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 03בינואר 4302
הסליק
עשרות כלי נשק מסוגים שונים נמצאו בסליק שהאגדה אודותיו התהלכה בקיבוץ
מסילות שנים רבות .בעת העבודות והכנת היסודות לגן דרור ,נתקלו נעים מועלם
הקבלן משדי תרומות ועובדיו במכסה ברזל מחוזק בברגים.
כשפתחו את המכסה נדהמו לגלות עשרות כלי נשק עטופים היטב ,ומסודרים
למשעי .הסוד הגדול על הנקודה המדויקת של מיקום הסליק אשר היה תעלומה
במשך שנים רבות  -התגלה במקרה .האירוע עורר התרגשות גדולה בקרב וותיקי
היישוב שהתאספו במקום ,והעלו זיכרונות .הנשק הרב שנמצא הועבר לבדיקה ותיעוד
בתחנת המשטרה ,והסליק הוצא אחר כבוד מהאדמה והועבר לשמירה עד אשר
יוחלט על הדרך הטובה ביותר להציג אותו ולספר על חלקו בסיפורו של היישוב
וההתיישבות.

מוקד אזורי לרפואה דחופה
'מוקד לרפואה דחופה' החל לפעול השבוע במרפאה ג' בשכונת אליהו .המוקד
יפעל בכל יום החל משעה  00:33עד לשעה  30.33בבוקר שלמחרת ,בסופי שבוע
ובחגים החל מהשעה  00:33אחר הצהריים ועד למחרת החג והשבת בשעה 30:33
בבוקר.
שירותי הרפואה הדחופה ניתנים במרפאה של קופת חולים כללית ,והשירות יינתן
לתושבי עמק המעיינות ,בקעת הירדן ובית שאן .במוקד הרפואי ישהה במשך 04
שעות רצופות רופא מטעם החברה ומזכירה רפואית.
עלות הביקור במוקד ₪ 00 :בימי חול ו ₪ 23 -בסופי שבוע( .בסבסוד קופת חולים
כללית)
מפגש פסגה
במהלך כל החודש התקיימו שיעורים פתוחים להורים בתוכנית נש"ר .הורי ילדי כיתות
ג' ו-ד' של בתי הספר ביכורה ,רימון ,דקלים ושק"ד הוזמנו לצפות בשיעורי הנגינה,
השירה והתנועה ובמופעים המתקיימים על בימת זיידן.
השנה במסגרת התוכנית נרקם שיתוף פעולה רב דורי בין ילדי נש"ר-כיתות ג' בי"ס
דקלים לבין וותיקי העמק ממרכז יום -גיל עוז .מידי יום שני מגיעים לאולמות המחול
ולמרכז יום ילדים וותיקים ונפגשים לשיעורי שירה ותנועה משותפים.
המפגש המשותף היה עוצמתי ומרגש .וההורים לא איחרו להגיב:
"ערכים" היא לא מילה גסה ואני אסירת תודה למזלי הטוב על שהביא את בתי ללמוד
ב"בית חינוך דקלים ,בית ספר אזורי לבני יישובים חקלאיים" ,בו היא לומדת הלכה
למעשה כבוד לקשיש ,שיתופו בחיי היומיום ,סבלנות והמון המון אהבה".
"השתתפתי היום במפגש הורים של נש"ר .כמה דברים,
 הבן שלי היה עם חום ,לא הסכים להישאר בבית. מעבר לצלילים הקשבתי גם להורים מסביב ,כ"כ שמחו והיו גאים בילדים ובמועצה. כל המנחים דברו בשפה מקצועית ו"ירו גבוה" בשיח שלהם עם הילדים. שוחחנו עם הרקדנית הוותיקה משדה אליהו עמה רקד ,אומרת שהוא "שובב" ,הואאומר שהיא "נחמדה".
 א ני רואה מהצד את ההתרוצצות וההשקעה לאורך כל השנה ,מרשימה מאדההשקעה ,מצד אחד בפרויקט הגדול והמורכב ומצד שני בכל ילד וילד.
 -ושוב תודה שנתתם לנו מפוחית ולא כינור"...

טורניר משפחות
טורניר משפחות לזכרו של דור אורבך ז"ל מקיבוץ מירב ,התקיים ביום שישי באולם
הספורט בניר דוד.
 07משפחות וקרוב ל 233-איש מגדול ועד קטן ,הגיעו לשחק כדורסל באווירה חגיגית
וספורטיבית.
הטורניר שהוא פעילות קהילתית מקסימה הפך למסורת בפעילות מועדון הכדורסל
המשותף והמצליח גלבוע-מעיינות.

ביכוריסט ירוק
במסגרת יום "ביכוריסט ירוק" הגיעו ילדי הגן מתל תאומים לבית הספר ביכורה לפעילות משותפת .התלמידים הביאו לידי ביטוי
חשיבה מקורית ,עבודה מדויקת ותוצרים מרגשים ,והצוות למד שוב כמה נכון לשלב תחומי דעת במסגרת פעילות כזאת
ולהגיע לרמות גבוהות של למידה משמעותית.

הגמר הארצי במרוצי שדה
הגמר הארצי שהתקיים ביום שלישי ,היה יריית הסיום למרוצים המחוזיים והארציים
ויריית הפתיחה למרוצים הבינלאומיים שיתקיימו אצלנו בסוף חודש מרץ.
למרוצים הבינלאומיים נרשמו כבר  01מדינות ,וצפויים להגיע כ 133 -בני נוער אשר
ירוצו בתחרות וגם במרוץ ידידות .יחד איתם צפויים להגיע עוד כ 433 -אנשי צוות
ומאמנים ,שגרירים ואורחים נוספים.

נעל"ה
בפנימיית "גאון הירדן-דרכא" שבכפר רופין לומדים וחיים צעירים עולים מאמריקה
הלטינית בכיתות י'-י"ב .ביום ראשון השבוע יצאו בוגרי הפנימייה -היום חיילים במגוון
יחידות בצה"ל  -ליום כיף משותף ,בארגון ותמיכת המשרד לקליטת עלייה ,המועצה
והפנימייה .הבוגרים נהנו מטיול ובילוי בחמת גדר ,ולאחר מכן נפגשו יחד לסדנה
וארוחת צהרים בפאב הפינה בחמדיה .לחמדיה הגיעו גם מחנכיהם וצוות הפנימייה
והמפגש עמם היה מרגש ומחזק :הם העלו יחד זיכרונות ,התרפקו בנוסטלגיה על
תקופת החיים בפנימייה ,וחלקו חוויות משותפות מהשירות ומחייהם כחיילים בודדים
בישראל.

קיבוץ גשר חוגג 57
לכבוד החגיגה פיסל פטר וינר (מעוז חיים) שדה במיוחד לאירוע ובו נכתב גשר .01
את השדה אפשר לראות מהתל שנמצא דרומית לאתר 'גשר הישנה.

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

