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חברים חדשים בניר דוד
 05חברים חדשים התקבלו לחברות בקיבוץ ניר דוד (תל עמל) במהלך חג החנוכה ,שהוא גם חגו של הקיבוץ שציין השנה 55
שנים לעלייה על הקרקע .רובם בני ובנות משק שחזרו עם בני זוגם וילדיהם לעמק כדי להיקלט בקיבוץ כחברים ,ובקרוב מאוד
יתחילו לבנות את ביתם בתוך הקיבוץ .בניר דוד שכונת הרחבה מלאה ומוצלחת מאוד וחזרה זו של הבנים וקליטת חברים
חדשים היא תולדה של שינוי אורחות החיים שעבר היישוב ,ניהול מוצלח ,שגשוג כלכלי ,שמירה על האופי הקיבוצי לצד השקעה
גדולה בקהילה :נוי ,חינוך ,בריאות ותרבות מצויינים.
ערב לזכרו של דוד עורי
השבוע מלאה שנה לפטירתו של דוד עורי מבית אלפא שהיה מנהל האולפן
למוסיקה בעמק שנים רבות .בערב שהתקיים לזכרו באו לידי ביטוי כישרונותיו
הרבים של דוד ז"ל שהיה כותב ומלחין ויוצר ,איש רב אשכולות ,באמצעות שירה
ונגינה בהם לקחו חלק ילדי ,צעירי ואנשי העמק והמרכז למוסיקה ,לצד חבריו של
דוד ,משפחתו ואנשי בית אלפא.
היה ערב מרגש מאוד ומלא גאווה.
צילום :דוד עינב ,בית אלפא

גשם של פרויקטים
השבוע הסתיימה העבודה על מגרש הספורט בקיבוץ גשר ובמהלך השבוע הבא תסתיים העבודה גם על מגרש הספורט
במעוז חיים .שני המגרשים עברו שיפוץ ושדרוג מקיף הכולל ריצוף ,גידור ,תאורה ומתקני כדורסל וכדורגל.
במרכז עידן -מתקדמת בנייתו של המרכז האזורי המשותף לפיתוח טכנולוגי וחדשנות ,וגם מבנה בית הספר החדש לאולפנת
גלעד במנחמיה מתקדם במהירות ,ואת שנת הלימודים הבאה יתחילו כנראה התלמידים במבנה החדש .כמו כן קיבלה המועצה
אישור לשביל אופניים נוסף בין מרכז עידן לנווה איתן ,מה שמשלים את טיילת נחל באלא בין נווה איתן ומעוז חיים ויצור רצף
שבילי אופנים והליכה לרוחבו ואורכו של כל העמק.
הקרנת בכורה
השבוע נחנכה מערכת ההקרנה החדשה בקימרון בסרט ילדים לחנוכה.
לאחר  20שנים בהן נהנו אנשי האזור מסרטי פילם משובחים ,הסתיים עידן הפילם וכל הקרנות הסרטים עברו למערכות
עכשוויות משוכללות.
הסרטים הגיעו עד כה אל הקימרון כאשר הם ארוזים בשק המכיל בין ארבע לשמונה קופסאות של פילם מגולגל ,המקרין היה
מדביק סרט אל סרט ומרכיב את הסרט השלם על גלגלי המקרנה וכך מקרין מחדר ההקרנה להנאת הצופים .לאחר שאי
אפשר היה להשיג יותר סרטים וגם המסרטה שלנו כבר קצת הזדקנה רכשנו מערכת הקרנה עכשווית.
כעת יש לנו מערכת הקרנה עם איכויות מצוינות ,ומערכת קול חדשה ,ואנו מקווים שתושבי העמק והאזור ייהנו מהחידושים
והשכלולים .בסוף השבוע הבא תחנך המערכת באירוע 'כל יום סרט' .בכל יום יוקרן סרט אחר בעלות של  .₪ 05מוזמנים !
התכנית באתר המועצה...
סיפורו של מקום
שבוע לאחר מפגש הארכיונאים בעין הנציב ,קיימנו ביקור בבית הילדים הראשון
בטירת צבי ששימש מאוחר יותר גם בית תינוקות ,מתפרה וספריה ,והפך בעזרתן
של נילי שור וציפה רוט למרכז מבקרים המספר את סיפורו של הקיבוץ .הבית
הוא שילוב של ארכיון ומרכז תצוגה לעשרות ואולי אף מאות חפצים ומוצגים
שנאספו במשך שנים רבות ,ע"י הבנות  -מחצר היישוב ומבתיהם של חברים.
רהיטים ,כלי עבודה ,ציוד לימודי ,תמונות ,חומרים כתובים ועוד.

בנייה אקולוגית
ביום ג' האחרון התקיים יום בנייה אקולוגית במצפה לזכר יצחק בנישתי (מעל בית הקברות של שדה אליהו) .האירוע מתקיים זו
השנה השנייה ביוזמה וארגון של מכינת העמק כחלק מפיתוח שביל עמק המעיינות ושיפור התנאים עבור שביליסטים ,מטיילים
ותושבים.
באירוע שכלל הכנת לבני בוץ ,בניית ספסלי צמיגים ,פסיפס ,ספסלי בוץ ,הכנת מזכרות מחומרים ממוחזרים לקחו חלק כ05-
ילדים בגילאי א'-ו' מגוש מושבי ביכורה ומהקיבוצים שדה אליהו וטירת צבי .האירוע הסתיים בפעילות תוכן ובאפיית פיתות על
הטבון.
קפה ספרות
בערב נר שמיני של חנוכה אירחה סדרת 'קפה ספרות' את הסופרת יוכי ברנדס ששוחחה על ספרה 'הפרדס של עקיבא'.
זהו המפגש השני בסדרה ,אליה מגיעים אנשי עין הנצי"ב ועוד רבים מכל רחבי העמק והאזור.
קיבוץ עין הנציב שאחראי על הפקת הסדרה כבר שנים רבות מקבל את הבאים תמיד במרק חם ,שתיה חמה וכיבודים והפעם
גם עם גשמי ברכה שליוו את הערב.
חנוכה
אתמול ,נר שמיני של חנוכה ,קיימו חברי קבוצת "חקלאות בעמק" ערב יצירה
ומוסיקה לכבוד חנוכה .הדשא של חדר האוכל בנוה איתן הואר ,צעירים וילדים
נהנו ממוסיקה ושלל תחנות יצירה ופעילות צבעוניות ,ריח הסופגניות נישא באוויר,
על הבמה הפתוחה הופיעו צעירים מוכשרים והאווירה היתה קסומה וחגיגית.
היום מסתיים חג החנוכה .בכל יישובי המועצה התקיימו אירועים מרהיבים לאורך
כל השבוע .טקסים ,מרוצים ,מופעים והפעלות וזאת לצד הפעילות המשפחתית
הענפה.

חצי מרתון
מחר ,יום שישי ,תערך אליפות ישראל בחצי מרתון עמק המעיינות.
זוהי השנה ה 20 -שבה מתקיימת האליפות בעמק .בשנה הראשונה למרוץ
השתתפו כ 05 -רצים והשנה צפויים לרוץ מעל  0,555רצים.
נקודת הזינוק היא חוויה מדהימה ,שכן שובל ארוך של רצים עומד על הכביש
ומחכה להזנקה ,ובבת אחת יוצאים כל הרצים לכביש הפתוח והכביש מתמלא
בנקודות צבעוניות שהולכות ומתפזרות...
מוזמנים לבוא לעודד !

שבת שלום!

