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ביום חמישי ,לפני שבוע בדיוק ,נהרג אוריאל בוכריס בן ה 30 -מקיבוץ מירב בתאונת עבודה בבריכת הדגים באיילת
השחר .כולנו מחבקים את מיכל ונחמיה ,האחים וכל בני המשפחה הגדולה ומשתתפים בצערם ,ובצערה של כל קהילת
מירב.
רגבים
מדריכי ותלמידי תכנית "רגבים" והוריהם התכנסו בבריכות הדגים של מירב ,לציין את סיום השנה הרביעית של הפרויקט
המציע סדר יום חינוכי שונה ומשלב לימודים עם עבודה חקלאית ביישובי האזור.
במסיבת הסיום השתתפו ,כמיטב המסורת ,גם חקלאי האזור המעסיקים את נערי התוכנית בשדותיהם ,והביעו -ולא בפעם
הראשונה -את התלהבותם הרבה מאופי התוכנית ומעבודת הנערים.
עובדים בדרכים
מי שנוסע ברחבי העמק יכול לראות את העבודות הרבות שמבצעת חברת נתיבי
ישראל (מע"צ).
ריבוד וסימון הכביש היורד מהעיר בית שאן לכיוון נווה איתן ,מעוז חיים וכפר רופין,
קטע הכביש בין חמדיה לבית יוסף ועוד .כמו כן קטע הכביש שבין נחל בזק לצומת
מעלה מירב נסגר למספר ימים בשל עבודות לפינוי מוקשים ,כהכנה לשיפור ניקוז
הנחל שהציף בחורף שעבר.
ביקור רשם האגודות
רשם האגודות השיתופיות ,עו"ד מירון הכהן ,וצוות הפיקוח ממשרדו הגיעו לביקור במועצה .בתחילת הביקור שמעו סקירה
על המועצה ויישוביה ולאחר מכן יצאו לביקור ברשפים ,נוה איתן וטירת צבי ,שם נפגשו עם הנהלות היישובים כדי להכיר
לעומק את הצדדים החברתיים ,קהילתיים וכלכליים של היישוב ולשמוע על תהליכי השינוי והצמיחה שמובילים .זהו ביקורו
הראשון של הרשם במועצה האזורית עם כניסתו לתפקיד זה ,מאחלים לו הצלחה וסיוע בקידום הצרכים של המגזר
הכפרי התיישבותי.
יאיר שמיר
שר החקלאות יאיר שמיר ערך ביקור ברשויות הניקוז וביניהן ברשות ניקוז ירדן דרומי.
רמון בן ארי ,מנכ"ל הרשות ,הציג לשר את עבודת הרשות ,הפרויקטים הרבים בהם היא עוסקת ,ניקוז הנחלים ,שימור
קרקע ,פיתוח החקלאות והתיירות וכמובן הפרויקטים המרכזיים בימים אלו :עבודות התשתית לרכבת העמק והתכנית
לשיקום הירדן הדרומי.
"מבצע סבתא"
שת"פ של גיל עוז עם מחלקת הילדים והנוער הניב פעילויות רב דוריות שונות במהלך החופש ביישובים ברחבי המועצה.
סבים וסבתות הוזמנו להתארח בבתי הילדים ,התענגו על קפה ועוגה ,ספרו סיפורים ועשו הפעלות מיוחדות .בחלק
מהיישובים הכינו הילדים שי וחלקו לבתי הוותיקים ביחד עם חוברות החוגים לשנת תשע"ד.
החיבור בין הוותיקים לדור הצעיר היה מרגש וכל הצדדים נתרמו.

מניר דוד למכביה
סתו גינת ,בת ה 01 -מקיבוץ ניר דוד זכתה בתואר סגנית אלופת ישראל באופני כביש.
סתו התכוננה כל השנה לאליפות זו והמקום השני הוא בשבילה הצלחה גדולה.
לשנה הבאה היא כבר מתכננת לנסות ולכבוש את הפסגה פעמיים .פעם באופני הכביש ופעם באופני שטח .סתו שואפת
להיות אלופת ישראל והיא ייצגה אותנו במכביה שהסתיימה השבוע .אנו גאים בה !
