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מספרים
פסח עבר חלף.
עומסי תנועה כבדים היו בפסח בכל חלקי הארץ וגם אצלנו.
פעם אחר פעם הוזכרו כבישי העמק במבזקי התנועה ומה הפלא ?
בגן השלושה ביקרו כ 100000 -איש במהלך החג 0בגן גורו -עשרות אלפים 0בפארק המעיינות ביקרו עוד כמה אלפים 0והצימרים
כולם היו  -בתפוסה מלאה.
בגני חוגה :ביקרו בממוצע במהלך כל ימות החג 30000 -איש במהלך היום 0וכ 10000 -איש בלילה בלינת קמפינג.
ב'צעדת השחר' לזכרו של שחר בן ישי 0בן מנחמיה שנפל בקרב במחנה הפליטים בלאטה שבשכם 0השתתפו צועדים רבים
ביניהם תושבי מנחמיה 0חיילים אורחים ואנשי האזור.
סיכום שנתי
במליאת המועצה האחרונה אושר סיכום .1011
הצלחנו לסיים את שנת  1011באיזון תקציבי 0הישג יפה על רקע הקיצוצים בתקציבי משרדי הממשלה .בנוסף דיווחנו על ריכוז
פרויקטים לביצוע בשנת  1013בתחום הפיתוח והתשתיות בהיקף כספי של כ 57 -מליון  .₪התקציבים שגויסו מיועדים לפיתוח
תשתיות וותיקות 0תשתיות והרחבות ביישובים 0שיפוץ והרחבת בתי הספר 0כבישים 0דרכי נוף 0מגרשי ספורט 0פיתוח תיירות0
מגרשי משחקים ועוד.
חוצות השדה
בקיבוץ שדה נחום התקיים זו השנה השנייה יריד חוצות השדה.
ביריד השתתפו אמנים ויוצרים 0מהיישוב ומכל רחבי הארץ והתקיימו פעילויות ומופעים לכל המשפחה .אורחים רבים מכל האזור
הגיעו לחגיגה הצבעונית.
יום השואה
את יום השואה ציינו היישובים ובתי הספר בטקסים.
בפינת הזיכרון במועצה הוצג פרוייקט הגמר של עדיה ברלוביץ מקיבוץ שלוחות' :סדר
ורשה' ע"פ שירו של הרב שלמה קרליבך ז"ל .העבודה הושאלה מתוך תערוכת סיום של
מגמת האמנות בבית ספר שק"ד.
מטה נוה איתן
בקיבוץ נווה איתן עסוקים מאוד בנושא הקליטה והצמחת היישוב.
בפגישה עם הנהלת היישוב הועלו נושאים שונים הקשורים בפיתוח הקהילתי
וביניהם תרבות 0חינוך 0פיתוח קהילתי 0תשתיות ציבוריות ועוד .סוכם לפעול במשותף לחיזוק היערכות הקהילה לקליטה 0על
בסיס שדרוג התשתיות הוותיקות המתבצע בימים אלה והפעילות הנמרצת לשיווק בתים ומגרשים למצטרפים חדשים.
מטה רוויה
בפגישת מטה המועצה עם ועדי המושב הועלו נושאים שונים הקשורים בפיתוח תשתיות ופיתוח קהילתי ביישוב .אנשי היישוב
מבקשים מעורבות גדולה יותר של המועצה ותמיכה בתחומים אלה.
בשנים האחרונות התבצעו ביישוב עבודות במסגרת פרוייקט תשתיות ותיקות של משרד החקלאות 0כמו גם השקעות בנושא
החשמל 0גן הילדים 0הפיתוח הקהילתי והחינוך.
המכונה המופלאה
קדם עתידים הינה תוכנית לימודים ארצית המיועדת לתלמידים מובילים בפריפריה המבקשים לרכוש תעודת בגרות איכותית-
מדעית .במשך ארבעה חודשים בנו תלמידי התוכנית מבתי הספר בצפון וביניהם שק"ד ו'גאון הירדן' שלנו 0מכונות המבצעות
פעולות פשוטות באמצעות תגובת שרשרת .את תהליך הבנייה ליוו קצינים מהנדסים מחיל המודיעין .בתחרות לסיום התוכנית0
שהתקיימה השבוע בין הקבוצות באולם זיידן צוינו הצוותים הבולטים והמכונה הטובה ביותר .בית הספר 'גאון הירדן' הגיע
למקום השלישי .כל הכבוד!
