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ביקור תחבורתי
גונן סער ,ראש אגף רשויות במע"צ (החברה הלאומית לדרכים) ,ביקר אצלנו בסוף השבוע שעבר .הסתובבנו וראינו את
הפעילות הרבה שמתבצעת בתקציבי החברה ואת האתגרים הנוספים שעל הפרק .נסענו בכבישים  10 ,01ו 220 -וראינו
את הצמתים שזקוקות להרחבה והסדרה ואת הכבישים ללא אבא המיועדים לעבור לאחריות מע"צ.
מע"צ מבצעת בימים אלו את גם את מסילת הרכבת לעמק ואת תכנון הרחבת כביש  .10הודינו לגונן על שיתוף הפעולה
המצוין והתרומה הרבה לאזורינו.
מעלי לתל תאומים
בתל תאומים מתארגנים לקליטת קבוצת משפחות מעלי .מפגש ראשון עם  3משפחות ראשונות התקיים ביום חמישי
שעבר בישוב בהשתתפות חברי הועד ,צוותי הצמיחה הדמוגרפית ,אנשי הישוב ,הרב ,נציגי החטיבה להתיישבות
והמועצה.
לאחר סבב היכרות והצגת הישוב התנהלה שיחה נעימה ,חמה ומשפחתית סביב שולחן מלא בכיבוד ,כמיטב המסורת
בתל תאומים.
כולם יצאו מהמפגש בשלים לתהליך הקליטה אשר אמור להתרחש בקיץ הקרוב ,והמשפחות הוזמנו 'לעשות שבת'
בישוב ולהכיר מקרוב את אורחות החיים והאנשים .במהלך החודשים הקרובים תיבנה תכנית עבודה לקראת קליטת
המשפחות.
מפגש תיירנים
כ 01 -תיירנים מעמותת התיירות המשותפת לעמק המעיינות ,גלבוע ובית שאן לקחו חלק במפגש שהתקיים ב'קפה
בשדה' בשדה אליהו.
במפגש דנו התיירנים בחבילות שיווק משותפות ,הערכות ליריד התיירות הבינלאומי שיתקיים בחודש הבא בגני
התערוכה ,הקמת אתר האינטרנט של העמותה והפקת חומרי פרסום לאזור.
תמר ענברה
השבוע נחשפנו לראשונה לזן חדש של תמר' -ענברה' שמו .מסתבר שזהו התמר הגדול ביותר בעולם ,שצמח עד היום
רק בסעודיה ,אבל כעת גדל גם בארץ ולא רק ,אלא ממש כאן אצלנו בעמק.
עץ התמר הסעודי היחיד מזן 'ענברה' גדל תחת השגחה צמודה בתחנת הניסיונות 'חוות עדן' ,שם אפשר למצוא את
אוסף הזנים הלאומי של התמרים .השנה נתן לראשונה העץ את יבולו העשיר כשעל ענפיו הופיעו מאות תמרים גדולים.
אורכו של כל תמר בין  1-01ס"מ .הנושא עורר עניין רב והוצג בכנס השנתי של הדקלאים שנערך השבוע.
המטה בירדנה
אנו מאמינים שעיסוק נכון בחינוך מלידה ועד בכלל יכול להביא לצמיחה של ישוב וחיזוקו .ולכן ,השנה החלטנו כי כל
המפגשים בישובים יתמקדו בנושאי חינוך וקהילה .במסגרת מפגשי מטה המועצה בישובים התקיים המפגש הראשון
לשנה זו בירדנה.
בירדנה מספר רב של תושבים העוסקים בתחומי החינוך ,הקהילה והתרבות בהתנדבות .אפשר לראות את התוצאות
הראשונות כבר עכשיו ,כשבישוב מתפתח מרכז המורשת הכורדית ,מתקיימות פעילויות לגילאים הצעירים בהפעלת
פורום הורים ,מתקיימים מפגשים לותיקים עם הרצאות בתחומים שונים וטיולים ויש עוד תכניות המשך גם בתחום הנוער
והתיירות.
יו"ר הועד  -יעקב יהודה ,הציג בפגישה את תכניות  6100והביצוע שלהן -ובהחלט התוצאות ניכרות לעין ,וכבר יש תכניות
מוכנות ל 6106 -בכל התחומים הקהילתיים והפיסיים.
בפגישה לקחו חלק השותפים הפעילים מתחום הקהילה בישוב ,חברי הועד ואנשי החינוך והקהילה מהמועצה.

יום הותיק
אתמול התקיים היום השלישי והאחרון במסגרת פעילויות חגיגיות לרגל יום הותיק בגיל עוז ,שנערך בשיתוף פעולה עם
המשרד לאזרחים ותיקים.
ד"ר דינה אייזן פתחה את הבוקר בהרצאה על הקשר בין בריאות ושמחת חיים .דינה רופאת משפחה ,מאמינה ש'רצינות
היא מחלה שניתן להבריא ממנה .כשלומדים להיות שמחים ללא תנאים ,החיים נחווים כחגיגה מתמשכת'.
לאחר ההרצאה של דינה נהנו ותיקי העמק (וגם כמה צעירים ש'הסתננו' ליום הזה) מארוחת בוקר עשירה והמשיכו
היישר אל המופע' :שירה בלקנית' עם גילה חסיד וחני ליבנה.
היום הזה היה סיכום לשלושה ימים מרתקים לחברי גיל עוז ולתושבים הותיקים בעמק שכללו :סיורים ,מופעים ,הרצאות,
אוכל טוב והרבה תשומת לב.
תערוכה
בבית ספר שק"ד פועלת מגמת אמנות ועיצוב בהנחיית זיוה וייס משלוחות .מדי שנה מציגים התלמידים את הפרויקטים
בבית הספר .התערוכה משקפת תהליכים שעברו במהלך השנה והעבודות שמוצגות מרשימות מאוד .רובן מוצגות
מאוחר יותר בקימרון.
בכל שנה מבקש משרד החינוך מהמורים להמליץ על מספר פרויקטים נבחרים מהמגמות ברחבי הארץ לתערוכת
פרויקטים נבחרים מהחינוך הממלכתי דתי.
היום נפתחה התערוכה במרכז בגין בת"א כששני תלמידים משלנו מציגים בה:
אורי כהן משלוחות שעבד על ציור בצבע באמצעות ידיים בנושא ריקוד ,וגל אברהם משדי תרומות שעיצבה שמלות
כלה משקיות ניילון .כל הכבוד!
סיכום שנה
השבוע מצורף לד"ש קישור עם סיכום פעילות המועצה בשנת  .6100מוזמנים לקרוא....
הסיכום יחולק בתחילת השבוע בתאי הדואר בישובים.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
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* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו.

