
 

 

 

 
 71כביש עבודות ניקוז ב

במסגרת קידום במקטע שבין בית שאן לצומת תל יוסף  ,  71בימים אלו מתבצעות עבודות ניקוז והסדרת הנחלים שבסמוך לכביש  
ונחלים    יצאו לביצוע החודש על ידי רשות ניקוז  במימון נתיבי ישראל ובשיתוף הרשויות המקומיות   העבודות ו.  פרויקט להרחבת ה

ומטרתן הסדרת הנחלים והניקוז, במקטע שבין הכביש לרכבת בין בית שאן לתל יוסף, כחלק מההכנות הנדרשות    ירדן דרומי,
 . סמוך לשדה נחום   7שבגלבוע ובתעלה    עבדאללהוואדי  לקידום הרחבת המקטע. בין היתר, לצורך כך מתבצעות עבודות ניקוז ב

 
 

 תמר בשלוחות ה שכונת 
 של המועצה  בעיצומם של חגי תשרי, החלה החברה הכלכלית ,  בשעה טובה

היא חלק  השכונה החדשה    שכונת התמר בשלוחות.בעבודות הפיתוח של  
לצמיחה  משמעותית  תנופה  עוד  מהווה  והיא  יותר,  הוותיקה  תמר  משכונת 

 בישוב. 
תמר   יפותחו    40בשכונת  הראשון  בשלב  כאשר  לבנייה,    26מגרשים 

עוד   מגרשים   השני  להימשך מגרשים.    14ובשלב  צפויות  הפיתוח  עבודות 
   .JNF-בסיוע משרד השיכון ובשיתוף המספר חודשים ומתבצעות 

 

 בגיל עוז פותחים שנה 
ון רחב ואיכותי של חוגים: היסטוריה, מסעות ברחבי העולם,  נפתחה שנת הלימודים בקתדרה בגיל עוז, עם מגו  בתחילת השבוע

ועוד   ביודנסה,  פלדנקרייז,  ברידג',  יידיש,  מוזיקה,  קולנוע,  יוגה,  פילאטיס,  אמנות,  ציור,  קרמיקה,  ארכיאולוגיה,  תנ"ך, 
רות הכספיים. השנה נדרשה העמותה לבצע שינויים בהתנהלות הכוללת של מערך החוגים, לאור תמורות שחלו במקו  ועוד.

  ותיקי העמק לחוגים, והלימודים נפתחו בחגיגיות ובקולות שמחת המפגש המחודש.ועל אף השינויים, נרשמו מאות מ
שובי העמק, בשיתוף פעולה של העמותה והמחלקה לשירותים י לצד פתיחת מרכז החוגים האזורי, נפתחים השנה גם חוגים בי

בישובים. הפעילות מתוכננת לפי אשכולות גיאוגרפיים של הישובים, אך פתוחה לכל קהל חברתיים עם מנהלות המועדונים  
תיקים בעמק. חוג ראשון כזה נפתח השבוע בניר דוד, ואל הלומדים חברי ניר דוד הצטרפו גם חברי מסילות, רשפים ושלוחות והו

 ובכלל.  אות, בישובים, בטיולים בנופשים המשך שמח, בריא ומגוון של פעילות ומפגשים בכיתות, בסדנ אחלים מ השכנים.
 

 עידן טכנולוגי פותחים שנה ב
עידן טכנולוגי בילדי בתי הספר ללימודים    בחמישי האחרון חזרו

בעידן טכנולוגי צפויים ללמוד השנה  כל טוב.מלאת לפעילות ו
בשבוע  900  -כ כשחלק   ,קבוצות   60  -מ  יותרב,  משתתפים 

הלמידה הוא  בפעילות  מערכות ב  המשולבת   משמעותי 
הספר  הלימודים  בתי  מאתגר    וחלק  של  מהנה,  כייפי,  אחר 

מתרחש הצהריים   ומלמד  אחר  מהפעילות ,  בשעות  כחלק 
   הבלתי פורמלית.

ם שלהם לתוכניות הלימוד של בתי הספר לדוגמה: הנדסה, מתמטיקה, מדעים, עבודות  י קורסי הבוקר מחוברים בתכנים הפדגוגי
פלטפורמ,  גמר על  מימד,  ומבוססים  בתלת  והדפסה  מידול  כגון:  מגוונות  טכנולוגיות  ליCNCות  חיתוך  פורמינג, י,  ואקום  זר, 

ועוד.  רחפנים,  אלקטרוניקה, מגנט, והערב    ארדואינו, עץ  דומות בתכנים    קורסים ישולבו בבשעות אחר הצהריים  טכנולוגיות 
 ולוגיות. שונים במטרה לעודד ילדים, נוער ומבוגרים להתנסות במגוון רחב של טכנ 

כל התלמידים הלומדים בעמק, תלמידים מבתי ספר ממועצות שכנות, צעירים ומבוגרים.  לעידן טכנולוגי מגיעים לאורך כל השנה  
כניות הלימודיות השונות והם מלווים תלמידים בעבודות גמר, מעבירים ידע וכלים  והצוותים המקצועיים של גבע סול שותפים בת 

חים יחד עם קבוצת בני נוער אתגרים טכנולוגיים, פותרים בעיות מהעולם התעשייתי האמיתי  משולחן העבודה שלהם, מפצ
  הזדמנויות עבור תלמידי התיכון בחיבור עם העולם התעשייתי של גבעסול. וככלל, פותחים פתח רחב ל  .באמצעות תכנות ועוד 

עוד צפויות להתקיים השנה השתלמויות לצוותי החינוך, קורסים למבוגרים בשעות הערב ותכנית שח"ף )שואפים, חולמים, 
 פעילים( יחד עם המחלקה לשירותים חברתיים. 

 

 2021 בראוקטוב 7  | תשפ"א  תשרי כ"ד | 530 'מס
 



 

 

 
 
 
 

 מתנדבים 
לבדיקות  בשבועות האחרונים וביתר שאת בתקופת החגים, נערכו צוותי המתנדבים של מד"א מהישובים לתת מענה מקומי  

שבת עם הרצון  ערבי  כמעט מדי יום נפתחו עמדות בדיקה בישובים, שהיו פתוחות לכל הציבור ובעיקר בערבי חג ו  המהירות.
רבות  עיתות החירום מהוות במה )לצערנו( לותושבים רבים בעמק מתנדבים בתחומים רבים,    טחון.ילפגוש בני משפחה בב

 חשובה למען אנשי העמק.ישר כוח ותודות על העשייה הפעולותיהם. מ
 

 
 

 פסטיבל המעיינות 
פסטיבל עם מופע אינטימי מצויין במסגרת מופעי ה  חתם אביב גפן את   ת אי שבבמוצ

 הפיס של מפעל הפיס. 
   << סרטון קצר המסכם את הפסטיבלהקליקו כאן ל

 
 

 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
 , יורם קרין

 המועצה ראש 

https://bit.ly/3ApAycE

