז למחול בעבר , ומנהללזכרה של ראומה בנוכחות אחיותיה
מכית למחול  המרכז  מופע    עבודה  בתהליך  מחול  עבודות  הציגוי"ב  -ז  ותתלמידות  לקראת 

בקרוב.  הסיום צוות    היה  שיתקיים  הקבוצות,  בין  למפגש  הזדמנות  ומרגש,  אינטימי  ערב 
  .המורים והורי התלמידות

 
 תיקון ליל שבועות 

בחורשת מאוריציוס בכפר  ,  תיקון ליל שבועות שהפך אף הוא למסורת בעמקאמש התקיים  
חברתית  "עשייה  בנושא  פעילים,  תושבים  עם  בשיתוף  שנבנה  בחלק    ".מקומית  רופין, 

 מתחומים מגוונים בעמק, על עשייה קהילתית.  .נשים אמעגלי שיח עם התקיימו הראשון 
  אשר דיבר ן סטריט, סולן "הדג נחש"  שאנשל הערב התקיים מפגש מוסיקלי עם  השני    ובחלק

קפה קר ומאפים  מקרוב למאתיים תושבים מכל רחבי העמק הגיעו לערב ונהנו    על אקטיביזם.

  מבית "אגדת לחם" בגשר הישנה.

 
 
 
 
 
 

 , שבת שלום
 , שבועות שמח

 
 יורם קרין

 ראש המועצה

 
 
 
 
 


