ד"ש מס' 714
כ"ח סיון תשע"ג
 31יוני 3131

אש ברוויה
אש שפרצה בשיפולי הגלבוע התפשטה ביום רביעי אחר הצהריים לכיוון מושב רוויה .האש
שהתגברה בשל הרוחות העזות הגיעה לחממות ולשטחים החקלאיים וממש עד לבתים
המערביים של היישוב .תושבי הבתים הסמוכים לאירוע פונו מבתיהם .צוותי כיבוי אש
הכוללים כבאיות ומטוסים עסקו במשך שעות ארוכות בכיבוי השריפה .אנשי היישוב
התגייסו גם הם במהירות וביחד עם צוותים של כיתת הכוננות האזורית ומתנדבים מכל
האזור ,הצליחו לעצור את האש בשעות הערב המאוחרות והתושבים חזרו לבתיהם .היום
קיימנו פגישה ביישוב לסיכום האירוע ולהתארגנות בחזרה לשגרה .לתמונות מהשריפה...
מי מנחמיה
מזה חמישה שבועות שתושבי מנחמיה נדרשים ע"י משרד הבריאות להרתיח את מי השתייה.
צוותים מקצועיים של המועצה ,אנשי המים של מנחמיה וצוות של חברה חיצונית המתמחה בניקוי של מערכות מים עורכים מדי
יום בדיקות מים ,פעולות הכלרה מקומית ,ניקוי ,שטיפה ,וחיטוי של צנרת המים .בעקבות הפעילות השיטתית והמקצועית,
הנעשית ע"פ דרישות משרד הבריאות ,כבר מעל שבועיים שכל בדיקות המים במושבה נמצאו תקינות.
ביום שלישי ,הותקן במנחמיה כלורינטור אשר מבצע ניטור רציף של הכלור ,וזאת תוך המשך מעקב צמוד ויומיומי על איכות
המים ,עד להקמת מתקן קבע שיפתור את הבעיה וייתן מענה קבוע ויציב .אנו פועלים מול שרת הבריאות ,מנכ"ל משרדה
והגורמים המקצועיים של משרד הבריאות כדי להביא לביטול ההנחיה להרתיח את מי השתייה .נכון לזמן כתיבת שורות אלה
עדיין לא התקבלה ההודעה המיוחלת.
מטה בטירת צבי
טירת צבי הוא יישוב צומח ומתפתח כלכלית וחברתית ,במהלך השנים האחרונות נקלטות ביישוב כ 31 -משפחות מדי שנה,
תהליך שמביא לצמיחה דמוגרפית משמעותית ומבורכת ולגידול בילודה.
בפגישת מטה המועצה עם הנהלת היי שוב הוצגו נתונים מרשימים מאוד של פעילות קהילתית לצד פעילות כלכלית ביישוב,
ודווח גם על פעילויות של מעורבות חברתית :הבית בטירה ,גרעין צב"ר ,גמ"ח ,קייטנת אילן -ית"ד ,ועוד יוזמות פרטיות
שמתורגמות גם לפעילויות קהילתיות.
את הישיבה סיכם דובי סימון  -מנהל הקהילה" :לא היה לי ממשק עם המועצה עד הכניסה שלי לתפקיד .בשנה הזו אני לומד
על העשייה וכולי נפעם .אתם עושים עבודה נהדרת .עושים עבודתכם באמונה ".אנחנו חושבים אותו הדבר על העשייה בטירת
צבי.

מפגש תיירנים
תיירני העמק התכנסו השבוע ב'גשר הישנה' ,למפגש בנושא נגישות .המפגש החל בסדנת
אפייה ב'אגדת לחם' והמשיך בפעילות של עמותת 'נגישות ישראל'.
התיירנים שמעו הרצאה קצרה על מוגבלויות ,נגישות מבנים ,תשתיות וסביבה ,נגישות
שירות ונגישות טכנולוגית והתנסו בתחנות הפעלה בנושאי ניידות ראיה ושמיעה .בסוף גם
התענגו על מה שהכינו בסדנת האפייה.
האירוח ב"גשר הישנה" היה נפלא ,וכולם יצאו בתחושה שלמדו דברים חדשים וחשובים
לעצמם ולעסק שלהם .לתמונות מהמפגש...

