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הוא משלנו
ניצב עמוס יעקב משדי תרומות מונה לפני שבוע למפקד משמר הגבול.
במשך שנים רבות שירת עמוס במשמר הגבול ומילא תפקידים רבים ולפני פחות משנה
קיבל את מחוז ש"י במשטרה לידיו .במסגרת סבב מינויים במשטרה ,קיבל עמוס את
הפיקוד על משמר הגבול .זהו תפקיד מאוד חשוב ומשמעותי ואנחנו כולנו גאים.
שיהיה בהצלחה.

אימון חירום
הסופה סינדי שעברה השבוע בחוף המזרחי של ארה"ב הגיעה מספר ימים לאחר התרגיל הארצי לרעידת אדמה של
פיקוד העורף והמחישה לנו את משמעותו של אירוע חירום בסדר גודל לאומי.
נושא החירום נמצא על שולחננו כל העת וגם השבוע נערכה השתלמות לצוות 'מכלול המידע לציבור' בעת חירום ,ע"י
פיקוד העורף.
במהלך היום עבר הצוות השתלמות בהתנהגות אוכלוסיה ברעידת אדמה ,מבנה ותפקידי מכלול המידע לציבור,
מיומנויות מענה טלפוני בשעת חירום ומודל הקשבה פעילה ,בסיום נערך תרגיל בכתיבת תכנית הסברתית ובהקשבה
פעילה.

קרן יק"א
קרן יק"א מציינת  121שנים להקמתה ותרומתה בבניין הארץ.
השבוע הגיע דירקטוריון ה קרן התומכת בפרויקטים רבים אצלנו בתחומי החקלאות התיירות והחינוך ,לראות את
הפעילות מקרוב לקראת הדיונים השנתיים ואישור הפרויקטים ל.2112 -
ביום הראשון ביקרו חברי הדירקטוריון ב'חומה ומגדל' ובפארק המעיינות ולמחרת חנכו במלכישוע חממה לימודית,
תרומה נוספת בשרשרת התרומות של הקרן למלכישוע ,התורמת כבר שנים רבות לפעילויות חינוכיות ייחודיות בכפר.
הקרן קיבלה גם אות הוקרה על פעילותה החשובה משרת החקלאות ואנו מצטרפים להוקרה ולהערכה הרבה לקרן.

מבקרים ולומדים
המועצה המקומית רמת חובב שבנגב היא מועצה מקומית  -תעשייתית .אין בה תושבים ,יש בה תעשייה .היא מעניקה
שירותים מוניציפליים מלאים למפעלים בתחומה ואחראית על פיתוח התשתיות והשטחים הציבוריים במרחב .המועצה
עומדת לפני תהליך מיתוג מחדש וחבריה הגיעו לביקור בן יומיים בעמק המעיינות כדי ללמוד על תהליך המיתוג
שאנחנו עשינו .הצגנו את התהליך ואת המועצה ,וכבר קיבלנו הזמנה לביקור גומלין.

שכונה זמנית ומחסנית קליטה
שלושה קרוונים הגיעו לקיבוץ רשפים לטובת משפחות
המתעתדות לבנות את ביתן בשכונת הקבע שלפים .זהו
נדבך חשוב בדרך להבאת משפחות למגורים באזור
כבר בשלב של בניית הבית .את הקרוואנים הציבה
החטיבה להתיישבות ששותפה איתנו בתחומים רבים
בפיתוח וחיזוק היישובים.

חג המעלות
מאות חניכים ומדריכים ,ובני משפחותיהם מעשרה
יישובים בעמק הגיעו לחגוג את חג המעלות בשדה
נחום .תנועת בני המושבים שנכנסה לפעול
במועצה לפני שנה הכניסה תנופה משמעותית
לפעילות בני הנוער בקהילות שלנו 5 .חברי גרעין
'עודד עמק המעיינות' הראשון שהגיעו לעמק רק
לפני חודשיים ,השתלבו מצוין והובילו ביחד עם
תמר  -רכזת בני המושבים במועצה  -את הפעילות
וההכנות לחג מעלות מרגש וקהילתי.
עלה והגשם!

התמר הגדול בעולם
התמר הגדול בעולם מזן האנברה גדל אצלנו בעמק.
מלבד היותו הזן הגדול ביותר הוא גם הזן היקר ביותר ומספר עצים קטן גדלים בתחנת הניסיונות חוות עדן.
הדבר התגלה כמעט במקרה ,ולאחר שפורסם לפני שנה חיכינו בסבלנות כדי לראות את הזן המיוחד .השבוע הגיע
צוות טלביזיה מחדשות הוט כדי לסקר את התמר .מוזמנים לצפות בכתבה....

שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

* חפשו אותנו בדף -
* 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.

