
 

 

 

 
 

 נשיא המדינה בעמק המעיינות 
  אתמול, זכינו לביקורו של נשיא מדינת ישראל יצחק הרצוג ורעייתו מיכל הרצוג בעמק.

הביקור החל בשעות הצהריים המוקדמות בטקס חלה ומלח על ידי יו"ר המועצה הדתית  
והרב שלמה רוזנפלד בכניסה לעידן    ,שלמה אזואלוס  -יוסי מנחם והרבנים האזוריים הרב  

במקום שבו ציפו להם הצוות  בתום הטקס הקצר נכנסו האורחים לסיור מקיף  טכנולוגי.  
י בתי הספר אשר עמדו לאורך המסלול וסיפרו לנשיא  החינוכי, מהנדסי גבע סול ותלמיד

ההדוק  החיבור  ועל  מובילים,  שהם  המרתקים  הפרוייקטים  הפעילות,  על  ורעייתו 
 לתעשייה והחדשנות.  במרכז והיומיומי שבין החלקים החינוכיים

העמדנו תערוכה קטנה של חדשנות וחקלאות אותה הציגו  בתום הסיור בעידן טכנולוגי  
ו חידקונית הדקל האדומה  עימו את מחקר  עדן שהביא  חוות  דקו מנהל מו"פ  עוד  ציון 

הביא עימו את    innovalleyפיתוחים שיצאו מהעמק וכן טעימות של צמחי תבלין. צוות  
ב בישראל ואחד מעשרת השמנים הטובים בתחרות, וכן את  מן הטוששמן הזית המיוצר בעמק, ואשר זכה לאחרונה בתחרות בתואר ה

עם קבוצת    ,שם נפגשו עם צוות המדריכים -בשעות אחה"צ עלו הנשיא ופמלייתו לכפר השיקומי מלכישוע  הארק והג'ין המיוצרים בעמק.
 ועם נערות הפועלות בסדנת אמנות קסומה. דיירים

לישו פינה  אבן  הנחת  טקס  התקיים  הביקור  של  הגלבוע.בסיומו  על  מיטל  החדש  החטיבה    ב  מיטל:  להקמת  השותפים  הגיעו  לטקס 
וא וילדי קהילת מיטל  והשיכון, אנשי  ומשרד הבינוי  וההסתדרות הציונית העולמית  ילדי מיטל הפליאו   ורחים מרחבי העמק.להתיישבות 

 בריקוד דגלים, שירה כץ, לירון רוזנבלום ותלמידי המרכז למוסיקה נגנו ושרו.
״אנחנו זוכים היום לקחת חלק באחד מאותם רגעים, שיירשמו בדברי ימי ההיסטוריה הישראלית: הנחת אבן הפינה ליישוב  הנשיא אמר:  

אני מייחל לכך, שממיטל תבוא הבשורה לחברה הישראלית. בשורה של כבוד    מיטל. שהחיינו וקיימנו והגיענו לזמן הזה! - הקבע החדש 
ת אמת. אני מאמין שהאבן הסמלית המונחת היום, כאן במיטל, היא גם אבן דרך חשובה בקורות האזור  הדדי, של הקשבה ושל שותפו 

 הזה כולו, נקודת ציון להמשך פריחתו ושגשוגו. מזל טוב!״ 
 לסרטון מהביקור <<

 
 

 שביתה בחינוך 
זהו מצב בלתי    ספר.משביתה הסתדרות המורים את המערכות: גנים ובתי  לאורך כל השבוע האחרון  ו  ,ימים אחרונים לסיום שנת הלימודים

ומאידך    בצדקתאין עוררין    - נסבל. מחד   ברור הקושי הגדול    - המאבק על מעמדם ושכרם של אנשי החינוך אשר עושים עבודת קודש, 
חירום של ראשי המועצות    ן  דיוהתקיים  אתמול    קושי לצאת לעבודה ועוד. : יציאה מהשגרה,  ילדים וההוריםה  עימם מתמודדים   אתגריםוה

האזוריות, ונראה שהמבוי הוא סתום שכן המאבק העיקרי כעת הוא של משרדי הממשלה. אנו תקווה כי משבר זה יבוא לידי סיומו בהקדם, 
 באופן חגיגי ומסודר.הילדים והצוותים החינוכיים יסיימו את השנה ו

 
 

 לבית ספר שקד  70
ציינו   השבוע  ספר    70בתחילת  שהחלה  לבית  וחגיגית  גדולה  קהילתית  בחגיגה  שקד 

כדורסל בטורניר  הצהריים  מחזורים  בשעות  גדול בין  משפחות  בהפנינג  המשיכה   ,  
והרצאות טד של בוגרי בית הספר בנושאי צבא וביטחון, חברה ישראלית, דת ומדינה,  

