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הירדן נהר של שלום
לפני שבוע השתתפנו בכנס נוסף במסגרת תהליך הכנת תוכנית האב לשיקום
ופיתוח הירדן הדרומי ,שהתקיים הפעם בתל אביב ,ממש על גדת נחל הירקון.
המטרה הייתה לאפשר לנציגי משרדי ממשלה וארגונים שונים נגישות טובה יותר
לכנס ,כדי שיהיו שותפים לדיונים ולחשיבה .ואכן בכנס שאורגן למופת על ידי צוות
רשות ניקוז ירדן דרומי ,בהובלת רמון בן ארי המנכ"ל ,השתתפו רבים ואף כיבדו אותנו
בנוכחותם שני שרים  -שר התיירות ד"ר עוזי לנדאו והשר להגנת הסביבה עמיר פרץ,
מנהל רשות המים אלכס קושניר ומנהל רשות המים בעמק הירדן שבצד הירדני.
המושבים השונים עסקו בהזדמנויות לשיתוף פעולה בגבול המשותף עם ירדן ,באתגר
של שיקום הירדן פיתוח ההתיישבות והחקלאות,
ובפוטנציאל הכלכלי-תיירותי משני צידי הנהר.

מחולות כורדיים
באסרו חג שבועות התקיים בכפר התיירות הכורדי בירדנה הפנינג מחולות כורדיים
לכל המשפחה .רבים מתושבי האזור כמו גם אורחים מירושלים שהגיעו באוטובוסים,
באו להכיר את המקום .דוכני מזון ,פעילויות לילדים ,הדרכה והסבר במרכז מורשת
קיבלו את פני הבאים בשעות אחה"צ .בערב ,עם רדת החשיכה החלה חגיגת מחולות
כורדיים.

מים
במהלך השבועות האחרונים התבקשו תושבי מנחמיה להרתיח את מי השתייה בשל אי עמידה בתקני האיכות של משרד
הבריאות .הבעיה נובעת מכך שאגודת המים עמק הירדן המספקת את המים למושבה מכלירה את קו אספקת המים רק
בתחילתו וכאשר המים מגיעים לנקודת הקצה במנחמיה לא נשאר כלור ברמה מספקת על מנת להבטיח את איכות המים.
במהלך כל התקופה הזו עבדו צוותי המועצה במנחמיה ,ניקו את בריכות המים וקווי ההולכה ,הכלירו מקומית את המים וערכו
בדיקות מספר פעמים ביום .אנו מקווים שהיום או ממש בקרוב יבטל סוף סוף משרד הבריאות את הוראת ההרתחה .במקביל
אנו פועלים מול רשות המים ואגודת המים של עמק הירדן כדי להביא להתקנה מיידית של מערכת הכלרה נוספת בקרבת
מנחמיה ,מה שיפתור לחלוטין את בעיית איכות המים ביישוב.

יום קהילה
יום שמטפח ומחזק קשרים בין התלמיד והקהילה ,התקיים השבוע בבית ספר
'דקלים' ,במטרה לפתח את מודעות הילדים לסביבה -קהילה בה הם חיים ולייצר
תחושת שייכות וגאוות יחידה.
השנה בחרו בדקלים להתמקד בכוחות המשטרה והביטחון ותפקידם .יחד עם קובי בן
חמו ,השוטר הקהילתי ,אשר גייס את מיטב הכוחות והכלים לטובת העניין והורי
התלמידים אשר נרתמו ותרמו מזמנם ומרצם ,למדו הילדים על הקהילה ,משמעותה,
יחסי גומלין והמעגלים השונים המייצרים קהילה .הם שמעו הרצאות מרתקות
החושפות את עבודת המשטרה ,יצרו ולמדו על בניית קלסתרונים דרך עבודתו של
חנוך פיבן ,הכירו מגוון כלים הנמצאים בשירות המשטרה ואף צפו בעבודת הכלבנים,
חבלן משטרה ועוד .יום הלמידה היה אחר ,מרתק ומעשיר וייצר מפגשים ובהם
אינספור חוויות ולמידה משמעותית.

דיאלוג בזמן
שיתוף פעולה המייצר חיבור בין דורי בין גיל עוז ,פורום מדריכי א'-ו' ,ומחלקת ילדים ונוער הביאה קבוצת מדריכים ומתנדבי גיל
עוז לביקור משותף בתערוכה "דיאלוג עם הזמן" שעוסקת בנושא הזמן  -הפיסי והרגשי ,ומתארת את חווית ההזדקנות דרך
עיניים בוחנות ומקוריות במוזיאון הילדים בחולון.
במהלך חודש יולי ,כחלק מקייטנות הקיץ ,יתקיימו ביישובים פעילויות שונות ,במסגרתן יכירו הילדים את ותיקי היישוב ולהפך,
החניכים יבקרו בבתים ,יכירו את ההיסטוריה האישית והיישובית ,יאספו מתכונים של פעם ויחזקו את הקשרים וההיכרות לקראת
המשך עשייה משותפת.

כל הכבוד
במהלך השבוע האחרון צפו במחזמר 'קזבלן' קרוב לאלפיים צופים מהעמק ומכל
אזור הצפון ,בשתי הצגות שנערכו באולם הקימרון.
אולם הקימרון היה מלא מפה לפה והכרטיסים אזלו כבר בתחילת השבוע.
תפאורה מרשימה ,השירים המוכרים' :רוזה'' ,כל הכבוד'' ,יש מקום' וגם קאסט ענק
של שחקנים נפלאים הביאו את הקהל בהמוניו לעמוד עם תום ההצגה ולהריע
ארוכות לצוות השחקנים המצוין ולהפקה שזכתה בפרס המחזמר הטוב של השנה
שגם אנחנו נהנינו ממנה! כל הכבוד!

אתר אינטרנט חדש למעברים
החל מינואר  3022התאחד מרכז מעברים מעיינות עם מרכז מעברים בעמק ,כך שהיום מדובר במרכז הנותן מענה לארבע
מועצות אזוריות :עמק המעיינות ,עמק יזרעאל ,מגידו וזבולון ולכ 00 -ישובים!!
עד היום פעלו שני אתרי אינטרנט נפרדים שבהם פורסמו משרות דרושים של האזורים הללו וכחלק מהאיחוד ,מאחדים גם את
האתרים.
החל מהשבוע הועברו כל המשרות באתר מעברים מעיינות לאתר החדש של מעברים בעמק ,דבר המאפשר לתושבים שלנו
להיות חשופים למשרות ברדיוס רחב יותר ובתחומים רבים ומגוונים.
מוזמנים להיכנס ולהתרשם....

זהירות מוקשים
בתחילת חודש יוני יחלו עבודות לפינוי מוקשים באזור המועצה ולאורך הירדן הדרומי.
העבודות יחלו באזור צמח וירדו דרומה במהלך חצי השנה הקרובה.
יש לגלות זהירות בקרבת אזורי הפינוי ולהישמע להנחיות הביטחון במקום.
עוד פרטים באתר האינטרנט של הרשות לפינוי מוקשים...

שבת שלום
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