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ביום רביעי אחה"צ במהלך סיור מקצועי של תנועת ההתיישבות "אור משימות" ,נכנסה הקבוצה למבנה המתנ"ס הישן (הלא
מאויש) בין הישובים ירדנה ובית יוסף.
בכניסה לגרם מדרגות במבנה אירע פיצוץ וכתוצאה מכך נפצע אחד מחברי הקבוצה .הפצוע קיבל טיפול ראשוני במקום
ופונה בהמשך במסוק לבי"ח רמב"ם.
כוחות הביטחון סגרו את המקום וביצעו בו סריקות קפדניות .נסיבות האירוע והגורם לפיצוץ טרם הובררו ,והאירוע מצוי כעת
בחקירת המשטרה.
ביקור ממש אוצר
דניאלה גרא רכזת תחבורה במשרד האוצר הגיעה לביקור עבודה במועצה .דניאלה ביקרה במספר מוקדים בהם מתבצעות
עבודות לשיפור הנגישות והתחבורה ,כמו ניר דוד ושדי תרומות ,וגם בכאלה שבהם המועצה מעוניינת לקדם עבודה ,כמו:
כביש  666והכניסות ליישובים שלאורכו ,הכניסות לבתי הספר רימון וגאון הירדן ,כביש  ,-311צומת רוויה וכבישים בעיתיים
נוספים.
ביקור מינהל  -רפי אלמליח
רפי אלמליח  -מנהל אגף בכיר לתכנון ,רשות מקרקעי ישראל ,ביקר במועצה .סיירנו במספר אתרים לבדיקת התכנות
לקידום תכנון ופיתוח פרויקטים שונים ,כחלק מההיערכות להמשך הפיתוח בשנים הקרובות.
תנופת פיתוח
ברחבי המועצה מתבצעים בימים אלו פרויקטים רבים :התשתיות הוותיקות בנווה איתן הושלמו ,בחמדיה ,ורשפים בשלבי סיום
ובבית יוסף באמצע הביצוע ,בשדי תרומות עובדים במרץ על שדרוג הכביש המערבי ,בניר דוד לקראת סיום פרויקט הסדרת
הכניסה ליישוב ,הושלם שביל האופנים בין בית ספר שק"ד לעין הנציב ,ובקרוב יתחיל ביצוע השביל בכניסה לשלוחות,
במסילות הושלמה השקעה במגרש הכדורגל והולך ונשלם שיפוץ נרחב לאולם הספורט הוותיק ,במרכז ביכורה מתבצעים
פיתוח נופי והתקנת מתקני כושר ,במנחמיה הושלם שיפוץ מוזיאון בית הרופא ומתבצעות עבודות פיתוח נופי ,תאורה וגינון.
עבודות מרכיבי בטיחות וסימון כבישים מתבצעות בהיקף נרחב (ראו דיווח נפרד) ,במעוז חיים ובגשר התחיל שיפוץ מגרש
הספורט ,בית הספר החדש של אולפנת גלעד בחמדיה מתקדם במהירות ,המבנה הרב תחומי בבית ספר רימון שבמסילות
לקראת השלמה ,הושלמה בניית כיתה חדשה וממ"ד בבית ספר דרור ,ובמעלה גלבוע ובטירת צבי נבנים גני ילדים חדשים,
בטיחות
לפני שבוע יצא לדרך ביצוע פרויקט בטיחות ביישובי המועצה ,הכולל
צביעת כבישים ,הצבת שלטים ופסי האטה .הפרויקט ממומן על ידי משרד
התחבורה ובהשתתפות של  11%מעלותו על ידי היישוב .הביצוע הוא
בהתאם לתוכנית עבודה אשר הוכנה בתיאום עם היישובים .נכון להיום
בוצעה עבודה במנחמיה ,שדה נחום ,נווה אור וניר דוד ובמשך השבועות
הקרובים נגיע לכל יישוב אשר גילה עניין בפרויקט.

