
 

 

 
 
 

 מעלה אתגר הר ציון 
  שורשי ומרגש  ,בטקס ערכי  בתחילת השבוע חנכנו את מעלה אתגר הר ציון
מאיר של  חבריו  הרציון,  משפחת  בני  ציון  במעמד  שר  101ליחידה    הר   ,

ח"כ צבי האוזר, מנכ"ל רשות    - הנדל, סגן יו"ר הכנסת    ד"ר יועז  -התקשורת  
עובד יבין, חברי העמותה, אנשי העמק וחניכי מכינת  -ניקוז ונחלים ירדן דרומי 

 תבור. 
מעלה אתגר הר ציון הוקם ביוזמת "העמותה להנצחת מאיר הר ציון ופועלו" 

הוא שביל טיול המבטא בקושי, באתגר ובתכנים המלווים אותו, את רוחו ויחודו  ו
 . של מאיר הר ציון. לוחם, חולם, מגשים, חקלאי ופורץ דרך

ציון  העמותה הר  ב  להנצחת  לא   2014  -הוקמה  לה  מיד  והציבה  פטירתו  חר 
למטרה, להנציח את דרכו הייחודית ואת ערכיו של הר ציון ז"ל בפעילות חינוכית  

וערכית. כל זאת במיזמים חינוכיים בשטח, בהתמודדות אישית, בחיבור לאדמה ולטבע שהרי כל אלו היו אבני היסוד ומהות חייו 
 של הר ציון.

ן דרומי, המועצה האזורית עמק המעיינות, קרן קימת לישראל ורשות הטבע והגנים.  הפיתוח נעשה בשיתוף רשות ניקוז ונחלים ירד 
מהווה נקודת התחלה ולינה אפשרית לבאים לעלות במעלה.    90חניון המבואה המזרחית לנחל יששכר בסמוך לחוות דושן וכביש  

  101בסיום השביל ניטעה חורשה בת ו ,וןבהמשך המעלה ניטעו מספר פינות צל והוצבו אבני דרך עם ציטוטים מיומניו של הר צי
בי לכת בלבד בשל יק"מ והוא מיועד לצועדים מיט  8.6אורכו של המסלול    שם מסתיים האתגר.   101עצים לכבודה של יחידת  

 העלייה התלולה בדרך, כשהעונות המומלצות להליכה הן החורף, הסתיו ובאביב כשעדיין נעים וקריר. 
 
 

 ישוביםפורום עמיתים מנהלי 
 . יישובים  ות /ומזכירי ות /למנהלי העמיתים  בפורום  חדשה ביום שלישי החלה שנה

במפגש החגיגי סיפרו המשתתפים על הצלחות בשנה החולפת, והעלו אתגרים מרכזיים בהם הם עתידים או מתכננים לטפל  
  ההצלחה  הוא  אחד   של  האתגר.  הדדית   ולמידה  שיבהלח  והפורום מהווה מקום   לכולם, דומים   אתגרים   מעט  לא  יש.  בשנה הקרובה

 וברכנו את המשתתפים.  המועצה במרחב אתגרים בו בהצלחות  אנחנו שיתפנו .ולהיפך השני של
: התקציב  לתחום   הוקדש  המקצועי  החלק,  לכך  ובהתאם ,  חדשה  תקציב  לשנת   בהיערכות   לעסוק  מתחילים   מהיישובים   גדול  בחלק
 . ועוד  עסקית  תוכנית , לקהילה כלכליים  ומשאבים  מקורות  פיתוח , פעילויות  ובקרת  כללית  בקרה, תקציב ותכנון ניהול

  רוחב   נושאי  הבאת ,  הדדית   למידה,  עמיתים   למפגש  הן  הזדמנות   וז.  מאוד   ומשמעותית   חשובה  והמזכירים   המנהלים   כלל  נוכחות 
 .המועצה של  שונות  ותוכניות  תחומים , נושאים  להציג טובה במה וכן, במרחב  כולנו את  שמעסיקות  סוגיות  של משותפת  ולמידה
 ! ובאה שמתקרבת  החדשה לשנה כוסית  והרמנו העמק מתוצרת  קטן שי קיבלו המשתתפים  המפגש בסיום 

 
 

 מצטיינים מוסיקליים 
  ברוקנטל   גלעד   והתוצאות לא מאחרות להגיע:   קשה  עובדים   למוזיקה  במרכזהנגנים הצעירים  

, הצעירה  הפילהרמונית   לתזמורת   התקבל  דסיאטבסקי  אולה  של  לכינור  תלמיד ,  ממירב
 התקבלה  דסיאטבסקי  אולה  של  תלמידתה  רם   תמר  .בישראל  ביותר  הבכירה  הנוער  תזמורת 

 . שאננים  משכנות  למוזיקה במרכז היוקרתי צעירה קשת  לפרוייקט
 הלאומית  הנוער  בתזמורת   מנגן  לקלרינט   קליין  יהודה  של  תלמידו,  דוד   מניר  נימרי  שליו

 הנוער   בתזמורת   מנגן  סטוקמייסטר  ארקדי  של  תלמידו  משלפים   חפץ  פורת   . הצעירה
 הנוער  בתזמורת   מנגן  סטוקמייסטר  ארקדי  של  תלמידו  אופנברג  איתי  . הצעירה  הלאומית 
 הרסיטל  לבחינת   שייגשו  ב"י  כיתה  תלמידי  11  -לכ  מצטרפים   אלה  כל.  הבוגרת   הלאומית 

 .למוזיקה במרכז לימודיהם   מסגרת  את  ויסיימו הקרובה בשנה ( בנגינה  בגרות  בחינת )
 גאווה גדולה לכולנו! 
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 צילום: אביבה בן חיים



 

 

 
 
 
 

 המעיינות  עמק ספריות
  קרוב   יחסית   עם והפ  , והשראה  סיור   ליום   העמק  וספרני  ספרניות   יצאו  השבוע

  עמק   של  האזורית   ההספריי,  כנרת   מכללת   של  האקדמית  ההספריי:  לבית 
 הסופר עם התקיימה   במיוחד  מרתקת  שיחה. השלום  וחדר גבריאל בית , הירדן
  16-ה  השנה  זו  .שאן בבית  הלנה  במסעדת   צהרים   ארוחת   -  ולסיום   ענברי  אסף

  בחנויות  לרכש  שנתי  מענק  עם   הישובים   בספריות   תומכת "  שאן  קבוצת "ש
 וייחודית   חשובה  היא'  שאן  משקי'  של  התמיכה.  מושקע  מרכזי  וסיור  סטימצקי

 . מאוד  אותה מוקירים  ואנחנו, בארץ מסוגה
 
 
 

 
 
 

 שבת שלום,
 

 , קרין יורם 
 המועצה  ראש


