חדשות הגלבוע

חדשות הגלבוע

השנה הגלבוע
התנ"ךזובמרחב
בגלבוע ארץ
השנייה עליה
נרשמה
ל
כוללת של  13וחצי אחוז בהישגי הבגרות

אט אך בטוח ,קורם לו עור
התהלכו גיבורי התנ"ך שלנו ,ביניהם מלכי
תקופת הישוב ,קליטת העלייה וכן אנשי
וגידים ,מיזם ענק שיכניס תוכן
ישראל שבחרו להקים כאן את ארמונם
הרוח שיצרו כאן בעבר תרבות חדשה
היסטורי למטיילי עמק חרוד
וכן גם את חלוצי הציונות ההם שהפריחו
והשרישו שורשים.
והגלבוע .מימי המקרא ,דרך ההתיישבות
את השממה והקימו פה את היסודות
במרכז המבקרים יוצעו מכלול מסלולי
הראשונה ועד היום  -האטרקציה
הראשונים להקמת המדינה.
טיולים חינוכיים וערכיים שכוללים גם
שמתגבשת,
לקח את
השיטה,
שבבית
שיטים
מכון
רכיבה על אופניים .בין שאר המסלולים
תציגממשיכים להתעצם לגלבוע ,לרגל החג.
הגלבוע
החדשה משרד
התיירותית מנתוני
שדות
את
שונים
ומיצגים
במסלולי
משקיעיםאליה את
השנים ,חיבר
רבת
ההיסטוריה
משאבים רביםניתן למצוא את מסלול העבודה העברית
הליכה שהוגשו במצויינות" .זו השנה השניה "אנו
החינוך
בהם
נרחבים
כשטחים
והגלבוע
נהדרים
מסלולים
ויצר
כיום
הקיים
הטבע
אנו שיספר וימחיש את העלייה השלישית
הכל :
בעליה בכל ילד ,אבל לפני
מתבשרים
השבוע ,שאנו
העמק בתחילת
שיצוקיםמחשבה.בהםהמטרהוכן את ראשית הופעת החקלאי העברי-
הציג המשרד הצלחה משמעותית בשיעור הישגי משקיעים
סיפורים
נפלאיםלמצואיהודי .אל תפספסו גם את מסלול הקיבוץ
לסייע לכל ילד
משמעותית בהישגי הבגרות הבגרות בקרב תלמידינו .שלנו היא
האתגריםס ט ו ר י ה
לתלמידי בתי הספר התיכוניים ההצלחה היא פרי מאמציו את מ ה ה י
וההעדפות שלושמביא את סיפור קניית האדמות בעמק
השנים
ארוכת
מקהילה.והרעיון שעמד מאחורי הגדוד העברי.
כאינדיבידואל וכחלק
המועצה ,דני
ראש
בגלבוע ,המהווים זו השנה של
ארץ
המצוינות אני של
ישראלהספר,לחובבי הפנאי יש את מסלול התרבות
מברך את מנהלי בתי
השניה  13וחצי אחוז בשיעור עטר בהטמעת
חווית
שיעמיקו את
וההורים
התלמידים
במוסדות החינוך בגלבוע ,החל המורים,
הישגי הבגרות.
המצויינות
השיגיהם בשפת
ראש מינהל החינוך במועצה מהגיל הרך.
והסיור
על הביקור
הגלבוע שנה
באתריםתושבי
ראש המועצה ,דני עטר אמר ומאחל לכל
האזורית הגלבוע ,דרור ללוש,
המוצעים.
ציין בשביעות רצון רבה את כי נתוני הבגרות ,מעוררי טובה וחג
המיזםשמח".המדובר,
התוצאות ואמר כי תלמידי הגאווה ,הם בשורה משמחת
תלמידים במערכת החינוך בגלבוע
מרפסות
כולל
תצפית ,מסלולי
טיול וחדרי הקרנה
שיציגו את תולדות
ההתיישבות בעמק
מימי המקרא דרך

העברית שמדבר על תרומתם של יוצרי
השירה העברית בעמק .לאנשי הצבא
בעבר ובהווה  -מסלול המצביאים"
סיפורם של גיבורי ישראל ,מגדעון בן יואש
ועד וינגייט ,ידיד האמת .ולמי שהמלוכה
קורצת לו שמור מסלול המלכים
שמספר את סיפורם של מלכי ישראל
בקרבות ההרואיים דרך הניצחונות וגם
התבוסות בעמק ובגלבוע.
מהמועצה האזורית שמקדמת את
הנושא נמסר כי "מיזם תיירותי זה ישנה
את חווית הטיול באזור ויוסיף לו נדבך
לימודי וחוויתי חשוב מאין כמוהו".