בליל ירח מלא
 011חבר'ה 31 ,יישובים 5 ,ק"מ 3 ,להקות נוער ,עמק .0
שנה שביעית של טיול ירח מלא על שביל עמק המעיינות והשנה ממאגר חמדיה לבית יוסף .לאט לאט אפשר לחבר את
כל המקטעים שהחבר'ה הולכים לאורך הטיולים השונים ולצבוע את כל  031הק"מ שמקיפים את העמק :ט"ו בשביל ,טיולי
ירח ,מסע בשביל ,טיול מעברים.
בסיום המסלול נהנו החבר' ה מאפיית הפיצות המסורתית ומהופעה של שתי להקות נוער מהעמק.
יישר כוח למנהיגות הנוער על המעורבות וההובלה באירוע ועל הרמת ערב הלהקות ,ולפורום המדריכים שמובילים יחד
פעילות לאורך כל השנה .לסרטון ....
מנכ"ל הכלכלה
נפגשנו עם עמית לנג ,מנכ"ל משרד הכלכלה ,לדיון על מעמדו של פארק צבאים ועל תנאים שיאפשרו משיכת מפעלי
עוגן גדולים לפארק התעשייה .יש דיונים מתמשכים עם שרי הביטחון והכלכלה בניסיון להעביר לפארק תעשיות ביטחוניות.
המנכ"ל הבטיח לסייע.
בית ראשון בשלפים
בשעה טובה ומוצלחת הונחו בשבוע החולף היסודות של הבית הראשון בשלפים.
בשכונה החדשה שווקו כבר כ 51 -מגרשים ובקרוב משפחות רבות יתחילו לבנות את
ביתן בשטח שהוכשר על ידי החברה הכלכלית של המועצה.
כולנו מלווים בהתרגשות גדולה את ההתחלות האלו.
קוקה קולה
הסתיימו חמישה מחזורים של קוקה קולה קאמפ בגני חוגה .אלפי בני נוער מכל רחבי הארץ לקחו חלק באירוע ,וגם בני
הנוער שלנו שהוזמנו והתארחו בהופעות הלילה של להקת ה'דג נחש' .זו שנה שנייה ברציפות שהאירוע מתקיים בגני חוגה
שבעמק המעיינות ומביא לחשיפה של האתר ושל האזור כולו.
מתכוננים לשנה החדשה
במרכז למוסיקה ובמרכז למחול ואמנויות הבמה נערכים לקראת השנה הבאה  -ההרשמה בעיצומה ותוך כך מתגבשות
קבוצות המחול והתיאטרון ומערכת שיעורי הנגינה והשירה משתבצת בתלמידים וותיקים וחדשים .לחוברת פנאי המעיינות...
בגיל עוז נפתח השנה מסלול חדש ומשותף עם המתנ"ס ,של חוגי העשרה שהותאמו מתוך הקשבה והבנה לצרכי השטח
לכל הגילאים וגם לאנשים עובדים .לחוברת חוגי העשרה...
מוזמנים להצטרף!
ושאבתם מים
"היי ,תאיט את הרכב ,יש צב על הכביש ",אמר החבר שהצטרף אליי לטיול בזמן הנהיגה יחד עם שלושת ילדיו הקטנים,
שכבר עמדו לרדת מהרכב וללטף את החיה החכמה .חייכתי וחשבתי בליבי" :זהו ,ניצחתי ".וכל זאת למה? כי סירבתי
בעקשנות לנהוג במהירות ,לפי עצתו ,לכל אורך המסלול היפהפה בעמק המעיינות ,ועכשיו ירד לו גם האסימון שלכאן
באים בקצב "סלוו" כדי ליהנות ,לספוג את הנופים המדהימים של הגבעות וההרים ולהריח את הריחות העולים מהרפתות
ביישובים הקטנים".
כך כתב עיתונאי הארץ  -עדי שטרנברג לאחר ביקור בעמק .לכתבה המלאה...
שבת שלום !

