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ביקור עם ברק
שר הביטחון אהוד ברק ,התארח השבוע במועצה .במהלך הביקור הוא נפגש עם תלמידי כיתות י"ב של בתי הספר שק"ד ,גאון
הירדן וחניכי מכינת העמק העומדים לפני גיוס לצה"ל ,אח"כ סייר השר בבית האריזה לתמרים בו נמצאת מלאכת המיון
והאריזה בעיצומה ,ובחממת התבלינים של אילן אמזלג ממושב רחוב וסיים בארוחה של מטעמי המטבח הכורדי אצל שרה
ממושב רחוב.
אלוף האלופים
משחק כדורסל אלוף האלופים לנכים על כסאות גלגלים ,בין אלופת המדינה  -בית הלוחם תל אביב ,למחזיקת הגביע  -בית
הלוחם חיפה ,התקיים בשדה אליהו לזכרו של דורון טרופר ,בן שדה אליהו ,שהיה שחקן מצטיין ונפטר לפני כחודש .האירוע
היה מרשים ומרגש .דורון שנפצע בצעירותו בתאונת אומגה ,עסק באופן מקצועי בתחום הכדורסל על כיסאות גלגלים וייצג
נבחרות שונות ובכלל זה את נבחרת ישראל בנחישות ובהתמדה רבה.
השלמת האיחוד
נושא האיחוד עם מנחמיה עלה השבוע בועדת הפנים של הכנסת .ביוזמתו של ח"כ ציון פניאן הופענו בועדה ביחד עם יו"ר
מנחמיה והסברנו לחבריה כי האיחוד במצב הנוכחי אינו יכול להמשך ,וחובה על משרד הפנים להשלים כמה מהלכים חיוניים,
ובהם :הסדרת הגבול המוניציפאלי של המועצה כך שיכלול גם את השטחים סביב מנחמיה ,כולל אתרי האשפה ,והקצאת
תקציבים לאורך זמן שיאפשרו את ניהולה ופיתוחה של המושבה הותיקה והייחודית הזו .המהלך מתבסס על תוכנית להשלמת
איחוד ופיתוח מנחמיה שהוכנה בשיתוף אנשי המועצה ומנחמיה.
בזאת ייסדנו
בישיבה חגיגית במועצה ,צוינה הקמת ועד המייסדים של שכונת שלפים בו חברים נציגי המועצה ,החטיבה להתיישבות ,נציגי
שלוחות ורשפים ותושבי השכונה .זהו עוד שלב טקסי וחשוב בתהליך הקמת השכונה ההולכת וקורמת עור וגידים.
שיפוץ חמדיה
בימים אלו עובר אולם הספורט בחמדיה שיפוץ יסודי ,שישפר את הבטיחות ואת האולם בכללותו כולל מיזוג אויר ,לרווחת
תלמידי בית הספר דקלים ,אולפנת גלעד ותושבי הקיבוץ.
מליאה למועצה הדתית
בשעה טובה ולאחר חבלי לידה ארוכים ומיותרים ,אושרה מליאת המועצה הדתית האזורית עמק המעיינות .ההרכב שאושר
הוא ההרכב הוותיק והמנוסה שימשיך לשרת את המועצה הדתית והאזור גם בשנים הבאות .בישיבה החגיגית של המליאה ,בה
השתתפו גם רבני האזור ,צוינה העבודה הנהדרת שהמועצה הדתית עושה באזור במשך כל השנים ,תוך כדי שיתופי פעולה
יוצאי דופן עם הישובים כולם ועם המועצה האזורית.
המליאה בחרה את אבינועם שטרית ליו"ר המועצה והחברים שיבחו אותו על הובלת המועצה המוצלחת.
החברים הודו ליוסי מנחם ,מזכיר המועצה הדתית ,שאחז במושכות לבדו בתקופה האחרונה .בהצלחה רבה לכולם.

מעצבים חינוך
השבוע עסקנו רבות בנושא תוכנית האב .ישבנו עם מלוויה המקצועיים של תוכנית האב לבחינת הכיוונים והעקרונות
שהתגבשו עד כה .לאחר מכן פגשתי במנהלי שלוש קבוצות המשימה ללימוד הסוגיות הנידונות וחידודם.
בתהליך משתתפים כרגע כ 80 -איש שבחרו להשפיע ולדון בסוגיות הליבה החינוכיות המעסיקות את תושבי עמק
המעיינות .המעורבות שלהם מחממת את הלב .עדיין לא מאוחר להצטרף ולהשפיע.
תעודת הוקרה
לפני שבוע הוענק לדינה ולעשי פשחור מעין הנצי"ב ולדני ונילי שור מטירת צבי ,פרס מגן סגנית השר לאזרחים ותיקים ,על
תרומה לחברה בישראל .הפרס הוענק להם על השתתפותם בפרויקט "סבא וסבתא" בכפר הנוער הודיות .במסגרת הפרויקט
מתנדב זוג מתנועת הקיבוץ הדתי לתקופה של שנתיים ,שבמהלכה הם מעתיקים את מגוריהם לכפר הנוער ,מלווים את
החניכים ומשמשים עבורם משענת תומכת ומסייעת .כל הכבוד למתנדבים.
גל פריצות
בשבועות האחרונים אנו עדים לגל חדש של פריצות לבתי עסק ובתים פרטים באזור כולו .בישובים בכל רחבי המועצה ואזור
מחולה נגנבו רכבים ,נשקים ,רכוש מבתים ונפרצו כספות בבתי עסק .המצב מחייב את כולנו לנעול ולסגור חלונות ובעיקר
להגביר ערנות ולדווח על כל תנועה חשודה לאנשי הביטחון.
תפילת גשמים
דברים מפי הרב משה שפטר ,רב טירת צבי:
עונת הגשמים בארץ ישראל נמשכת כחצי שנה ,משמיני עצרת עד פסח .בקשת הגשמים בתפילה מתחילה ביום ז'
בחשון ,שבועיים לאחר החג ,על מנת לאפשר לעולי הרגל לשוב לביתם לפני ירידת הגשמים .מיום זה אנו מצפים
לרדת היורה ,מטר המרווה את הארץ .יורה בעיתו הוא גשם היורד בעשרת הימים הסמוכים לז' בחשון בכמות
המרווה את הארץ .אם לא ירד גשם בכמות מספקת עד י"ז בחשון מתחילים היחידים להתענות .ככל שעובר הזמן
והגשמים טרם יורדים ,מתגברות התעניות בהיקפן )מיחידים לציבור( ובחומרתן.
כיום ,אם לא יורדים גשמים משמעותיים עד י"ז בחשון אנו מוסיפים בקשה מיוחדת לגשם בברכת "שומע תפילה".
נוסח התוספת הוא "ועננו בורא עולם במידת הרחמים בוחר בעמו ישראל להודיע גדלו והדרת כבודו .שומע תפילה,
תן טל ומטר על פני האדמה ותשביע את העולם כולו מטובך ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידיך .שמור והצל
שנה זו מכל דבר רע ומכל מיני פורענויות ועשה לה תקווה טובה ואחרית שלום .חוס ורחם על כל תבואתה ופירותיה
וברכה בגשמי ברכה ונדבה ותהי אחריתה חיים ושבע כשנים הטובות וקבל ברחמים וברצון את תפילותינו".
בצפיה ובתקוה שייענה ה' לתפילותינו ונזכה לשנה ברוכה וגשומה.
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