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מדליית כסף
נבחרת ביה"ס "גאון הירדן" קיימה השבוע את התחרות הראשונה שלה במסגרת ליגת בתי הספר לאופני הרים .בתחרות
שהתקיימה באזור יער בן שמן ,השתתפו  7בנים שהתמודדו בקטגורית כיתות ז'-ח' ,ובת אחת בקטגוריה ז'-ח' לבנות.
במקצה הבנות ,זינקה נציגתנו היחידה ,סתיו גינת )מניר דוד( לשתי הקפות וזכתה במקום ה  2שהביא אותה לפודיום עם
מדליית הכסף.
בתחרות הבנים השתתפו  75מתחרים ו  4משלנו היו בין  11הראשונים.
מקום בלב
הורים ,הנכם מוזמנים למפגש מעניין ומיוחד במסגרת פעילות משותפת של "מקום בלב" ,היחידה למניעת סמים ואלכוהול
ומח' התרבות שלנו ,שיתקיים בשבוע הקרוב ) ,20:00 ,28.12.09ב"זיידן"( .הערב יוקדש לדרכים להתמודדות הורים עם בעיות
השימוש בסמים ואלכוהול ,שלצערנו הרב התרחב לאחרונה במקומותינו.
אנו מאד ממליצים להורים לבוא ולשמוע .
אחי קרבי
איתי ,טל ועידן יהודה  -שלושה אחים קצינים קרביים מירדנה ,הובילו בשבוע שעבר את ה"שירותרום" ,בגלי צה"ל .השלישייה,
בניהם של איציק ואביגיל הם קצינים בגבעתי ,נח"ל והצנחנים ומביאים הרבה כבוד למשפחה ,למושב ולמועצה.
כולנו גאים בהם.
קמח ותורה
המועצה משקיעה בתקופה האחרונה מאמץ גדול לגיוס תקציבים לביצוע בניה ושיפוצים בבתי הספר ,ולשמחתנו המאמץ
מתחיל לשאת פירות .כחלק ממאמץ זה התקיימה פגישה עם יועץ שר החינוך ,ומסתמן כי בתקופה הקרובה יוקצו סכומים
נכבדים לשיפוצי עומק ,בבתי הספר השונים ברחבי המועצה .במסגרת מאמצים אלו נפגשנו השבוע עם נציגי הנהלת בית
הספר שק"ד ועם ועדי ההורים של דקלים וגאון הירדן ושוחחנו על כיווני הפיתוח של בתי הספר.
שותפים ונחשפים
כל מנהלי שותפות  2000בארץ )כ 30 -במספר( התארחו בעמק במסגרת יומיים אותם הקדישו לצפון הארץ .יחד עם מנהלת
השותפות אצלנו ,אושרת בראל ,ארחנו אותם וחשפנו בפניהם את הפעילות הנרחבת המתבצעת בעמק.
עמק המחול
הכנס למחול לזכרו של יאיר שפירא ,רקדן להקת בת שבע שנפל בקרב על החרמון במלחמת יום הכיפורים ,התקיים אצלנו
בפעם ה  .-34להקות מחול צעירות ואולפני מחול מכל הארץ נטלו חלק בלימוד ריקוד והופעות .במופע הפתיחה באולם זיידן
הופיעו בנות האולפן למחול שלנו בריקוד של אורה בטיסט גלמן ז"ל .הכנס הסתיים בהופעתה של להקת בת שבע בקמרון.

עם הפנים למושבה
תוכנית "פיתוח ואיחוד מנחמיה" יצאה לדרך .בדיון משותף של נציגי מנחמיה ,המועצה והחטיבה להתיישבות בהובלת רונית
דודוביץ' ,הוצגו המטרות ודרכי הביצוע להשלמת תוכנית האיחוד של המושבה עם המועצה ,ופיתוחה וקידומה
בכל המישורים.
פולTime

ישראל פרוכטמן המוכר בעמק כפרוכטי הגשים לאחרונה חלום ישן ,ויזם פרלמנט מקומי הנפגש בכפר רופין על בסיס ארוחת
בוקר של חומוס ופול אותם הוא מכין במקום על פתיליות ממש כמו פעם .המפגשים בפרלמנט הם שילוב של חברותא
ולימוד .במפגש האחרון השתתף פרופ' רמי דגני שסיפר על נפלאות הנצרות.
כוכבים על הארץ
בכפר לנפגעי סמים ואלכוהול במלכישוע הייתה השבוע סיבה אמיתית למסיבה.
באירוע מרגש הוענקו מדליות ל 37 -בוגרים שסיימו לפני למעלה משנה את המסלול הקשה בכפר.
אצרף קטע מדברי בטקס:

"איש אחד הלך על שפת הים במקסיקו בזמן שקיעה .בטיולו ראה גבר מקומי מתכופף לקרקע מרים משהו וזורק לים ,ממשיך
ללכת מתכופף ,מרים עוד משהו זורק לים וחוזר חלילה ...כאשר התקרב האיש למקסיקני ראה שהדברים שהוא אוסף וזורק לים
אלו הם כוכבי ים שנסחפו בשעת השפל אל החוף.
האיש פנה נבוך למקסיקני המקומי ושאל אותו" :חבר ,זה הרי אבסורד מה שאתה עושה ,יש אלפי כוכבי ים שנסחפו לחוף
ובודאי לא תצליח להציל את כולם ,מה התועלת במה שאתה עושה? מה זה משנה?"
המקומי המשיך ללכת מחייך לעצמו" .אתה מבין?" ענה לאיש "עבור הכוכב הזה הבודד שאני זורק לים זה משנה מאד".
למתי המעט המגיעים לטיפול )כוכבי הים שהמקסיקני החזיר לים( זה משנה ומשנה מאד...
אני מתרגש לעמוד כאן עכשיו מולכם " -כוכבים" .אתם אלו שהצלחתם במאמץ רב מאד לצאת ממעגל חיים הרסני ,כואב,
חסר סיכוי ומסוכן  .אתם אלו שבחרתם בצורה אקטיבית )ולא כמו כוכבי הים חסרי האונים( להאבק ,יום יום ,שעה שעה ,לוותר
על דפוסי חשיבה והתנהגות מהעבר ולשלם מחיר יקר עבור משהו שבהתחלה היה לא ברור אבל ככל שהעמקתם בטיפול
הבנתם שהמלחמה הזו היא על חיים טובים ובריאים יותר עבורכם ועבור קרוביכם.
ברצוני לברך את מנהלת מלכישוע אתי גונן ,יו"ר העמותה יגאל שחר ואת כל הצוות הנפלא על מלאכת הקודש
החשובה שלהם ,ולהודות לרשות למלחמה בסמים על תמיכתה ועזרתה".
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