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מתרגלים חרום
ביום רביעי  26.5.2010מתרגלת מדינת ישראל את העורף בכל רחבי המדינה למצבי חירום ומלחמה .בשעה  11:00תישמע
צפירה והתושבים יתבקשו להיכנס למרחבים מוגנים .אנחנו כמועצה נתרגל את עצמנו בתרחישים שונים.
חשוב לזכור שמדובר בתרגול בלבד ואין סיבה לבהלה .נקוה שגם בעתיד הכול יישאר במסגרת תרגולים בלבד ,אבל חשוב
להיות מוכנים.

לסביבה באהבה
לאחרונה התקיים בבית ספר רימון יום הסיכום של הנושא הבית ספרי " -איכות הסביבה ,פיתוח בר קיימא".
האירוע היה מפגש פעיל של הורים וילדים שכלל פעילות ב 25 -תחנות שונות ומגוונות שעסקו בתחומי בריאות הגוף ,הנפש
ושמירה על הסביבה.
בבית הספר רואים בפעילות זו חלק מתהליך שבו התלמידים הופכים סוכני שמירת הסביבה ,ואנו כמועצה מברכים על כך.
יש תוצאות
כזכור הגיעו אלינו תלונות רבות על צפיפות ודוחק בקו  870של אגד מעפולה לבאר שבע בראשון בבוקר ובמוצ"ש ,מצב
שהקשה מאד על הנוסעים ,רובם חיילים ,להגיע מהעמק לדרום בתחילת השבוע ולאחר חופשת השבת .פנינו לאגד
ולשמחתנו יש תוצאות ראשונות :משבוע שעבר יוצאים שני קווי  870ב -21:00מעפולה לבאר שבע .בנוסף הודיעו לנו מאגד כי
יתכן שבהמשך הקיץ תדחה שעת היציאה לשעה מאוחרת יותר כדי שגם שומרי השבת יוכלו להספיק ולנסוע בקו זה .אני
מודה להנהלת אגד על היענותם המהירה ,ומקווה שיוסיפו אוטובוסים גם בימי ראשון בבוקר.
השערים נפתחו
כ 300 -איש ואשה נטלו חלק בערב לימוד וחוויה בערב שבועות שארגן בית המדרש הישראלי "שערים" הפועל בישיבת מעלה
גלבוע .מח' התרבות והמועצה הדתית של המועצה ,שותפות  ,2000מתנ"ס בית שאן ומדרשת הבנות בעין הנצי"ב נרתמו וסייעו
בהפקת הערב במהלכו התקיימו  12שיעורים וסדנאות ,והוא הסתיים במופע יוצא דופן של קובי אוז ולהקתו .היה ערב מיוחד
ומרגש המשתבץ היטב בשיתוף הפעולה ,פלורליזם וחיי היחד של דתיים וחילוניים בעמק שלנו.
בכל הלב והנשמה
ביזמת פורום ההורים ובשיתוף עם הנהלת בית הספר שק"ד ,מתקיים הערב בגשר הישנה אירוע הצדעה חגיגי של קהילת
שק"ד לבוגרי בית הספר לדורותיו .בתוכנית פעילויות רבות ומגוונות החל מטיפוס על קיר ואומגה ועד משחקי חשיבה ,כולל
פניות יצירה ומשחקים לצעירים יותר ,הדרכה ותצפיות במקומות המיוחדים שבאתר .לאחר תפילת ערבית ,יתקיים ערב שירה
בציבור עם כל הלב וכל והנשמה עם להקת "נהגי הפרידות".
מיכאל שלי
במנחמיה מתקיים הערב כנס של בוגרי ביה"ס על שם מיכאל שליט"א .סיפורו של ביה"ס הוא סיפור ההתיישבות בעמק .הוא
נוסד ב 1912 -ונסגר בשנת  .2000שלושה ממשלים :הטורקי ,הבריטי ומדינת ישראל ידע בית הספר במהלך השנים .במשך כל
השנים בהם פעל היווה בית הספר כור היתוך לתושבי המושבה ,ותיקים וחדשים ,דתיים ומסורתיים ומאות תלמידים בני שלושה
דורות למדו והתחנכו בין כתליו.
שבת שלום
יורם קרין ,ראש המועצה

