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החלטת מועצת מקרקעי ישראל
בשבוע הבא תובא למועצת מקרקעי ישראל החלטה היסטורית שתאפשר להסדיר סוף סוף ולאחר שנים רבות את מעמד
הקרקעות למגורים בתוך שטחי הקיבוצים .ההחלטה גובשה על ידי וועדה בראשותו של בנצי ליברמן מנכ"ל רשות מקרקעי
ישראל מול צוות הקרקעות של התנועה הקיבוצית בהובלת איתן ברושי מזכיר התנועה .ההחלטה כוללת גם את "חלופת
האגודה" ,חלופה נוספת להחלטות  151ו  1155שתשמור על אופיו של הקיבוץ ועל מאפייניו הייחודיים ותפחית את החיכוך
הנמשך שנים רבות עם רשות מקרקעי ישראל .בירכנו את העושים במלאכה ואת החלופה שהתגבשה וחיזקנו את ידיו של איתן
ברושי בהובלת המהלך שיאפשר לקיבוצים לחזק את תנופת הקליטה וההתחדשות.
ביקור תמיר בן משה
תמיר בן משה  -סמנכ"ל וראש מינהל הפיתוח במשרד החינוך  -הגיע לביקור היכרות
בעמק .תמיר קיבל סקירה רחבה על בית ספר גלעד שבנייתו הולכת ונשלמת והתרשם
מעבודת הצוות של אולפנת גלעד והתלמידים .הוא ביקר גם בגאון הירדן דרכא ,ברימון
ובשק"ד -דרכא ולמד על עבודתם של המנהלים ,צוותי החינוך ותכנית עמק חינוך אשר
הולכת ומתבססת היטב במערכות החינוך והקהילה בעמק .את תוצאות הביקור אפשר
יהיה לראות בקרוב  ...ובחנוכה חונכים את בית ספר גלעד החדש ביחד  -כך הבטיח !
חיים ביבס
חיים ביבס  -יו"ר השלטון המקומי וראש עיריית מודיעין -מכבים -רעות ,קפץ לביקור היכרות עם
הפעילות הרבה בעמק .חיים ,בן העיר בית שאן מכיר היטב את האזור והיופי המיוחד לו ,ואוהב
במיוחד לרוץ ולטייל בפארק המעיינות החדש .הצגנו לו את הפרויקטים החדשים במועצה :בית
ספר גלעד ,הרחבות ביישובים ,מרכז הפיתוח הטכנולוגי חינוכי ,ושלפים .חיים התלהב מהעשייה
וגילה נכונות רבה לעזור בהמשך פיתוח האזור.
מתרחבים בשדי תרומות
העבודות לפיתוח התשתיות בשכונת ההרחבה במושב שדי תרומות החלו השבוע.
 11יחידות דיור צפויות להיבנות בשכונת ההרחבה ,שתקלוט  11משפחות צעירות של בני המושב .השכונה תבנה ממערב לכביש
 91והשלב הראשון של התשתיות צפוי להסתיים תוך שלושה חודשים ,מה שיאפשר את תחילת הבנייה החדשה בשכונה עוד
השנה.

חקלאי מצטיין
ביום חמישי האחרון קיבל יוסי קנר ,חבר קיבוץ שלוחות ,את פרס החקלאי המצטיין
מטעם מועצת הצמחים יחד עם עוד  41חקלאים ,מדריכים וחוקרים .יוסי ,יליד קיבוץ
שלוחות ,דור שני לענף החקלאות ובוגר הפקולטה לחקלאות ,הפך את בית האריזה
של הגזר בשלוחות למפעל תעשייתי מתקדם ,המספק פרנסה לרבים באזור .יישר כח!
חילופים
בימים אלו מסיים את תפקידו דני פירדמן ,מנהל עמותת הספורט לאחר שנתיים וחצי של עבודה מאומצת ,והשקעה רבה
בקידום הספורט בעמק המעיינות .את דני מחליף אלעד פשחור מקיבוץ מירב שעסק רבות בכדורסל ובתחומי ספורט נוספים
בעמק .אנו מודים מאד לדני על תרומתו הרבה ומאחלים הצלחה לאלעד.