לסרטון על הפרוייקט ....

חדקונית הדקל
"חדקונית הדקל האדומה" 0חיפושית קטנה שמתרבה במהירות ועושה שמות בדקלים 0נתפסה
לפני שבועיים במסילות 0חודש לפני כן ברשפים וחודשיים קודם בקניון בבית שאן .בתחנת
הניסיונות 'חוות עדן' קיים מתקן הסגר ייחודי בארץ לחקר חידקונית הדקל .במתקן מתבצעים
מחקרים בתחום הגילוי המוקדם 0הדברה 0איפיון החדקונית 0לימוד התנהגותה ועוד.
למגדלי התמרים בעמק יש פרוטוקול לטיפול במטע 0למקרה שימצאו אצלם חדקוניות0
ובמקביל נפרשה מערכת ניטור אזורית וארצית לגילוי וללכידה של החדקוניות.
גן משחקים
מספר הילדים בתל תאומים עלה משמעותית השנה .שבע משפחות חדשות הגיעו בתחילת
השנה 0גן הילדים שהיה סגור במשך מספר שנים נפתח מחדש 0וגן משחקים חדש הוקם
בתמיכת החטיבה להתיישבות .הגן החדש הפך למרכז הבילוי של הילדים ומדי יום אחה"צ
נמלא הגן קולות שמחה של ילדים מהיישוב ומהיישובים השכנים.
אמן השדות ממעוז חיים
פטר וינר ממעוז חיים 0מצייר בשדות החיטה כבר  11שנים .מאחוריו דיוקנאות של מוצרט 0שוברט 0הנשיא פרס וחברי להקת
ה"ביטלס"" .העיפרון אצלי הוא הטרקטור .אני מאוד אוהב את החיטה ועושה בה כרצוני" 0סיפר לערוץ  010תוך שהוא מסביר
ומדגים את הטכניקה המורכבת .לכתבה...
כוסית לחיים
הרמנו כוסית לכבוד יום העצמאות עם צוותי המתמי"דים
והרב"שים .הקבוצה הגדולה הזו מקיימת פעילות יומיומית
בעמק ולוקחת חלק בשמירה וביטחון ביישובים ובמרחב
האזורי כולו .בתוך הקבוצה אפשר למצוא גם רב"שיות
ומתמי"דות וגם כאלה שהם כבר דור שני להתנדבות
ביחידה.
האנדרטה האזורית
בסוף השבוע האחרון התפרסם פוסט בבלוג 'חלון אחורי' בנושא האנדרטה האזורית שלנו .האנדרטה מיוחדת מאוד בשל
צורתה 0גודלה והשילוב שלה בנוף המקומי.
את האנדרטה תכננו האדריכלים מוניו גיתאי וינרויב ואלפרד מנספלד -זוכה פרס ישראל על עבודתו.
מוזמנים להציץ לקרוא וללמוד על המבנה המיוחד...
הקיבוץ הדתי
נפגשנו עם מזכירות תנועת הקיבוץ הדתי 0בראשותו של נחמיה רפל מזכיר התנועה .הצגנו את הפעילות המועצתית ושמענו
על פעילות התנועה .קיימנו דיון קצר על כל אחד מהקיבוצים הדתיים וסומנו האתגרים המשותפים לטובת חיזוק והצמחת
היישובים כולם .ציינתי בפני נחמיה ואנשיו את העבודה המצוינת שעושה התנועה ומעורבותה החשובה ביישובים.
נחמיה העניק לי שי את מחזור קורן ליום העצמאות 0שנערך על ידי הרב בנימין לאו והד"ר יואל רפל שנפתח בקטע הבא:
"מיום כ"ז בניסן (יום הזיכרון לשואה ולגבורה) ועד ליום הזיכרון לחללי צה"ל ולנפגעי פעולות האיבה משתנה האקלים הציבורי
בישראל :בכל מקום מעלים את זכר הנופלים ואת סיפורי משפחתם ,מחברים בין שואה לתקומה ,מנמיכים את מפלס
המחלוקת ומגבירים את תחושת השייכות .ביום הזיכרון לחללי צה"ל עוצרים אזרחי המדינה וזוכרים בדממה את הנופלים,
ומתוך תחושת עומק זו נכנסים לחגיגת יום העצמאות".
שבת שלום וחג עצמאות שמח!
יורם קרין
ראש המועצה