פרויקט "אמדיאוס" מעניק
בשנים האחרונות לחניכיו מסגרת
של חינוך מוסיקלי מהגיל הרך
כעת
מספרי"ב.
שעברכיתה
העיקרילסיום
המפעיל ועד
קורסים
הפרויקט שנערך בבית המוסיקה בקיבוץ
בבית הספר ליין" ,שורק" .בנוסף היה
יזרעאל בחסות המועצה האזורית גלבוע

ובשיתוף קרן קרב מתרחב .במסגרת הרחבת
המיזם נקלטו בו גם תלמידי בית הספר היסודי
עמק חרוד שבגלבוע .מנהל בית המוסיקה,
סטאס גבריאלוב מסר כי בימים אלה מתנהלים
ברק ,שם
הספרבמושב
"זיתביתרענן"
בבוטיק
הגלבוע"
היסודי "נר
גם עם
מגעים
המשובחים הגדלים
הזיתים
עם
נפגשו
לקראת צירופם לפרויקט.

ראש מינהל החינוך" :הגלבוע זוכה השנה השנייה בעליה משמעותית בהישגי הבגרות"

חוזרים אל הילדות :ברם-און פרויקט הנגינה "אמדיאוס"
בגלבוע פורש כנפיים!
נחנך מתחם משחקי ילדות

בזמן שהיום ילדים ונוער בוחרים
להעסיק את עצמם בבהייה מתמשכת
במועצהד ,האזורית
המסכים,
נחשבים
ועמק חרו
מול גלבוע
לחזור
לילדים
מאפשרים
גלבועלמוקד משיכה תיירותי
לפני האייפון
שהיו לפני
התמימים
מספר
עובדה.
הילדותחזק וזו
אל ימי די
והטלוויזיות .ביום שישי האחרון נחנך במושב
החברה
שבועות ,הגדילה לעשות
רם-און מתחם משחקים מיוחד שמאכלס
תיירנים
סיור
כשיזמה
קלאסיים מהעבר.
הכלכלית-גלבוע ,ילדות
בתוכו שלל משחקי
שמטרתו
,
ר
באזו
הגןבבתי
קטניםבהשקעה משותפת
עסקיםהמועצה,
הוקם בסיוע
השונים
התיירות
מיזמי
את
להציג
שלהיאמושב רם און ,המועצה ויגאל אפרתי
התיירנים
בשם בין
וליצור
המועצה
קונדיטוריית
שתרם
בתחוםמרחביה
ממושב
תיירות
חבילות
ביצירת
פעולה
שיתופיוניל" אלפי שקלים לטובת המתחם.
"מקלות
מורהך,
שלו ,כ
רונית ברלצורך
למטיילים.
משותפות
יזמה וליוותה
את המיזם
סיורים נוספים אצל כל
בעתיד
מתוכננים"עמק יפה".
בבית הספר
בפני
מרכולתו
שירצה
הגןתיירן
משותפת
אתעבודה
להציג של
הוא תוצר
המיוחד
הגלבוע.
תיירני
פורום
של תלמידי בית הספר "עמק יפה" ונוער בר
ב"יקב
מדוברהיה
החברים
מושב של
הראשון
בפרויקט
רם-און.
הסיור של
המצווה
במשפחת
הפקת היין
נחמני"מדיבגן-נ
האחרונות במסגרתו
שנהר.בשנים
שנערך
2002
בשנת
החלה
נחמני
העם במושב
כתחביבבית
הנוער לשיפוץ
תרמו בני
כבר
כיום
שתיים אחר כ
לעשייה,
המשחקים.ך.בגינה
את מתחם
והפכה הקימו
ובשנה זו
ניתן למצוא חמישה משטחי בטון שעל כל
אחד מודבקים משחקי לוח דוגמת קלאס,
ארץ-עיר ,פלונטר וקפיצת קנגרו .כמו כן ניתן
למצוא עוד שבעה משחקי שולחן בהם שש
בשורה,
דמה ,שח-מט,
בש ,מחשבת,
האזוריתחמש גלבוע
מועצה
כולם
ומנקלה .המשחקים
סולמות וחבלים
להשקיע
ממשיכה
המקומיות30.
החינוך עצמם מתוך
בני הנוער
נבחרו על ידי
במערכות

ה

התיירנים באים!

