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כבישים ,צמתים ומסילה
יצחק זוכמן סמנכ"ל לתשתית ופיתוח במשרד התחבורה ביקר באזור יחד עם אנשי צוותו .עברנו בכבישי האזור ,עלינו למירב
וביקרנו בחממת תבלינים של אילן אמזלג ברחוב .במהלך היום שהיה מוצלח מאד ,בישר זוכמן כי העבודות לסלילת קו
הרכבת לבית שאן יחלו בשנת  ,2011והשנה יתחיל תכנון הרחבת כביש  71מהגשר הרומאי לעפולה .כמו כן סוכם כי בשבועות
הקרובים יבוצע מעגל תנועה בחיבור בין כביש  90לכביש ) 71צומת הגשר הרומאי( ובקרוב תיכנס לביצוע הרחבת צומת תל
יוסף ,פעולה שתביא לפתיחת הפקק הנוצר שם חדשות לבקרים .כמו כן הובטח תכנון מעגלי תנועה נוספים בכביש 90
ובכניסה לביה"ס רימון .זוכמן אישר את ההחלטה להסדרת הכבישים בתוך היישובים רחוב וחמדיה ומספר כבישים "ללא
אבא" במועצה.
מורשת וזהות
אביגדור לויתן ראש אגף מורשת וזהות יהודית במשרד הקליטה ,בא יחד עם ח"כ ליה שם טוב ,יושבת ראש ועדת הקליטה,
העלייה והתפוצות של הכנסת לביקור היכרות במועצה .הוא הבטיח במסגרת הפעילות של האגף לסייע בתקצוב תוכניות
לימוד קליטת עליה וזהות יהודית בבתי הספר.
צעדנו
במהלך חופשת הפסח התקיימו שתי צעדות שהפכו כבר למסורת .
בצעדת השחר לזכרו של רס"ן שחר בן ישי ז"ל במנחמיה ,השתתפו מאות חברים ,תושבי מנחמיה והאזור שצעדו במסלול
יפהפה לאורך הירדן וסביב המושבה ונהנו ממזג אויר נוח ונוף מרהיב.
יום אח"כ התקיימה צעדת המעיינות ה  20במספר .כ 3000 -צועדים וצועדות מכל רחבי הארץ והעמק נחשפו פעם נוספת
ליופיו של העמק ,למעיינות ולנופים באזור ונהנו מכל רגע.
פעילויות פסח
מחלקת ילדים ונוער של המועצה הפגינה פעילות מרשימה בחג הפסח.
במכינת "תל תאומים  ,במסגרת יום לאיכות הסביבה עברו  500ילדים מכיתות א'  -ו' מכלל ישובי המועצה ב 10" -המכות
האקולוגיות" ,מעין תחנות לימוד ופעילות בנושאי השמירה על הסביבה .יש לציין כי הפעילות היא המשך של שיתוף פעולה
מצוין בין מחלקת ילדים ונוער במועצה ומכינת העמ"ק.
 250ילדים מכיתות א'  -ו' מכל ישובי המועצה ,עבדו על "שביל עמק המעיינות" באזור מנחמיה ונהנו מיום "אתגרים" בשיתוף
פעולה עם כפר "איילים".

"שוק קח תן"
 250בני נוער מכל יישובי המועצה אספו ציוד ,משחקים ,בגדים לשימוש חוזר ,וערכו "שוק החלפות אזורי" בניר דוד שהסתיים
ברחצה בסחנה.
אליפות הפויק'ה
במסגרת פעילות נוספת של הנוער בשביל המעיינות 120 ,בני נוער טיילו במתלול אבינדב בגלבוע ,ומאחר וגם הנוער צועד
על קיבתו ,התקיימה תחרות בישול פויק'ה בעין מודע.
תרבחו ותסעדו
מאות רבות מתושבי העמק באו לקיבוץ שלוחות לחגוג את המימונה .השולחנות העמוסים בכל טוב השתלבו במוזיקה ואווירת
חג נהדרת .חגיגת המימונה בשלוחות אותה יזם לפני שנה ישראל אליהו והשנה אורגנה ע"י אסף עמית ,היא דוגמא נהדרת
לשילוב בעמק שלנו בין דתיים לחילונים ,ובין כול הישובים ,החיים יחד תוך כבוד הדדי וסובלנות.
בירה ונשירה
צעירי העמק התכנסו בהמוניהם בפאב הפינה לשירה בציבור עם שרה'לה שרון ,מצב רוח טוב ובירה זרמו לרוב באירוע
שנמשך לשעות הקטנות של הלילה.
והדרת פני קשיש
העמותה לזקן "גיל-עוז" קיימה ,באולמי גיל בבית שאן ערב הוקרה ל 500 -עובדי העמותה המטפלים במסירות רבה בקשישי
העמק .אסתפק בתמצית דבריו של מנכ"ל העמותה ,חגי פוקס" :אשרי העמותה אשר אנשים כמוכם העובדים ,הם שגריריה
הנאמנים בקרב שכבת האוכלוסייה החלשה ביותר ,הנזקקת ומשוועת לסעד הנפשי והפיזי שאתם מעניקים לה .אנחנו
מברכים אתכם ומתברכים בכם".
הגעגועים לעתיד
אסיים בדבריו של נשיא המדינה שמעון פרס באירוע לפתיחת חגיגות ה 100 -של התנועה הקיבוצית שהתקיים בחצר
הראשונים בדגניה א':
"כשאני שואל את עצמי למה אני מתגעגע ,אני נזכר למה ראוי להתגעגע" ,פתח הנשיא נאומו" ,אני מתגעגע למשמעות יום
העבודה שלמדתי בגבע .אני מתגעגע לקבוצת אלומות שממנה צפינו ביופיו המשגע של עמק הירדן .אני מתגעגע לפשטות
ההליכות .לבגדי החאקי המקומטים .אני מתגעגע לערוגת הפרחים של אשדות ,לאשכולות הבננות של דגניה ,לדיקטים של
אפיקים ,לתמרים של כנרת .לשדות הפלחה והמטעים הירוקים כל כך .לרפת ,לדיר וללול שהדיפו בשמים בעלי ריחות
מגוונים .ואני גם שואל את עצמי למה אני מתגעגע ,כדי שאדע למי אני שייך .ללא הקיבוצים לא הייתה מדינת ישראל מה
שהיא" סיכם פרס את נאומו.
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