תרומה אנושית
ג'ודי סינגר מקיבוץ מירב נכנסה השבוע לחדר הניתוח בבית חולים ברמב"ם ותרמה את כלייתה לאישה אחרת שעד כה לא
הכירה אותה כלל .לאחר הניתוח אמרה האישה ":בזכות אישה זרה נולדתי מחדש ,הלוואי שיהיו עוד אנשים נפלאים כמו ג'ודי
שיצילו חיים" .אנו מאחלים לג'ודי החלמה מהירה ומעריכים מאוד את מעשה החסד האמיץ.
מוזמנים לקרוא את הכתבה המלאה...
ניהול החינוך ההתיישבותי
בני פישר מקיבוץ מירב נבחר לתפקיד 'מנהל המינהל לחינוך התיישבותי ,פנימייתי ועליית הנוער' והוא יחל בקרוב בתפקידו
החדש ,לאחר כ  5שנות כהונה כמנהל ימין אורד .אנו שמחים על בחירתו של בני לתפקיד החשוב הזה ,שהוא מאוד
משמעותי למועצה האזורית שלנו ומאחלים לו הצלחה בעשייתו החינוכית.
חג המעלות
בשבוע שעבר התקיים חג המעלות של "בני המושבים" בעמק .החג מציין את עליית השכבות בתנועה ואת תחילת שנת
הפעילות 351 .חניכי כיתות ד'-ח' ,מד"צים וטרום פעילים מכיתה ט' צעדו על שביל עמק המעיינות במסלול שהסתיים ברחבת
הטקס בכפר רופין שאירח את החג ,שם חיכו ההורים וחברי קהילת היישוב המארח .החג היווה הזדמנות לברך את החניכים,
המד"צים וחמשת הגרעינרים על פעילות ערכית קהילתית המתקיימת בעשרה יישובים ובאזור.
לסרטון חג המעלות....
על המגרש :גאון הירדן  -שק"ד
במסגרת התאחדות הספורט של בתי הספר ,התקיים שלב רבע הגמר של מחוז צפון בכדורסל ,באולם הספורט בבית ספר
שק"ד ,בהשתתפות הנבחרת המקומית וכן נבחרת בית ספר גאון הירדן .באווירה צבעונית והרבה אנרגיות נערך המשחק
הראשון בין נבחרת בי"ס שק"ד לבי"ס מעלות -תרשיחא שהסתיים בניצחון ברורשל נבחרת שק"ד .מיד לאחר מכן ,נערך
המשחק בין נבחרות בתי הספר של גאון הירדן ובי"ס כדורי .גם כאן ניצחו שחקני גאון הירדן לאחר משחק צמוד ומותח.
למשחק הסופי נפגשו מנצחות המשחקים הראשונים ,וכך קיבלנו משחק על טהרת עמק המעיינות :נבחרת שק"ד נגד
נבחרת גאון הירדן .במשחק ספורטיבי ומרתק ניצחו בסיום שחקני בית ספר שק"ד ,אולם שתי הנבחרות זכו בכרטיס לחצי
הגמר המחוזי.
אין ספק שזהו כבוד גדול לעמק ,למועצה ולמועדון הכדורסל המשותף גלבוע\מעיינות ששני בתי הספר של המועצה מגיעים
לשלבים המכריעים של הטורניר ומאיימים על כתר האלופה.

נבחרת גאון הירדן

נבחרת שק"ד

גינה קהילתית
ברשפים ,כפר רופין ,מעוז חיים ,נווה אור וביישובים נוספים בעמק הולכות
וקמות גינות קהילתיות.
הגינה הקהילתית היא יוזמה חדשה יחסית ,וזאת משום שבשונה מהעיר
באזורים הכפריים שטחי הקרקע הם חלק בלתי נפרד מהחיים ולכל אחד יש
את הגינה הפרטית שלו.
הגינה הקהילתית נותנת מקום ליצירה משותפת של התושבים ,מאפשרת
מקום מפגש ופעילות חינוכית -תרבותית שמחזקת קהילה.
בשבת האחרונה התאספו במעוז חיים משפחות רבות לפעילות סביב הגינה.
הכינו שלטים ,זרעו ,השקו ועכשיו יבואו לבקר ,לנכש ולעבוד בערוגות
המשפחתיות ובהמשך גם ליהנות מפרי האדמה.

שבת שלום!