מייצר היקב  1800בקבוקים בשנה.
העסק מופעל על ידי כל בני המשפחה
כשדוד ,אב המשפחה
היקב מופעל על ידי כל בני המשפחה,
כשדוד נחמני ,אב המשפחה הינו

ילדים במתחם המשחקים ברם און
משחקים שעמדו לבחירה.
ראש המועצה האזורית גלבוע דני עטר אמר
כי "הקמת גן המשחקים היא פועל יוצא
של שיתוף פעולה מרגש בין תלמידיו ובני
נוער שמוכיחים כמה חשובה מעורבות בני
נוער בתרומה לחברה .הגן החדש מחזיר את
כולנו לילדות שהייתה נחלת כולנו לפני ימי
הטלוויזיה והמכשירים הניידים .אני משוכנע
שילדי הגלבוע ייהנו ממתחם המשחקים
שכמעט
הגדולהמעט
ויגלו בו לא
החדש
משחקים בראש
בחינוך הוא
"ההשקעה
מהעולם".
ונעלמו
מעניינו ונעשה הכל על מנת שילדי

גן ילדים חדש ברם און

ה

המועצה יתחנכו בתנאים הטובים ביותר

במושב רם-און שבתענכים
נפתח השבוע גן ילדים חדש
לרווחת תושבי המקום
במעמד הוועד המנהל ,ראש
המועצה דני עטר וקלאודיה
המפקחת
אוסטרובסקי,
מחלקת התחבורה נערכה במשך הדרכה ראשונה מנהג האוטובוס.
השנה,
.
ך
החינו
משרד
מטעם חודשי הקיץ וימי החופש הגדול ראש המועצה דני עטר הוסיף" :חינוך הילדים
תחילתעוד
לקראת נפתחו
מלבד רם-און,
שנת הלימודים .והנוער נמצא בעדיפות עליונה במועצה .אך
שניים
חדשים,
שלושה גנים
במהלך ימים אלו בוצע תכנון מערך נוסף לכך האחריות שלנו היא לדאוג שכל
במרכז
ואחד
בנעורה
מהם
ההיסעים של החינוך הרגיל ,החינוך המיוחד אחד מהילדים יגיע בבטחה לבית הספר וישוב
של
כוללת
בהשקעה
חברמערך ההיסעים של חוגי הספורט והמחול .בשלום לביתו .אני בטוח כי ההיערכות בימי
וכן
שקלים.
מיליוני
ההיערכות המיוחדת הוכנס כל מערך הקיץ תסייע להבטיח שנה בטוחה בדרכים
במסגרת
במועצהבמועצה,
האוטובוסים הרך
מנהלת גיל
האזורית גלבוע לשגרת לתלמידי בתי הספר"
כי
לנו
מסרה
חגית
תיקוניםלויןשכללה עבודה טכנית ושיפורים
שמונה
הגן
של
הפתיחה
בטיחותיים .כמו כן ,נהגי המחלקה עמרו יום
השתלמותביום
ילדים ,נערכה
מעל
מקצועית וביקורת
 20שכלל
בטיחות
באווירה
אחדכשבועיים
שישיכללפני
ביום פתיחת שנת
מהאוטובוסים.
על
מחלקת התחבורה
הלימודים הוסעו על
כשהחלותידי של
מיוחדת
בתנורלמוסדות החינוך
תלמידים
במועצה
כ5,000-נאפו
הזאטוטים עוד
מחלקת התחבורה
הציףראש
ובשלום.
בבטיחות
את כל
הנעים
והריח
קבע כי היה מרגש
המועצה סיפר
מאיר נוריאני
במועצה "רב
המבנה.
עולים לאוטובוס
כיתה א'
המזוזה ילדי
לראות את
והסביר
במקום
את
האוטובוסים הצהובים ערוכים לקבל את
ומקבלים
הספר
לבית
לראשונה
אותם
שמוביל
משמעות
על
לילדים
ילדי הגלבוע
העניין" .אמרה לוין והוסיפה

מחלקת התחבורה מציגה הערכות
מופתית לשנת לימודים בטוחה בדרכים

נחמני בהשתלמות מרתקת ביקב
 Fairview, Paarlשבדרום-אפריקה.
אלו שמבקרים ביקב מקבלים סיור
מעניין שכלל היכרות
עם מחלקות היקב ועם
תהליך הכנת היינות.
התיירנים זכו לשבת
וליהנות
במרפסת
מהנוף עוצר הנשימה
של הגלבוע .היקב פתוח
לסיורים ורכישת יין גם
בימי שבת ,בתאום
מראש.
סיור נוסף מצא את
האזורית
ילדי גן מיטב
התיירניםבמועצההחביבים

