
 

 

 
 

 
 חילופים בחברה הכלכלית

 ערב ראש השנה החדשה נפרדנו מדעאל לוי מנכ"ל החברה הכלכלית אשר סיים את תפקידו ויצא לדרך חדשה. 
חיזוק החברה הכלכלית והפיכתה לכתובת   :שנים האחרונות להובלת הפיתוח והצמיחה בעמק  11-היה שותף בדעאל  

בר ההרחבות  ובניית  פיתוח  הישובים,  ילדים,  ולהנהלות  גני  יום,  מעונות  בניית  הישובים,  אופנים, ב  שבילי  כבישים, 
 הרחבות בבתי הספר ופרוייקטים גדולים ומשמעותיים בעמק. את דעאל מחליף יאיר אור משלפים. 

, בהצלחה להישגים   ווהגיע  וצמח  והעמק כולו  הכלכלית   החברה  בהן  ואכפתית ,  מקצועית ,  מסורה  עבודה  עלתודות לדעאל  
 ליאיר במשימות הגדולות והמשמעותיות בחכ"ל. 

 
 

 פסטיבל המעיינות
לאחר שנתיים של   -חוגגים את החג בפסטיבל עתיר פעילויות ואירועים. השנה  אנו  שנים שבחול המועד סוכות    12כבר  

נחגג הפסטיבל בשלל אירועים שהתרחשו ברחבי העמק:    -התמודדות עם מגיפת הקורונה על כל מגוון השלכותיה הרבות  
תיים אל מיזמים יויממופעים אינטימיים אשר איפשרו לפגוש את היוצרים מקרוב, תערוכה של אמנים מקומיים, סיורים חו

חדשניים בתחום האוכל והמזון, מופעי ענק של היוצרים ברי סחרוף, קרן פלס וקובי אפללו, ואירועי מוסיקה וריקודים  
 ברחבת הקימרון.

 
אמני   -במפגשים האינטימיים אשר התרחשו בהאב החברתי ששופץ לאחרונה "הכוונת" התארחו מאיה ויהודה דביר  

מתחזקים מספר  ו  ,מתארים סיטואציות יומיומיות מחיי הנישואים שלהם באיורים ה,  ית אלפא()מב  הקומיקס הבינלאומיים 
, אבשלום קור עם חידודי הלשון המרתקים שמביא לבמה, חבורת מיליון עוקבים  9עמודים ברשתות החברתיות עם מעל 

 זמרת רוחמה רז. הזמר האזורית שדות שבעמק בהובלת חיים אסנר, עם מופע חדש שכולו שירים מהסרטים וה
 

עוד התקיימו שני סיורים מרתקים ברחבי העמק. סיורי קרוב לצלחת התרחשו בנקודות טעימות בעמק אשר הביאו לידי  
בכפר   בית קפה מאפייה על טהרת הפטיסרי הצרפתיביטוי את סיפור האנשים והחדשנות בעמק: "המאפייה בכפר"  

תמרים ברוויה, החוויה הכורדית  רק משאריות  עבה מייצרים ג'ין וש  - רופין אשר נפתחה לפני מספר חודשים, המזקקה  
שבו טעמו המבקרים שמן זית בטעמים שונים ונחשפו   -בירדנה המספקת טעימות חמות מהמטבח הכורדי, ובית הבד  

 לקמח הזיתים החדש המופק במקום. 
 

 'ימים מחוץ לזמן'של אמנים מהעמק,  תערוכת אמנות    -   'קרוב'במקביל הוצגו שלוש תערוכות במתחם הקימרון ובכוונת:  
מיזם אמנות רב תחומי שנולד ביוזמת בית טרזין ומביא לידי ביטוי את המפגש בין סיפוריהם של שורדי הגטו לבין אמנים    -

נוספת   ותערוכה  ודמוק'  -צעירים,  המדינה   'טיתרמסורתית  לסמלי  משלהם  פרשנות  ומעצבים  אמנים  מציגים  שבה 
  והאתוס הציוני.

