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יד לאבוקה
ביום שישי האחרון התאספו כ –  200מצאצאי 'אבוקה' ועוד כ  200מאנשי עמק המעיינות לטקס הסרת
הלוט של 'יד לאבוקה' ,על שביל עמק המעיינות ,במקום בו שכן היישוב.
למי שלא מכיר את הסיפור ,בשנים  1452-1441שכנה ליד קיבוץ נוה איתן קבוצת אבוקה .הקבוצה הוקמה
משני גרעיני תנועת גורדוניה.
בתנאים קשים ,הקימו חברי גרעינים אלה קבוצה לתפארת .הוכשרה קרקע לגידולי שדה ,הוקמו רפת,
לול ,מדגה וצאן ,נבנו בתים ,משפחות גדלו ונבנתה מסגרת חינוכית לילדי הקבוצה שהלכו והתרבו.
משבר חברתי שפרץ לאחר מספר שנים ,הביא לעזיבת חברים רבים ובשנת  1452ננטש הישוב סופית,
מבניו נהרסו ,אדמותיו נחרשו וחולקו בין הקיבוצים השכנים ,חברי הגרעין התפזרו ,חלקם בין ישובי העמק
וחלקם ברחבי הארץ.
לפני כשלוש שנים נערך מפגש מרגש של ותיקי אבוקה ,שם נולד רעיון ההנצחה .צוות משוגעים לעניין
ובראשם יאיר יוציס ,החל לפעול במרץ להקמת האנדרטה שנוצרה משלדת טרקטור ושתשמש עדות חיה
להגשמת החזון של מפעיליו.
וכך אמר יאיר בטקס המרגש' :העובדה שמקבוצת אבוקה לא נשאר כל זכר ,לא בית ,לא עץ ,לא מגדל
מים ,לא שער ולא כתובת ואם תרצו גם לא מצבה ,הציקה לרבים מאיתנו במשך שלושה דורות רצופים.
היום בא הדבר על תיקונו וכל ההולך לאורך נחל אבוקה ושמורת אבוקה יוכל לדעת גם את מקורו של
שם זה'.
תרגיל מל"ח
במסגרת ההיערכות ושיפור המוכנות לשעת חירום התקיים השבוע תרגיל מל"ח במועצה.
בבוקר יום ב' התקבלה אצלנו הודעה כי מטח טילים נחת על קיבוץ עין הנצי"ב .נפילות אותרו במדרשת
הבנות ובמפעל "פלציב" ונמסר וכי במקום נפגעים רבים ,שריפות ונזקים למבנים.
מטרת התרגיל הייתה שיפור היכולות והמוכנות של מערך החירום הרשותי ומתן מענה לאירועי ירי רקטות
וקטיושות ,תוך הכרת היכולות ושיתופי הפעולה עם הגורמים הפועלים במרחב.
במהלך כל השנה האחרונה נערכו הכנות ובדיקות רבות ברשות בכל תחומי אחריותה והתרגיל היה
כמעין סיכום שנה ,סיכום שעבר בהצלחה רבה ,תוך תפקוד מלא של כל צוותי המכלולים וגם צוות צח"י
בקיבוץ עין הנצי"ב קצר מחמאות רבות על הביצוע והתפקוד בישוב.
בתרגיל השתתפו נציגים ממשרדי ממשלה ,נציגי צה"ל וכוחות הביטחון וההצלה ,עובדי המועצה האזורית
וישובי המועצה.
שלפים – צועדים קדימה
בישיבת הוועדה המחוזית שהתקיימה במשרדי מחוז צפון של משרד הפנים ,אושר תוקפה של התוכנית
להקמת שלפים.
זהו ציון דרך חשוב ומאוד משמח בהקמתה של השכונה הייחודית הזו ,המשותפת לדתיים וחילוניים ,בין
רשפים לשלוחות.
במקביל נמשך התכנון המפורט של התשתיות ובתחילת שנת  2012יתחילו עבודות הפיתוח בשטח.

