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פרס נובל
שלושה מדענים קיבלו אתמול הודעה על זכייתם בפרס ,אחד מהם הוא
בן העמק !
ועדת פרס נובל הכריזה כי אריה ורשל ,מאוניברסיטת דרום קליפורניה,
זכה בפרס היוקרתי בזכות מחקרו בפיתוח מודלים ממוחשבים להבנת
מערכות כימיות מורכבות .אריה ורשל ,בן  ,23נולד בקיבוץ שדה נחום
ולמד בטכניון ובמכון ויצמן.
עם הגיע דבר הזכייה ,הוצף קיבוץ שדה נחום בטלפונים ,בברכות
ובתקשורת אשר הגיעה לשמוע סיפורי ילדות.
אנשי הקיבוץ התארגנו במהירות למסיבת עיתונאים ,אירחו את הבאים במועדון ,הביאו תמונות ,ענו לכל שאלותיהם
וסיירו איתם בישוב .גם אנחנו מצטרפים לכל המברכים.
סגן שר האוצר
בפגישה עם מיקי לוי  -סגן שר האוצר ,שהתקיימה בשבוע שעבר נדונו מספר נושאים שיקדמו את פיתוח האזור:
הנחות מס הכנסה – נמסר ששר האוצר מקדם מפה חדש בה יכללו גם יישובי האזור ,המפה אמורה להיות מאושרת
בסוף השנה .פארק צבאים – הובהר כי האוצר רואה חשיבות להעביר מפעלי עוגן לפארק צבאים ,שיחוללו מהפכה
בתחום התעסוקה.כביש  - 20הוצגה חשיבות הסדרת הבטיחות בו ביחד עם השלמת מסילת רכבת העמק.
כנס מנהלי מרכזי יום
כנס מנהלים של מרכזי יום מרחבי הארץ התקיים השבוע בגיל עוז .כמיטב המסורת הכין הצוות הצוות ארוחת צהרים
ואירח אותם בלבביות רבה .האורחים התרשמו מאד מהמרכז והחמיאו לצוות .המנהלים העירוניים אף ציינו את תחושת
המשפחתיות האופיינית כל כך למגזר הכפרי ואצלנו בפרט .ניצלנו את ההזדמנות כדי להציג גם את המועצה האזורית
ופעילותה ואת שיתופי הפעולה ההולכים ומעמיקים עם גיל עוז.
איש לא נשאר אדיש ליצירות המקסימות המעטרות כל פינה ויוצרות אווירה ביתית חמה במרכז יום ,ובתום הביקור
בבית גיל עוז נסעו כולם לסייר ולהתוודע לחקלאות בחוות עדן.
האגף לתרבות תורנית
האגף לתרבות תורנית במשרד החינוך הגיע לביקור בעיר ובעמק .היום החל בהיכרות ופעילות במדרשת בית שאן
והסתיים בסיור בפארק המעיינות .האגף בראשותו של שמריהו הרמן הגיע לסיור בהמלצתו של חיים שני המפקח
האזורי שהחמיא מאוד לעשייה וליוזמות של המועצה בתחום התרבות.

יום הידיד
כנס ותערוכה לציון  57שנה לאורד וינגייט ופלגות הלילה התקיים אתמול בהובלת רשות שמורות הטבע והגנים
המועצה לשימור אתרים וגופים נוספים .הכנס נחלק לשלושה חלקים :את הבוקר החלו יחידות של צה"ל בריצת ניווט
בגן השלושה ,מאוחר יותר התקיים טקס ויום עיון בבית שטורמן בעין חרוד ,היום הסתיים בכוכב הירדן בסיור מודרך
והרצאות הקשורות למורשתו של אורד וינגייט.
משרד נגב גליל מחליף מנכ"ל (ית)
משרד נגב גליל הוא שותף מצוין להרבה מאוד פעילויות בעמק .הבוקר נערך טקס חילופי מנכ"ליות במשרד .השתתפנו
בפרידה מאורנה הוזמן שעוברת לנהל את משרד האנרגיה ,הודינו לה ובירכנו את סיגל שאלתיאל שמחליפה אותה.
כדורשת עמק המעיינות
לקראת ההכנות לליגת נשים בכדורשת בעמק
המעיינות ' -מעיינט' ,שיוצאת לדרך בקרוב ,הגיעו ביום
שישי האחרון ובשעת בוקר מוקדמת כ  01אמהות
למחנה אימון כדורשת אולם בית ספר שק"ד שבשדה
אליהו.
לאחר ארוחת בוקר בריאה של פירות ומוזלי עלו הבנות
להתאמן ,ללמוד הנחתות ,טקטיקות ושיפור מיומניות
באימון שהעבירו שלוש שחקניות כדורעף מנבחרת
ישראל .האירוע הסתיים במשחקי ידידות ועם טעם של
עוד.
שבע קבוצות פועלות במועצה :מלכות הביצה״-מכפר רופין 'טירת השדה״-מטירת צבי ושדה אליהו '״קאצ'קס״-ממעוז
חיים ועין הנציב '״מעיינט״ -עובדות המועצה ,״העולות ברשת״-מחמדיה '״מלכות השדה״-משדה נחום 'והשבוע
הצטרפה קבוצה חדשה ממנחמיה.
קיימות
מחלקת איכות הסביבה במועצה מובילה קורס בנושא קיימות ואיכות הסביבה אשר יחל בשבוע הבא (.)00.01
המפגשים ,המועברים ע"י מרצים מהשורה הראשונה בתחומם ,יעניקו ידע וכלים אשר יסייעו לכולנו בהטמעת עקרונות
הקיימות ,בקידום איכות הסביבה ואיכות החיים בקהילת עמק המעיינות.
מוזמנים להצטרף !
שבת שלום!

