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עפים לאליפות
נבחרת הבנים בכדורעף של ביה"ס שק"ד ,זכתה באליפות הארצית למחוזות במסגרת ליגת בתי הספר ,ותשחק בשנה הבאה
בליגת העל לבתי ספר תיכוניים בכדורעף .את נבחרת בית הספר מוביל כבר שנים רבות המאמן הוותיק אהוד אשל ומשחקים
בה  10תלמידים מכיתות י-י"ב  9 ,מהם מתגוררים בקיבוץ טירת צבי ,כמו גם אהוד עצמו!
מדובר ללא ספק בהישג ספורטיבי מכובד ,תוצאה של כישרון ,עבודה קשה והתמדה .כל הכבוד!
חושבים מחשבים
תלמידי בית הספר היסודי מביכורה ,זכו במקום השלישי בחידון אינטרנטי ארצי בתוכנית ש.י.ט.ה  -מחשבים.
בחידון השתתפו עשרות בתי ספר מכל רחבי הארץ ,מביה"ס ביכורה השתתפו  10נציגים מכיתות ד'-ו' ביחד עם המורה
למחשבים אפרת.
במסגרת התחרות ,שואל מנהל התוכנית את כל המשתתפים שאלות זהות בו זמנית ואת הניקוד מקבל מי שעונה ראשון ונכון.
יש לציין כי שבשנה שעברה ביה"ס ביכורה זכה במקום הראשון ,כך שהמסורת נמשכת.
אנו גאים בכם!
מוזיאון אולימפי
כ 200 -תלמידי כיתות ה' משבעה בתי ספר אנתרופוסופיים השתתפו השנה באולימפיאדה בסגנון יוון העתיקה המתקיימת
זאת השנה השמינית במוזיאון לארכיאולוגיה ים תיכונית בגן השלושה .המשתתפים התחרו בחמשת המקצועות האולימפיים
העתיקים :דיסקוס ,כידון ,האבקות ,ריצה קבוצתית וקפיצה .בנוסף קיימו פעילות מוזיקה ,אומנות ,מפקד אש וטקסים חגיגיים
שונים.
מצטייני הרמטכ"ל
יונתן דפני ויותם לוי מקיבוץ רשפים )שניהם קצינים בחיל הים( יגיעו ביום העצמאות לבית הנשיא ויקבלו שם עיטור מצטייני
הרמטכ"ל.
ללא ספק כבוד גדול להם ,למשפחות וגם לקיבוץ רשפים ,שמתוך  4מצטיינים בחיל הים בשנה זאת ,שניים הם בניו.
בית חם בטירה
במסגרת המפגשים עם הישובים נפגשנו עם הנהגת קיבוץ טירת צבי.
טירת צבי הוא קיבוץ חזק כלכלית וחברתית ,עם קהילה חמה ותומכת המקדמת בתהליך יסודי ואחראי שינוי אורחות חיים
ומאמץ לקליטה וצמיחה דמוגרפית ,ההולך ונושא פירות .בו זמנית מחויב הקיבוץ גם למשימות קהילתיות ומפעיל גרעין צבר
של בני יורדים מארה"ב.

עליה קליטה וחינוך
השתתפתי בישיבה משותפת של ועדת החינוך וועדת העלייה ,הקליטה והתפוצות של הכנסת ,שהוקדש לציון ח"י שנים
להקמת פרויקט נעל"ה .בדיון בו נטלו חלק כל המעורבים בפרויקט זה לאורך השנים ומנהלי וחניכי פנימיית גאון הירדן שלנו,
עלו ההיבטים השונים של פרויקט חשוב ומוצלח זה של קליטת בני נוער המהווים גורם לעליית משפחותיהם .בדברי הצגתי
את הפעילות הטובה והמוצלחת של עמק המעיינות בקליטת עולים לאורך השנים ,והשילוב היפה של בני הנוער העולים עם
הקהילה ,וגם את הקושי התקציבי הכרוך בהפעלת הפרויקט.
שביל בין הגשרים
בתקופה האחרונה השלימה רשות הניקוז קטע שביל נוסף בין הגשרים על נחל חרוד ,היוצר רצף מגשר הקנטרה דרך הגשר
העליון ועד קניון הבזלת .השלמת השביל יצרה מסלול טיול מרהיב רגלי או באופנים ,להנאת תושבי האזור והמטיילים הרבים
הפוקדים אותו.
קונצרטים בגנים
סדרת הקונצרטים בגנים בעיצומה ,ילדי גנים ממספר יישובים נפגשים באחד היישובים והנערים ממרכז המוזיקה מנגנים
להם בכלי נשיפה וכלי קשת ,וחושפים את הילדים הצעירים למוזיקה קלאסית .מדובר במפגש יפה ומרגש בין בני הנוער מכל
היישובים ,צעירים ובוגרים שכולו הנאה צרופה.
תשתיות תחבורה
במסגרת המאמץ המתמשך לשיפור תשתיות התעבורה בעמק ,נפגשתי עם אודי אדירי ראש תחום תחבורה באגף התקציבים,
הפגישה היא עוד נדבך בפעילות מתמשכת ,שבסופו של יום תביא לשיפור משמעותי בתחום חשוב זה.
שותפות 2000
התקיימה פגישת הכרות עם לארי קדיש שהחליף את ביל הלר כיו"ר ועדת  OCCשל הפדרציה היהודית בקליבלנד,
בפגישה שהייתה חמה ומוצלחת הצגנו את הפעילויות בעמק והפרויקטים השונים בהם מעורבות שותפות  2000וקהילת
קליבלנד.
מחלקי חשמל היסטורים
החברה הכלכלית מובילה התארגנות אזורית חדשה בה שותפים משקי בית שאן ,אפיקי מים ,וחברת "מתאם" המשותפת
למשקי הקיבוצים ולתאגיד בין לאומי " -ואוליה"" .מעוז חשמל" ממעוז חיים תיתן את שרותי ההפעלה להתארגנות זו.
ההתארגנות תייצר מודל שיאפשר למשקים להתמודד עם חידוש תשתיות החשמל הקורסות וגם לעמוד בדרישות החוק
החדשות של רשות החשמל.
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