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מפגש בנים בחמדיה
לפני שבוע התכנסו בחמדיה כל הבנים לדורותיהם למפגש כחלק מחגיגות  00שנה ליישוב.
מאות בנים ובני משפחותיהם שהתאספו מכל קצוות הארץ ,שמחו מאוד להיפגש ,סיירו ברחבי היישוב והתפעלו מתנופת
הפיתוח והצמיחה שמורגשת בכל פינה .בחדר האוכל הוצגו מסמכים ותמונות לפי מחזורים מתוך ארכיון היישוב .האירוע
הנוסטלגי הסתיים במופע וברכות של נציגי בנים מהתקופות השונות ובתקווה להמשך תהליך הקליטה והצמיחה של הקהילה.
חוקרים בגאון
מסיבת סיום י"ב של בית ספר גאון הירדן התקיימה בקימרון בהשתתפות מאות תלמידים ,הורים ומוזמנים נוספים שבאו לחגוג
את האירוע המרגש.
בית הספר שזכה השנה בפרס החינוך הארצי ,יחגוג בשנה הקרובה  20שנים לאיחוד בין נווה איתן למוסד גלבוע ,איחוד
שהצליח מאוד ויצר בית ספר גדול ומוצלח.
כעץ שתול על מים
באתר 'חומה ומגדל' שבגן השלושה ,אותו מנהלת יוני צין מקיבוץ ניר דוד ,מוצגת התערוכה
'כעץ שתול על מים' .התערוכה מביאה את סיפורי המעיינות בעמק מראשית ההתיישבות
ועד ימינו וכוללת צילומי שחור לבן המתארים את ראשית איחוז המעיינות וניקוז הביצות
בעמק ,מאלבומיו של נח אשכנזי חבר תל עמל ו'איש המים' הראשון ,במלאת  200שנה
להולדתו .כמו כן מוצגים צילומים עכשוויים בצבעים מרהיבים שצילם אשחר בצר משדה
נחום במיוחד עבור התערוכה .בנוסף כוללת התערוכה פסלים מרגשים שיצר נח משורשים
וגזעים של עצים מקומיים ,לצד כלי עבודה ,מכשירי מדידה ותעודות מראשית ההתיישבות.
את התערוכה המקסימה עיצב אלעד ערמון משדה נחום.
לתמונות מהתערוכה ...
אמנות ועיצוב
מגמת האמנות והעיצוב בבית ספר שק"ד על יסודי מציגה מדי שנה את עבודות הסיום של
התלמידים בתערוכה בבית הספר .עבודות התלמידים מוגשות לתחרויות ומוצגות מאוחר
יותר בתערוכות ברחבי הארץ ואף זוכות בפרסים.
התערוכה השנה מציגה עבודות מרשימות מאוד המביאות לידי ביטוי נושאים המעסיקים
את התלמידים כמו משפחה ,חברה ,אזרחות ,אירועים שמתרחשים ועוד .התוצרים מביאים
לידי ביטוי גם טכניקות עבודה וחומרים אותם לומדים התלמידים .יש כאן שילוב מקסים של
כישרון ,השקעה ומאמצים של התלמידים והצוות.
לתמונות מהתערוכה ...
פסח בפתח
אווירת החג מורגשת היטב .כך גם בכבישים שעברו לאחרונה לרשות החברה לנתיבי ישראל (מע"צ לשעבר) .החברה מנקה
ומנכשת את הקוצים והעשבייה לאורך שולי הכבישים ברחבי העמק ומשפרת את הבטיחות בדרכים.
קח תן
זהו זמן הניקיון בבתים והרבה חפצים ופריטים שאין בהם שימוש מחפשים מקום חדש .ילדי א' -ו' בעמק אספו אותם ומצאו
להם מקום בשוק 'קח תן' המסורתי שהתארח השנה בקיבוץ כפר רופין.
האווירה בשוק היתה נהדרת ,הילדים השקיעו בדוכנים והיו "סוחרים הגונים" .פסולת של מישהו אחד הפכה למשחק חדש לילד
אחר .כל הכבוד לתמר ממחלקת ילדים ונוער ולמדריכים על הארגון.
לסרטון מהשוק ...

כוסית ראשונה
את הכוסית הראשונה לפסח הרמנו בתחנת המשטרה בבית שאן ,יחד עם ג'קי לוי  -ראש העיר בית שאן ,הרב לסרי ,שוטרים,
אנשי ביטחון ועוד .ברכנו את מפקד התחנה החדש עמוס שמעוני ואיחלנו לו הצלחה רבה בתפקידו .באירוע החגיגי הוענקה
תעודת הוקרה וציון לשבח לחגית גלסנר  -הרבש"ית של קיבוץ עין הנציב ,על סיוע חשוב בפעילות המשטרה.
כוסית שנייה
את הכוסית השנייה הרמנו עם כל עובדי המועצה עם תום סיור בגלבוע.
במסגרת סיורי 'מרחק נגיעה' של העובדים ,בהם אנו מסיירים באזורים שונים של המועצה ,ביקרנו הפעם בקיבוץ מירב ,ושמענו
מירון שפיר על התפתחות היישוב ,נפגשנו עם דני תמרי במעלה גלבוע ,וסיירנו בהרחבות בין הבתים החדשים ,צעדנו ב"סינגל"
האופניים שפורח כולו בשולי מעלה גלבוע ,וסיימנו בהרמת כוסית חגיגית ואפיית פיתות במצפור אבינדב.
לסרטון מ'מרחק נגיעה' ....
כוסית שלישית
את הכוס השלישית לחג הוזמנו להרים היום ברשות ניקוז ירדן דרומי ,יחד עם ידידנו
מקק"ל ,מהמשרד להגנת הסביבה ,משרד החקלאות ,נציגי הרשויות השותפות ,העובדים
המסורים של הרשות ועוד.
במהלך האירוע הוצגה הפעילות הרחבה של רשות הניקוז באמצעות מצגת ואפשר היה
לראות כי היא מעורבת בפרויקטים פיסיים רבים ,כמו גם בפעילויות חינוך ,תיירות,
חקלאות ותרבות.
חופשת פסח
המועצה יוצאת לחופשה בין התאריכים .1..3-2..
באתרי התיירות ברחבי העמק שלל פעילויות ואירועים ,במנחמיה תתקיים צעדת השחר ביום רביעי  10.03.23החל מהשעה .20:00
צאו לטבע ותהנו!
כוסית רביעית
(ועוד כמה )...נשתה סביב שולחן הסדר בקרב המשפחות והקהילות שלנו.
"הגיע ליל פסח ...
הלילה כל העולם כלו אומרים בו הלל ואוצרות טללים נפתחים בו.
העליונים אומרים שירה.
הלילה הזה עתידים להיגאל מיד שעבוד.
הלילה הזה עתידים לומר שירה".
(פרקי דרבי אליעזר ,פרק ל"ג)

חג פסח כשר ושמח !

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