הכנס  שנת השמיטה שבו  בבית  סיומה של  "הקהל" עם  לימוד  כנס  הנציב התקיים  בעין  ו  נוסיפרת  לוי  על   -אני  ז'קי 
מנהל אגף    -ברשויות, איתמר מטיאש    -השותפות האזורית והחיבורים המתרחשים לאורך כל השדרות הניהוליות ולא רק  

שהיה פרוייקטור מתחם מירון בשנה האחרונה והביא מתובנותיו   -, צביקי טסלר  קהילה ומתי זאבי על חיבורים בין קהילות 
יונתן בשיא   על    -אשר דיבר על מה בין שמיטת כספים למס הכנסה, איה וריכאד חרדיאן    -וניסיונו. עוד בין הדוברים: 

 בוץ הדתי, והרב שי פירון. מנכ"לית הקי -מנהל בית ספר גלעד, שרה עברון  -אלכס קליין  -הקהילה הדרוזית בארץ, וגם 
שאן   בית  פתוחים  שטחים  מנהלת  ידי  על  ונוהל  שאורגן  משפחות  עמק   -בטיול 

המעיינות לאורך נחל חרוד מפארק בית שאן ועד גשר הקנטרה ובשיתוף רשות ניקוז 
 מאות מטיילים ותושבים.   -ונחלים ירדן דרומי, קק"ל, ורשות הטבע והגנים, לקחו חלק  

התקיי אליהו  אסיף  בשדה  חגיגת  ולכבוד    -מה  השמיטה  שנת  של  סיומה  לציון 
שנים למושבה הוותיקה  120החקלאים, במנחמיה התקיים האירוע המרכזי במלאת 

בעמק, ובחמדיה התקיימו ההקפות השניות בארגון המועצה הדתית עמק המעיינות 
 לישוב.  80במלאת 
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חים ומרגשים של קהילת העמק ואורחים שהגיעו לכאן  חזרנו לחגוג את סוכות ובגדול: במופעי ענק, ובמפגשים משמ
מסלולי  כל  על  המעיינות  עמק  שביל  למשפחות.  אטרקטיבי  מוקד  הוא  שהעמק  שנים  מספר  כבר  הארץ.  רחבי  מכל 
ברשימת  שמוביל  המעיינות  ופסטיבל  החדשניים  המיזמים  התיירות,  אתרי  התיירותיות,  האטרקציות  הטיולים, 

מ סוכות והוא יעד מבוקש בקרב האמנים הישראליים. לאורך כל השבוע פגשנו את אנשי  הפסטיבלים המתרחשים בחוה"
 ת תרבות ומחלק  יצוות העמק, את יזמי התרבות והאמנות, את אנשי החדשנות. זו הייתה חגיגה נהדרת ועל כך תודתנו ל

 באירועים ובפעילויות. כל השותפים והמשתתפים הרבים לו, צוות המתנ"סל וצעירים אשר הוביל את הפסטיבל,
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 למנחמיה   120
מנחמיה,   1901בדצמבר   במושבה  ההתיישבות  החלה 

הישוב הראשון בעמק הירדן. מאה וארבע שנים מאוחר יותר  
עמק    - האזורית  המועצה  ליישובי  המושבה  צורפה 

ה הישוב  ביותר    24  -המעיינות.  והגדול  הישובים,  במניין 
 במועצה. 

ארוכת  תרבותית  מורשת  עם  ושורשית  חקלאית  מושבה 
 שנים, וגאווה מקומית. 

מייסדי הישוב נאלצו להתמודד עם אתגרים רבים: כלכליים, 
היו בוודאי גאים מאוד בקהילה החמה, בעשייה, בפיתוח ובצמיחה המתרחשים  היום,  וביטחוניים, בריאותיים ועוד אחרים,  

 כאן, ובעיקר ביחד הבא לידי ביטוי בכל המתרחש במושבה.
הישוב קהילת  יחד עם  ציינו  סוכות  חוה"מ  גדולשנים    120  במהלך  קהילתי  בכל וחגיגי,    להקמתו בהפנינג  שהתפרס 

 מרגש.מרשים ומדרכות המרכז המסחרי ובמופע קהילתי רב משתתפים ורב דורי 
חגיגות המאה ועשרים זימנו לאנשי מנחמיה הזדמנות לשלל אירועים בהם שותפים ושותפות רבים ורבות, ולהביא לידי 

 ! ייה, פיתוח וצמיחהאנו מאחלים לתושבים ולישוב המשך עש ביטוי את חוסנה וחוזקה של הקהילה הרב דורית.
   << לסרטון החגיגות 

 
 
 

 
 

 אחרי החגים יתחדש הכל...
 .שבת שלום

 
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש
 

https://www.youtube.com/watch?v=N-o7FRlKhEg