לה טרוויאטה
ביום חמישי אל מול פתיחת משחקי המונדיאל זכינו גם להקרנה בשידור ישיר של האופרה לה טרוויאטה היישר ממצדה לגן
השלושה .זו הפעם השנייה שאנו זוכים לארח את האופרה בפרויקט מיוחד זה אליו הגיעו מאות צופים מכל רחבי הצפון והעמק,
ונהנו ממזג אויר מצויין ,והקרנה משובחת.
סוף סוף
חודש יוני מביא עימו כמדי שנה אינסוף אירועים וציונים לציון סוף השנה .שנת לימודים ,שנת פעילות ,ופרידות.
מעברים
טיול מעברים מתקיים זו השנה השנייה ברציפות והוא חלק מתוכנית המעבר מבית הספר היסודי לחטיבת הביניים .לאור
שקיעה התכנסו  411מתלמידי כיתות ו' בעמק ויצאו לטיול לאור ירח בהובלתם של חניכי מנהיגות הנוער של עמק המעיינות .את
המסלול החלו במשותף כל התלמידים ולאחר מכן התפצלו לשני ראשים .תלמידי רימון ודקלים צעדו לגאון הירדן-דרכא
ותלמידי שק"ד וביכורה צעדו לשק"ד-דרכא .בבתי הספר קיבלו אותם בשעת לילה מאוחרת ובחגיגיות מחנכי כיתות ז' בשנה
הבאה וההורים.
נעל"ה
חניכי י"ב בפנימיית נעל"ה של גאון הירדן-דרכא ציינו סיומן של שלוש שנים בפנימייה ,בבית הספר ובכפר רופין .זהו פרק חשוב
ומעצב לנערים אשר עלו לארץ ללא הוריהם במסגרת פרוייקט נעל"ה ,השתלבו מצוין בעמק ורובם עומדים בפני גיוס לצה"ל
ושנת שירות.
ירון קמרינסקי שניהל את הפנימיה בשלוש השנים אחרונות מסיים את תפקידו ,והמברכים בטקס ניצלו את ההזדמנות לברך
ולהודות לו בחום .גיא שרי מכפר רופין יחליף את ירון ואנו מאחלים לשניהם הצלחה רבה במשימותיהם החדשות.
כדורעף  -בערב מרגש ומושקע ציינו את סיום עונת הכדורעף יחד עם השחקנים ,בני משפחותיהם והמאמנים הוותיקים
והמסורים אהוד אשל ודני שור והצעירים אודי קניג הראל שלונסקי ודניאל אפק .ענף הכדורעף זכה השנה להישגים
משמעותיים :קבוצת הבוגרים העפילה לליגה לאומית ,קבוצת הבנות תפסה את מקומה במרכז ליגת הנוער לבנות וקבוצות
הבנים והבנות בגאון הירדן הצליחו להעפיל לבית העליון מהבית התחתון ועוד .בשנה הבאה מתכננים להרחיב את הענף ולהקים
בתי ספר לכדורעף בתוך בתי הספר היסודיים.
כדורסל  -במועדון הכדורסל המשותף מעיינות – גלבוע חוגגים ומציינים הערב (חמישי) חמש שנות פעילות משותפת פורייה
ומוצלחת .הערב כולל פעילות לילדי החוגים ,משחקי אולסטאר ופרידה מבוגרי המועדון ,הי"בניקים שעומדים לפני גיוסם
לצה"ל .לסרטון...
תרבות
במחלקת התרבות ציינו השבוע את סוף עונת הפעילות בהצגה המצוינת 'משאלה אחת ימינה' ע"פ ספרו של אשכול נבו,
באולם הקימרון .מאות רבות של תלמידים ,צעירים ומבוגרים מילאו את האולם שכבר מתכונן לשנה הבאה עם סדרת הצגות
מצוינת ותכנית קונצרטים צעירה ומרעננת עם תזמורת סימפונט רעננה.
היום הסתיימה שנת הלימודים בבתי הספר העל יסודיים.
נאחל לתלמידים ולצוותים שיהא זה זמן של התחדשות ,חופש ,ונופש.
שתהיה לכולכם חופשה משמעותית ובטוחה !

שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