הגמלאים החדשים
בפגישת שולחן ותיקים הוצגה עבודה מרשימה של צוותי המועצה ,המתנ"ס וגיל עוז ,אשר
יוזמים פעילויות רבות לחיזוק הקשרים הרב דוריים בעמק.
מספר פורומים משותפים הוקמו לאחרונה :פורום מנהלי רווחה וקשישים ,פורום מנהלי בתים
סיעודיים וצוות משותף אשר אחראי על דיאלוג שוטף ,יצירת סינרגיה בעבודה משותפת,
ומודעות וייזום שיתופי פעולה ופרויקטים חברתיים רב דוריים.
הוצגו פעילויות חדשות שנרקמות וביניהן תכנית ראשונית ל'שבוע סבבא' המתוכנן לשבוע
השלישי של חודש אוגוסט ,שבוע שכולו בילויים לנכדים עם הסבים והסבתות.
עוד עלה נושא הגמלאים החדשים ,והצורך בפעילות מגוונת ומתחדשת כל העת.
העבודה המשותפת שקיבלה מינוף בתקופה האחרונה מביאה עימה עשייה מצוינת ויצירתית לכל שכבות הגיל בעמק.
ביקרנו גם בבית גיל עוז ,בו מוצגת תערוכת עבודות שמסכמת שנה מלאת עשייה ויצירה :ציור ,פיסול ,צילום ,רקמה ועוד שלל
אמנויות נפלאות .כולכם מוזמנים לבוא ,לראות וליהנות! לתמונות ...
קפה וגם ארוחת בוקר
באולפנת גלעד זו כבר מסורת שאחת לזמן מה פותחים התלמידים בית קפה ומארחים
קבוצות מהעמק :תלמידים ,מבוגרים ,אורחים וגם אותנו.
הוזמנו לבית הקפה האחרון לשנה זו .בפרויקט אותו מובילה תמי ליאון עוסקים התלמידים
בכל אמנויות האירוח :מהכנת משטחי האכילה (פלייסמנטים) ,מתקני מפיות ותפריטים ועד
סידור השולחן ,הכנת האוכל והשתייה המוגשים לאורחים.
התארחנו בבית הקפה ביום שאחרי בחינת הבגרות בקונדיטאות שנערכה בבית הספר
ומלבד ארוחת בוקר כייפית וטעימה ,נהנינו ממטעמים מתוקים שעומדים בכל קנה מידה
של קונדיטוריית עילית .לתמונות מבית הקפה...
הכן ילדך לקיץ
לצד ה"סיומים" השונים והפרידות ,נערכים ביישובים לחופשת הקיץ .בגילאי הגיל הרך וא'-ו' מתארגנים לקראת קייטנות ארוכות
ומשמעותיות ואצל בני הנוער "מתחלפים" בקיץ היום והלילה וקיים זמן רב של פנאי.
מדריכי הנוער נערכים ובונים פעילויות רבות אשר מתקיימות בלילות ביישובים ברמה האזוריות ,בהן נפגשים בני נוער מכל
העמק.
המחלקה לשירותים חברתיים ומאיה ארטל ,מתאמת הרשות למלחמה בסמים ובאלכוהול ,שותפים ,יחד עם מחלקת ילדים
ונוער ,בבניית הפעילויות השונות במטרה לייצר חופש בטוח ומשמעותי ולהגיע אל כמה שיותר ילדים ובני נוער.
נש"ר ד'
לקראת סוף השבוע שעבר התאספו ובאו כל ילדי כיתות ד' בעמק ובני משפחותיהם
לאירוע סיום השנה של פרוייקט נש"ר .ההורים השתתפו בשיעור לדוגמה של ילדיהם ולאחר
מכן התכנסו על הדשא למופע סיום קצר בהשתתפות התלמידים.
הסבים והסבתות מגיל עוז התנדבו לכוון את תנועת כל הרבים שהגיעו לאירוע ודאגו שכל
אחד ימצא את מקומו .פרוייקט נש"ר (נגינה שירה ריקוד) מביא עימו תוצרים נפלאים .יש
גידול במספר הילדים המנגנים בעמק ,מקהלות לי-לך צומחות ,יש לנו תזמורת ילדים
ומספר הפעילויות והעשייה הולכים ומתרחבים כל הזמן .לתמונות מהאירוע...
סטמפניו
עונת התיאטרון לשנה זו באה אל סיומה עם ההצגה 'סטמפניו'.
זו הייתה שנה של תיאטרון משובח ,ואנו זכינו לצפות במיטב ההצגות שעלו על הבמות
בארץ .הקהל שלנו הוא מאוד מיוחד ,ואפשר לחוש זאת באוויר ,בכניסה לאולם.
עם הסיום החגיגי נפתחה ההרשמה לעונה החדשה שכבר נראית מבטיחה.

יום סבבא
בבית ספר 'דקלים' התקיים בפעם הרביעית יום סבבא.
זהו יום שבו מוזמנים כל הסבים והסבתות לבלות עם נכדיהם בבית הספר.
הבוקר החל במצעד דגלים מרגש של כל ילדי בית הספר ובטקס מקסים ,שעם סיומו
הוזמנו כולם לכיבוד עשיר שהביאו האורחים .לאחר ארוחת הבוקר הוזמנו כולם לפעילות
בכיתות ששיאה ב'מעגלי נפגשים' משותפים לסבים ולנכדים.
היה באמת יום סבבה .את התגובות שמענו מההורים ומהסבים הנרגשים שאמרו שזאת
הייתה הזדמנות לפגוש תושבים מיישובים רבים ,אבל בעיקר זמן איכות עם הנכדים.
לתמונות מיום סבבא ....

"...סבתא שלי היא אחרת כל-כך.
אני חושב שסבתא לא מוכרחה
ללכת תמיד עם מקל הליכה.
גם שער שיבה
זה בכלל לא חובה
ולפי דעתי ,היא גם לא חייבת
באמצע הרחוב לעצור ולשבת.
לא צריכה משקפים,
לא צריכה מטפחות.
היא צריכה אבל נכד -
אחד לפחות.
כך זה ,בעצם ,אצל סבתי.
למה היא סבתא? רק בזכותי!"
חגית בנזימן

שבת שלום
יורם קרין
ראש המועצה

