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ביקור מנכ"ל משרד התיירות
אמיר הלוי ,מנכ"ל משרד התיירות הגיע יחד עם צוות משרדו לביקור .המנכ"ל
סייר בגשר הישנה ,בבית הכנסת באלא במעוז חיים ,במרכז הצפרות בכפר
רופין ובניר דוד ,קיבל סקירה על התיירות ,והתרשם מן הפוטנציאל הרב שטמון
בעמק.

חצי מרתון שובר שיא
למעלה מ 0,111-רצים ובני משפחותיהם הפכו את העמק לזירת הריצה הגדולה
בארץ במסגרת אליפות ישראל בחצי מרתון עמק המעיינות שנערכת זו השנה
ה.23 -
הרצים הרבים ,חיילי צה"ל ובני הנוער מעמק המעיינות שלוקחים חלק במרוץ
כבר מספר שנים ,נהנו ממזג אוויר מושלם לריצה ומאירוח משובח.
בסיום המתין לרצים ובני משפחותיהם מתחם 'אקספו' ובו דוכני מכירה למוצרי
ספורט וריצה וכן מתנות מפרי העמק כמו מיני גזר שלוחות ,אשכוליות
מהפרדס ,תמרים ועוד.
לסרטון מרוץ שליחים של נוער עמק המעיינות...
לתמונות מחצי מרתון ...2172

צהובים חדשים
השבוע הצטרפו שני אוטובוסים חדשים לצי הצהובים של המועצה .אלה החליפו
את שני האוטובוסים הישנים בהם נוהגים כבר שנים רבות הרצל אטיאס ודודו
בזק .החלפת האוטובוסים היא חלק ממגמה להחלפת כל הצי הישן בחדש וזאת
על מנת שילדי העמק והנוסעים האחרים יוכלו לנסוע בביטחה גם בלימודים וגם
בחופשות.

טורנדו בעמק
ביום ראשון ,בשעות הצהריים המוקדמות הביא עימו החורף סופת טורנדו
(מערבולת) עזה שהחלה מכיוון ההר ,עברה בשדי תרומות ,המשיכה לתל
תאומים והסתיימה בשדה אליהו .הסופה שעברה השאירה בדרכה נזקים
חמורים מאוד ,וקשה היה להאמין למראות הקשים שחוללה תוך שניות ספורות.
ארבעה משקים נפגעו קשות מהסופה והמשמעות היא הרס חממות ,יבולים
שלא יגיעו לידי מימוש ,אובדן הכנסה ,והשקעה של מאות אלפי שקלים שירדו
לטמיון אצל כל אחד מהמגדלים .גגות של בתים ביישוב תל תאומים עפו
מעוצמת הרוח ועצים נשברו ,ורק בנס לא קרה אסון כאשר חפצים כבדים עפו
או קרסו .המועצה מלווה את היישובים והתושבים ומסייעת ככל האפשר.

הפנים היפות של העמק
בעין הנצי"ב פועל גמ"ח המעיינות .אסי היקנד ,צעיר שהגיע לקיבוץ לפני
כשנתיים יזם וסחף יחד איתו את טליה גלסנר ,מנהלת המרפאה (ואם לשבעה
ילדים !) וקהילה שלמה של ילדים ,נוער ומבוגרים שמגיעים מדי יום רביעי אחר
הצהריים לארגן חבילות מצרכים לנזקקים .את המצרכים מקבל הגמ"ח
ממפעלי האזור ,מישובים ומתרומות .זו חוויה מרגשת לראות את הכוורת הזו
רוחשת עשייה כל כך משמעותית וכולה נתינה והתגייסות למען האחר.

בחירות במועצה
לראשונה מזה שנים רבות יתקיימו ב 10 -לחודש דצמבר בחירות לראשות המועצה ,לנציגי המליאה ,והועדים
המקומיים.
רבים לא מייחסים חשיבות מספקת לבחירות אלה שכן ,הן אינן מקבלות את המשמעות והחשיבות כפי שמקבלות
הבחירות לממשלה ,אינן מקבלות חשיפה תקשורתית וביום בו נערכות לא מוכרז שבתון.
אולם הבחירות לרשות המקומית הן בעלות חשיבות ,ומשמעות לכל אחד ואחת והן נוגעות לשלל נושאים המשפיעים
באופן ישיר ויומיומי על חיי התושב :חינוך ,תעסוקה ,תרבות ,רווחה ,ביטחון ,תשתיות ,איכות החיים ובכלל.
בעל זכות הצבעה הוא כל אדם שגילו  21ומעלה ביום הבחירות והוא רשום בפנקס הבוחרים ביישובו.
לקלפי יש להגיע עם תעודה מזהה  -תעודת זהות ,דרכון או רישיון נהיגה .אין צורך בהודעה לבוחר.
הקלפיות ימוקמו ביישובים והודעה על שעות פעילות הקלפיות פורסמה.
הצבעות חיילים יתקיימו בסוף השבוע שלפני כן באולם המליאה שבבניין המועצה:
ביום ה' 21.21 ,בין 20:11-11:11
ביום ו' 11.21 ,מ 1:11 -ועד שעתיים לפני כניסת שבת
במוצ"ש  12.21שעה לאחר צאת השבת ועד 12:11
וביום הבחירות  -בקלפיות ביישובים.

שבת שלום !