על הבמה עם סרטון ומופעי שירה שהתבססו על הרכבי בית    מהחקלאות ועוד, והסתיי
המובילים     פר.הס הספר  בתי  רשימת  בראש  שנה  מדי  נמצא  דרכא  שקד  ספר  בית 

בשירות משמעותי לצה"ל ובהישגים לימודיים.  בכל פעם מחדש אנו מתמלאים בגאווה 
בשירות   הבחירה  הערכים,  על  ההישגים,  על  שלהם,  והבחירות  שלנו  התלמידים  על 

ולקהילת   הספר  בית  לקהילת  שמביאים  הנחת  ועל  כולה  משמעותי,  המעיינות  עמק 
 ביא לידי ביטוי את רוח בית הספר והקהילות המקיפות אותו. וה לבית הספר ולקהילת שקד היה חגיגי  70  -ערב ה ובוודאי למשפחותיהם.
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https://www.youtube.com/watch?v=uRYWR_K3WQE


 

 

 
 
 
 

 
 בירדנה  אנרגיה מתחדשת 

המושבים  נחנך  תנועת  של  הכלכלית  החברה  של  הראשון  הסולארי  השדה  השדה   .
חברת מנורה אנרגיה )טראלייט(, המועצה ואגודת  הסולארי נחנך בירדנה בשיתוף עם  

פני  הישוב.   על  סולארי המשתרע  עם    8.5דונם שיפיק    105מדובר בשדה  וואט,  מגה 
ו תפוקת השמש גבוהה טכנולוגיה מתקדמת אשר עוקבת אחרי השמש, בעיקר באזור ב

כבר מספר שנים. משפחות  .  עמקהכמו   וצמיחה  פיתוח  נמצא בתנופת  ירדנה  הישוב 
הקהילתית.  והעשייה  ההתחדשות  תחושת  וניכרת  בישוב  להרחבה  מצטרפות  רבות 
ביטוי את   לידי  נדבך המביאים  עוד  והאנרגיה המתחדשת הם  השדה הסולארי החדש 

 הצמיחה. 
 
 

 סיום עונת הכדורעף 
 התאספו באולם הספורט בשדה אליהו כל שחקני כדורעף  ה  תסיום עונ   ב מיוחד לציוןבער

. למסיימי י"ב אשר פורשים כנפיים  ועד קבוצת הבוגרים  ,ילדים בנים ובנותהמליגת    ,הענף
 : העונה שהסתיימה התברכה בהישגיים יוצאים מהכלל . מדליות וגביעי הוקרהחולקו  –

נפתחה קבוצת  ,  קבוצת הנוער עלתה לליגת העל,  לאומיתהקבוצה הבוגרת עלתה לליגה  
הירדן   גאון  בבי"ס  ונערות  ילדים חדשים.,  נערים  גדל בעשרות  לצוות    ותתוד  והמועדון 

 בקידומו כבר שנים רבות. הענף ולכל העוסקים 
 
 

 קונצרט סיום שנה
משתתפים: נגנים וזמרים. הנושא השנתי היה מוסיקה מצפון   100  -בשבוע שעבר התקיים קונצרט סיום השנה במרכז למוסיקה עם קרוב ל

אמריקה וההרכבים הכינו קטעים במגוון סגנונות: בלוז, ג'אז, גוספל ועוד. אודיטוריום זיידן היה מלא מפה לפה במשפחות התלמידים שנהנו  
שה, הרכב רוק ותזמורת משותפת שנגנה מחרוזת  שכלל: מקהלות, הרכב קשתנים, תזמורת כלי נשיפה, הרכב כלי הק  ממופע קצבי וצבעוני

 של שירי ג'אז אמריקאים.
 
 

 שומרי הנחל בי"ס רימון בעין שוקק
גדשו את בריכת טחנת הקמח שעל    בבית ספר רימון  ה'מכיתות    הורים וילדים  200  -כ

רשות ניקוז ונחלים ירדן  עם  נחל שוקק לציון סיום תוכנית שומרי הנחל, הפועלת בשיתוף  
דרומי. התלמידים הציגו בפני ההורים את התוכנית והלמידה המשמעותית והחווייתית,  
מיזם   היה  שנחשף  שיא  תוצר  כאשר  השנה,  לסיכום  הפעילויות  את  בעצמם  והדריכו 

ה לסביבה אותו הילדים בחרו, תכננו והקימו, שבמרכזו משחק עקבות בעלי חיים  תרומ
הפעילות החינוכית ברחבי העמק, בטבע ובפארק היא חשובה ומשמעותית גם  חוויתי.  

המודעות להעלאת  וגם  והעמקה  ל  ללמידה  צעיר  הסביבההחשיבות  מגיל  על   שמירה 
זו   החשובה  על הובלת התוכנית  תודות לצוותי החינוךכחלק ממרקם החיים של כולנו.  

  . ישר כוח!השנה העשירית
 
 

 
 
 

 , שבת שלום
 יורם קרין

 ראש המועצה

 
 
 
 
 