דבש ,הכל דבש

גלבוע חגגו את ראש השנה לא רק
באכילת תפוח בדבש אלא גם למדו
מהיכן מגיע אלינו הדבש וכיצד מייצרות אותו
הדבורים ,זאת בעזרת אולג הדבוראי שהגיע
במושב
העם
כוורתבית
מדשאת
דבש.
וחלות
דבורים
לגן והציג לילדים

ב

במטעיה של משפחת אסייג .בתחילת
דרכה הכינה המשפחה בביתה זיתים
במבחר טעמים בשיטה ביתית וטבעית,
בתהליך איטי וללא חומרים משמרים
ומזרזי כבישה .התגובות הנלהבות עודדו
את משפחת אסייג להמשיך ולפתח את
ייצור שמן הזית וגידולי הזיתים.
בהמשך ,מתכננת החברה הכלכלית
סיורים נוספים ולא פחות מעניינים
ומושכים את העין .התיירות ,כפי שכבר
הבנתם ,היא נדבך חשוב בחזון המועצה
לשנים הקרובות ובכל יום שעובר ,מנסה
המועצה והעומד בראשה ,לחשוב
על רעיונות נוספים ויצירתיים על מנת
לקדמה.

בסוכות הכדורים
הפורחים מגיעים
לגלבוע

צלילי תזמורת בגלבוע

ברק ,התקיים לאחרונה
קונצרט חגיגי של תזמורת כלי
הפריטה ראש-העין ,בניצוחו של מאסטרו,
פרופ' מוטי שמיט ,לעיני קהל של מאות
מתושבי המקום .התזמורת ניגנה ממיטב
הנעימות בסגנונות שונים שכללו טנגו,
פלמנקו ,מוסיקה ספרדית סוחפת ועוד.
הפתעת הערב הייתה ללא שום ספק,
הזמרת קרן אור ,שזימרה בקולה הערב
צלילים מבית יהדות תימן ,שלא הותירו
את הקהל אדיש וזכו למחיאות כפיים
סוערות.
הקונצרט הינו תוצאה מוצלחת של
שיתוף הפעולה בין מחלקת התרבות
של המועצה ביחד עם "חוג העמקים",
האגף התורני במשרד החינוך .להצלחה
שותפה גם ועדת התרבות של מושב
ברק ,שיחד הצליחו להביא עד לגלבוע
את הקונצרט הייחודי" .התזמורת הופיעה
באולמות רבים בארץ ובעולם ,אך הפעם
הם הופיעו בפני ארץ ישראל היפה"
אמר המנצח ,פרופ' שמיט .גלית בר-
גיל ,מנהלת מחלקת התרבות במועצה,
ציינה כי אירוע זה הינו אחד מתוך שלל
אירועים שקורים לאחרונה בגלבוע
ועוד צפויים נוספים" .תרבות הינה אחד

עשרות כדורים פורחים ,מופעי
כלי טיס ,אורחים מכל העולם,
הופעות וסרטים אל תוך הלילה.
היכונו לפסטיבל הכדורים
הפורחים בגלבוע22-23.9.13 ...

מהיסודות החשובים ,בבניית קהילה
והקונצרט הזה הוא למעשה הפתיחה
החגיגית לשנת הפעילות הבאה עלינו
לטובה" .אמרה בר-גיל .רמי אלהרר ,סגן
ראש המועצה ,שנכח אף הוא באירוע
המדובר ,קרא לישובים נוספים להירתם
לעשייה התרבותית היפה שנרקמת
בגלבוע" ,המעבר לאוטונומיה ניהולית
דורש הפשלת שרוולים ,רצון טוב והמון
מוטיבציה .ערב כזה ,מוכיח שזה אפשרי".
אמר אלהרר.
עוד נמסר כי במסגרת התוכנית השנתית
של מחלקת התרבות עם 'חוג העמקים',
יפתח בנוסף  -חוג "קפה-תרבות"
שיתקיים במושב ברק ויהיה פתוח
לקהל הרחב .בחוג יינתנו הרצאות במגוון
נושאים מרתקים .מומלץ לעקוב אחר
הפרסומים.
 ˆ 24.9.2014ידיעות העמק
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