תנופת פיתוח
במליאות המועצה האחרונות אושרו תבר"ים (תקציבים בלתי רגילים) לפיתוח בהיקף של למעלה מ 20
מליון  .₪ההשקעות מתבצעות בפרויקטים רבים ברחבי המועצה :בפיתוח תשתיות בהרחבות ,במרכיבי
ביטחון ,מגרשי ספורט ,מועדוני נוער ,תשתיות תיירות ,שיפוצים בקימרון ובמרכז עידן ,כבישים ,שבילי
אופנים ,בטיחות בדרכים ,מדרכות ,הנגשת לכיתות ליקויי למידה ,שיפוצים במעונות יום ,בתי ספר ,גני
ילדים ,מרכז הפעלה בחירום ,תשתיות ציבוריות ועוד .בנוסף מתבצעות ברחבי המועצה ,השקעות נרחבות
נוספות ,בתקציבים שהמועצה האזורית מגייסת ,להסדרת כבישים ללא אבא ,בפיתוח פארק המעיינות
ופרויקטים נוספים.
העיקר להיות בריא ...
'אורח חיים בריא ופעיל' – זהו הנושא המוביל השנה את מערכת החינוך .בית ספר "גאון הירדן " אימץ
את הנושא והקים צוות שרואה שליחות בהטמעת הנושא בקהילה כולה.
ביום שלישי התקיים אירוע חשיפה לנושא .במשך שעתיים לימדו אנשי מקצוע מעמק המעיינות ומחוצה
לו תחומי ידע מגוונים ,כגון :טיפול הוליסטי ,ניווט ,רכיבה טיפולית ,תזונה בריאה ,אפיית לחם ,חיסונים,
שיאצו ,רפואה אלטרנטיבית ,חקלאות בריאה ,פילטיס ,יוגה ,ספינינג ,חדר כושר ,קיקבוקסינג ,משחקי
ספורט ,דיקור סיני ועוד תחומים מרתקים נוספים  .הלימוד כלל מידע ,שיח והדגמה אשר ריתקו את
התלמידים ואת המורים .כל שכבות בית הספר פעלו בעת ובעונה אחת במבצע מורכב שנחל הצלחה
גדולה .בי"ס 'גאון הירדן' הגשים בכך כמה מערכיו ובראשם שילוב אוכלוסיות ,חיבור אל קהילת עמק
המעיינות ,דגש על סביבה ירוקה ואחריות אישית.
ביקור מוא"ז שער הנגב
השבוע ביקר אצלנו מטה המועצה האזורית שער הנגב ,במסגרת כנס שקיימו בצפון .הצגנו בפניהם את
האתגרים והפעילות הנרחבת שמתבצעת אצלנו במועצה וקיימנו מפגשי עמיתים על פי תחומי העיסוק של
המנהלים בשתי המועצות .כמו תמיד במפגשי כאלו שני הצדדים לומדים רבות אחד מהשני .פרגנו לאנשי
שער הנגב על עמידתם האיתנה ,במשך תקופה ארוכה ,תחת מטחי הטילים ברצועת עזה ועל הצלחתם
להמשיך ולפתח את ההתיישבות גם בימים הקשים שעוברים עליהם .הבטחנו שנעמוד לצידם ונסייע
תמיד בכל דבר שיידרש.
מי מכיר ?
בשבוע שעבר פרסמנו שתי תמונות ושאלנו :מי מכיר ?
קיבלנו תגובות רבות .חלקן טענו גני חוגה וחלקן – גן השלושה.
התשובה הנכונה היא :גן השלושה.
תאורה חדשה עוצבה סביב המים ועל גדות המעיין ,ובסתו האחרון
החלה לפעול והמים מוארים באור יקרות כפי שאפשר לראות
בתמונות.
על התכנון והעיצוב :אילן ידידיה מחמדיה .מוזמנים לבוא וליהנות!
לילדים שלנו יש קסם מיוחד
 1,500ילדי כיתות א -ו 33 ,קווי הסעות 5 ,בתי ספר 3 ,הצגות ,אולם אחד – כל אלה חברו ביום א' האחרון
לפתוח את שנת הפעילות בתכנית 'סל תרבות' בבתי הספר ובאו לצפות בהצגה 'הקסם של אורנה' של
תיאטרון אורנה פורת בקימרון .המחזה ,השזור בקטעי פנטומימה ,ליצנות ואגדות ,הוא הומאז' לשחקנית
ולבעלת החזון הגדול אורנה פורת .ההצגה זכתה בפרסים רבים והילדים שלנו ישבו מוקסמים במהלך כל
ההצגה ובסיומה יצאו מהאולם כשהם מזמזמים את המוסיקה והשירים.

מפגש מחול
במלאת שנתיים לפטירתה של אורה בטיסט גלמן ז"ל מניר דוד  ,שעבדה במשך  30שנים כמורה למחול,
התקיים במרכז למחול אירוע מיוחד על פי דרכה הצנועה והאיכותית של אורה.
שני רקדנים – אורן טישלר ונחשון שטיין העבירו סדנאות מחול לקבוצות הבוגרות באופן חוויתי ויצירתי
ובערב התכנסה משפחת המחול בעמק יחד עם משפחתה וחבריה של אורה למפגש מחול שכלל דברים
לזכרה ,ריקוד של אורה בביצוע בוגרות המרכז למחול והריקוד "מונית שירות" – של אורן טישלר ונחשון
שטיין .
סוף טוב
אתמול (רביעי) נפתחה עונת התיאטרון למבוגרים בקימרון עם ההצגה 'סוף טוב'.
ההצגה מביאה את סיפורה האישי של המחזאית ענת גוב ואת סיפור ההתמודדות שלה ושל הסובבים
אותה עם מחלת הסרטן .הרבה הומור לצד דילמות קשות ,מוסיקה וטקסט שנוגעים בכל אחד מאיתנו:
בריאות ,משפחה ,מערכות יחסים ,אורח חיים ,קריירה ועוד.
מאות מאנשי העמק והאזור מלאו את הקימרון והשתתפו בתחילתה של עוד עונת תרבות עשירה ומגוונת.
עומסי תנועה נרשמו בעמק...

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

הצטרפו לדף הפייסבוק שלנו http://www.facebook.com/maianot -
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק
ולשלוח את פרטיו

