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חנוכת הכביש בניר דוד
ביום שישי האחרון חנכנו את כביש הכניסה המחודש בקיבוץ ניר דוד ,בטקס שנערך בצילו
של הסילו הישן של קיבוץ ניר דוד ,אשר שופץ והוסב למבנה משרדים לאנשי הגד"ש
והמדגה ונמצא ממש בכניסה לישוב על הכביש הראשי והחדש .ילדי הגן אשר לקחו חלק
בטקס היו אחראים לתכנית האמנותית ושרו משירי הקיבוץ כשחברי הקיבוץ מצטרפים
אליהם.
קיבוץ ניר דוד הוא ישוב מוביל בעמק .השילוב של ניהול אחראי ,משק כלכלי מבוסס
וקהילה חזקה הביא לתהליך של התחדשות ,קליטה וצמיחה .לתמונות...

אולם הספורט במסילות
אתמול חנכנו במשחק כדורסל סוער גם את אולם הספורט בקיבוץ מסילות .אולם
הספורט אשר התיישן מאוד עבר שיפוץ כולל וכעת הוא מאיר פנים לבאים בשעריו.
קבוצת שחקנים צעירים המתינה לנו באולם ובתום המשחק שבו נצחה הקבוצה
המארחת הענקנו להם את הגביע .ברכנו את מסילות ואיחלנו שתהליך הצמיחה העמוק
אליו נכנסו יביא לקליטת משפחות וילדים רבים שימלאו את האולם בפעילות קהילתית
וספורטיבית .לתמונות...
ירדן גלבוע ותבור
רשות ניקוז ירדן דרומי הפיקה ספר צילומי אויר מרהיבים של צמד הצלמים הידוע דובי טל
ומוני הרמתי .אירוע השקת הספר התקיים בתחילת השבוע בכפר תבור במהלכו נפרדו
המשתתפים מדוד ירוס מטירת צבי אשר שימש בתפקידים רבים במועצה ,במשרד
החקלאות וברשות הניקוז ויצא לגמלאות .הפעילים והחברים הרבים שהגיעו הודו בחום
לירוס על פעילותו ותרומתו רבת השנים לאזור ולמדינה .לתמונות...
סיור פרויקטים
בתחילת השבוע יצאנו לסיור בין פרויקטים הנמצאים בשלבים שונים של עבודה ברחבי המועצה .ביקרנו במרכז הטכנולוגי-
חינוכי המשותף שהולך ונשלם במרכז עידן ,ויחל לפעול בסביבות ספטמבר ,המשכנו לקיבוץ גשר שם ראינו את מגרשי
הספורט ששופצו ,עצרנו בבית יוסף לראות את פרויקט תשתיות ותיקות שהסתיים ושינה את פני הישוב וסיימנו בבית ספר
גלעד בחמדיה אשר יהיה משכנם החדש של תלמידי אולפנת גלעד בשנת הלימודים הבאה.
תכנון וכלכלה
ערן יעקב  -סמנכ"ל תכנון וכלכלה ברשות המיסים הגיע לביקור בעמק יחד עם אנשי
משרדו .העלינו בפני האורחים את נושא הטבת המס ל 7 -הישובים בעמק שאינם כלולים
במפת העדיפות החדשה ,תוך כדי ביקור במושב רוויה שהמחיש את הקירבה בין הישובים
והחשיבות הגדולה של הסולידריות האזורית .עוד ביקרנו בפארק צבאים שם הצגנו את
הצורך במתן עדיפות למפעלי עוגן כדי לתמרץ אותם לעבור לאזור.
פארק צבאים
דירקטוריון פארק צבאים בחר בישיבה האחרונה את עזרא שמיר כמנכ"ל חדש לפארק צבאים .עזרא הוא בעל ניסיון רב
בניהול ושיווק של פארקי תעשייה אזוריים ואנו מקווים שיצעיד את הפארק קדימה לקליטת מפעלים חדשים והגדלת היצע
ומגוון התעסוקה באזור.

מנכ"ל משרד החקלאות
נפגשנו עם רמי כהן מנכ" ל משרד החקלאות לסיכום ביקור שר החקלאות בעמק ודיון על תוכניות העבודה המשותפות .דנו
בקידום הכנת תב"ע לחוות עדן ,בפיתוחה של החווה החקלאית חינוכית ,בפיתוח וחיזוק ענף המדגה בעמק ובמעורבות של
המשרד בתחומים נוספים וציינו את העבודה הטובה שיש לנו עם המחוז בראשותו של ד"ר נתי גלבוע .המנכ"ל הדגיש בסיכום
את החשיבות שמשרד החקלאות רואה בחיזוק ופיתוח החקלאות בעמק המעיינות.

נש"ר  -גיל עוז
במסגרת סיומי השנה בפרויקט נש"ר התקיים השבוע מפגש מיוחד במינו .תלמידי בית
ספר דקלים אשר במהלך כל השנה קיימו שיעורים נגינה ,שירה ותנועה עם ותיקי העמק,
סיימו את השנה יחד באירוע משותף שבו לקחו חלק ההורים ובני המשפחות.
המפגש המקסים הביא לידי ביטוי את הקשרים המאוד מרגשים שנוצרו בין התלמידים
הצעירים והותיקים שבאו לידי ביטוי בשיעורים במהלך השנה ובסיום על הבמה.
השמיים הם לא הגבול
תעשיידע בשיתוף עמותת  SPACE-ILחברו במאמץ משותף לחשיפת תלמידי מדינת ישראל
למשימה הלאומית :הנחתת החללית הישראלית הראשונה על הירח ,תוך הכרת תעשיית
החלל בכלל והישראלית בפרט .במסגרת הקורס "השמיים הם לא הגבול -ממציא צעיר
לחלל" שבו לקחו חלק תלמידי כיתה ז' מבית ספר שק"ד ,התבקשו התלמידים להעלות
פתרונות לאחד האתגרים שהועלו בפניהם .הם השקיעו זמן רב במחקר ומחשבה והגיעו
לפתרון ובשבוע שעבר זכו במקום הראשון בתחרות העולמית להנחתת חללית לא מאוישת
על הירח !
בתחרות שהתקיימה במדעטק בחיפה השתתפו כ 01-קבוצות מכל רחבי הארץ אשר הציגו
את עבודותיהם בפני שופטים מאנשי המדע והתעשייה .וביניהם ההשקעה והמאמץ של
התלמידים הניבו את פירותיהם והם הוזמנו לבמה לקבל את הפרס.
עתידים
תוכנית קדם עתידים פועלת לקידום לימודי המדעים בפריפריה החברתית והגיאוגרפית של מדינת ישראל .בעמק המעיינות
לומדים בתוכנית למעלה מ 211 -תלמידים בכיתות ט-י"ב .היום קיימנו מפגש סיכום עם בוגרי התוכנית ושמענו מהם על העניין
שיוצרת התוכנית ועל תרומתה להישגיהם בלימודים .בהמשך המפגש קיימנו שיחה מעוררת השראה על יזמות ,טכנולוגיה וחינוך
עם גדעון ידין מקים ומנהל "גבע סול" החברה אשר מקימה יחד עם המועצה את המרכז הטכנולוגי ,אשר חיזק אצלנו את
התחושה שיזמות ומנהיגות טכנולוגית הם הדבר הבא באזור שלנו.

שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

