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מורה 511
ביוזמת מינהל החינוך הדתי נבחרו  011מורים מתוך מאות ואלפים .המורים שנבחרו מהווים את חוד החנית של המורים ,ופורצי דרך בקידום
התלמידים .חנוך פלסר מבי"ס שק"ד על יסודי בשדה אליהו ,הוא בין  011המורים שקיבלו את הפרס.
חנוך מורה ותיק ומוערך ,מלמד מזה עשרות שנים בבית הספר ,מחנך מחזורים רבים של תלמידים ומטמיע בהם אהבת התורה ,העם והארץ.
ב 01 -השנים האחרונות הוא משמש כסגן מנהל ,ובתפקיד זה הוא שותף לתהליכים עמוקים של קידום בית הספר .חנוך עוסק כל השנים
בהוראת התנ" ך לצד עבודה במטעים של שדה אליהו כחלק מדרך החינוך שלו .אנו מברכים את חנוך ומאחלים לו המשך עשייה מבורכת.

סול תוריזם
סול לביא בן שימול ,מסיימת בימים אלו את
תפקידה בניהול פיתוח התיירות במועצה .תיירני
עמק המעיינות ארגנו לה בוקר פרידה.
סול הגיעה לעמק לפני  5שנים ונרתמה במלוא
המרץ וההתלהבות למשימה של מיתוג העמק
באמצעות התיירות והחשיפה שלו כאזור תיירות
מוכר ומבוקש .היא יצרה יחסי עבודה מעולים עם
נציגי תיירות מכל הארץ ,עיתונאים ונציגי
ממשלה ,והייתה שותפה מרכזית במהלך ששם
מחדש את עמק המעיינות על מפת התיירות .סול
משאירה את טביעת העשייה והפיתוח בתחום
התיירות בעמק והתיירנים הרבים שהגיעו הביעו את ההערכה והאהבה הרבה שהם רוכשים לה.
אסנת בצר משדה נחום נבחרה כמנהלת התיירות החדשה .ברכות והצלחה.

טורניר חורף
חמישה בתי ספר לנוער עם צרכים מיוחדים
השתתפו בטורניר החורף לזכרו של ארז אשכנזי
שהתקיים בבית שאן ,ביניהם גם אולפנת גלעד
וכתת נווה מנוה איתן .בטורניר שמתקיים זו השנה
השביעית לקח חלק גם צוות לוחמים משייטת ,03
המגיע מדי שנה להשתתף בטורניר שמארגן ינון
אשכנזי ,אביו של ארז.

זמן ביכורה
המכינה הקדם צבאית  -מכינת העמק בתל תאומים ,יזמה פעילות חדשה ביישובי ביכורה " -זמן ביכורה" .במסגרת התוכנית ,חניכי המכינה
ממחזור מספר  7התחלקו לקבוצות וכל קבוצה עם מדריך עובדת בתוכנית שנתית מול אחד היישובים  -רחוב ,תל תאומים ,רוויה ושדי
תרומות .הם נפגשים פעם בשבוע בשעות אחר הצהריים והערב ועושים פעילות מגוונת ביישוב הכוללת עבודה בקהילה ,עם קשישים ,צעירים
ילדים ובני נוער ,חוגים ,הפעלות ,טיולים ,פעולות ומסיבות .אתמול במפגש מרגש הציגו החניכים באהבה ובהתלהבות גדולה תוצרים מיוחדים
וסיפרו חוויות מהמפגשים ביישובים .התוכנית הזו משתלבת מצוין בפעילות הכוללת המועצתית לחיזוק הקהילות ופיתוח יישובי ביכורה.

נש"ר תשע"ג
ילדי תכנית נש"ר אירחו את הוריהם שהגיעו
ל'מפגש תוצרים' .הילדים הציגו להורים את
תוצרי אמצע השנה בנגינה ,שירה וריקוד.
מרשים מאוד לראות את ההורים והסבים
והסבתות הרבים שעוצרים לרגע ,ומגיעים
באמצע היום לצפות ולהאזין לילדיהם/נכדיהם.
קבוצות קבוצות עלו הילדים לנגן בחליליות,
מפוחיות ,לרקוד ולשיר כשההורים והסבים
מצטרפים אליהם .בתוכנית משתתפים כבר
למעלה מ 511 -ילדים מכיתות ג' ו -ד' מכל בתי
הספר של המועצה.

גשמי ברכה
גשמי ברכה החלו לרדת בין שישי לשבת ,ומאז כמעט ולא פסקו במשך כל השבוע.
מהתחנה המטאורולוגית האזורית שלנו בחוות עדן נמסר שבמערכת הזו ירדו עד הבוקר 053.1
מ"מ.
כמות המשקעים המצטברת עד כה  175.5 -מ"מ כשהממוצע השנתי עומד על  311מ"מ.
הגשמים מביאים איתם גם תקלות ובשל הצפה בנחל בזק נחסם הכביש לנסיעה לשני
הכיוונים החל מיום רביעי בלילה ועד הבוקר ,אי אפשר היה לנסוע דרומה או להיכנס לעמק
מדרום.
לתמונות מהגשמים בימים האחרונים...

כוננות סערה
מתנדבי כיתת הכוננות המועצתית עסקו בימים אלה בפתיחת צירים באזור הגלבוע (הזזת סלעים וסחופת שחסמו את הכביש) ,פינוי עצים
שקרסו על כבישים בעמק ,חילוץ נהג מהשיטפון על כביש  ,01העברת אנשים במקרים דחופים דרך ההצפה על כביש  01מהבקעה לעמק
וההיפך ,וחילוץ לילי של נהג ששקע בקרבת גשר הקנטרה .לסיכום -ישר כוח גדול למתנדבים שנרתמים כל פעם מחדש ולכל אתגר כדי
שתושבי האזור והמבקרים בו יוכלו להמשיך בשגרת יומם.
זוהי תקופה נהדרת בעמק .המעיינות מתמלאים ,הזרימה בנחל חרוד ובירדן עזה ורבים מגיעים לקניון הבזלת ולגדות נהר הירדן לצפות
בכמויות המים הגדולות .צאו לצפות בנחלים ,בזרימות ובנוף הירוק.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

