
 

 

 

 
 למלכישוע  30

, שחבריו  אחזות נחל מלכישועיהכפר הוקם במקום שהיה ה  שנים להקמתו.  30כפר הנגמלים מלכישוע מציין בימים אלה  
בכפר שהלך והתפתח עם השנים נעשית עבודת הקימו את קיבוץ מירב הסמוך, כחלק מחיזוק ההתיישבות על ההר.  

יוצאים לדרך חדשה מלאת תקווה   ,המסע הארוך והאמיץ שעברו, והבוגרים המגיעים לשם לאחר  ם צוותיה  לכ  קודש של
 ואופטימיות. 

יוזמי באירוע לקחו חלק    .שנה להקמת הכפר  30  לציון  והוקדש  ,שהיה חגיגי במיוחד בוגרים השנתי  ההיום התקיים אירוע  
בירכנו את הבוגרים אשר עושים דרך אמיצה לחיים חדשים  ובוגרים.    הכפר, מקימיו, אנשי צוות לדורותיהם, שותפים לדרך

   עושים במקום.ש חשובהה העבוד הלצוותים המקצועיים על והודינו  ומלאי תקווה
 

 יוצא לדרך  71כביש פרוייקט הרחבת 
ת ההכנה והפיתוח  ורואה את עבוד או עומד בפקקים הרבים בשעות הבוקר או אחר הצהריים, בוודאי    71מי שנוסע בכביש  

לקראת פרוייקט הרחבת הכביש. לאחרונה קיימה חברת נתיבי ישראל מכרז שבו נבחרה החברה שתבצע את הפרוייקט 
 .לעמק ולאזור כולו הנגישות ועל החשוב אשר ישפיע מאוד על איכות החיים 

קמת מערכת גשרים, עבודות תשתית ועוד.  ₪ והיא תכלול סלילת כבישים, ה  נימיליו מאות  עלות הקמת הכביש נאמדת ב
הפרוייקט אמור להסתיים תוך פחות מארבע שנים והכביש החדש יהפוך להיות דו מסלולי מצומת יששכר ועד בית שאן 

   אורכו צפוניים להיסלל שבילי אופניים.כל לכש
 

 פרוייקט צף 
 יותר בארץ בהגדול  הצף  הבוקר לקחנו חלק בחנוכת הפרוייקט הסולארי  

 על בריכת דגים פעילה בכפר רופין. שנבנה
צורך   יש  ולכן  תהפוכות בשנים האחרונות  עוברת  הישראלית  החקלאות 

  לחדש ולהתחדש בשימושי הקרקע , ולמצוא חלופות חדשניות.
דגים פעילה פרוייקט  רופין על בריכת  נופר הקימו בכפר  יחד עם חברת 

ניצול מרובה של הקרקע:    , סולארי צף דגים, אשר מאפשר  גידול  המשך 
חשמל. ליצירת  הטבע  במשאבי  ושימוש  מים  חלק    אגירת  לקחו  באירוע 

ויוזמי   הישוב  החקלאות, הנהלת  משרד  והשותפים:  היזמים,  הפרוייקט, 
 ארגון מגדלי דגים, משקי בית שאן והמועצה.

 
 חיוטו

 וטרינריים. וי החיים ויום הרופאים הנו בעולם יום בעלהשבוע צוי
וולך   גרי  מיוחדת   -ד"ר  לפעילות  החיוטו  ניידת  עם  יצא  המועצה  ווטרינר 

 בנושא בעלי חיים עם ילדי נווה איתן.
הילדים השתתפו בדיון על מגוון בעלי החיים וחשיבותם לסביבה ולחברה, 

וחיות הבר  חיות משק,  חיות בית  ויותיהם סביב מפגשים עם וחלקו את ח
וטרינר ונחשפו למגוון וידיו של הרופא ההתעניינו מאד בתפקישוב ובעמק,  ב

 בעלי החיים והאדם.   תחומי אחריותו לקידום בריאות 
יידת טרינרית הנ והמרפאה הו - במסגרת המפגש ביקרו הילדים בחיוטו

אה והתנסו בהפעלת התעניינו מאד בציוד המרפהייחודית של המועצה, 
שובחים לחיות המחמד. מיד בתום הפעילות מרפאת כשור. הפעילות הסתיימה בהכנת קרטיבים מחלק מהציוד והמ

 . וחוסנו נגד מחלת הכלבת  עוקרוש חתולי רחוב  50  -החיוטו חזרה לפעילותה ובמהלך הימים האחרונים טופלו בה כ
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 מסירת מגרשים לבנייה ביישובי ביכורה 
  21יח"ד( ובהרחבה בתל תאומים )   20השבוע נערכה מסירת מגרשים לבנייה לדיירים בשכונת המרפאה בשדי תרומות )

מסירת המגרשים מהווה את השלב בו הסתיימו עבודות הפיתוח הבסיסיות בשכונה והמגרשים מועברים לידי    יח"ד(.
 המשתכנים לצורך בניית הבתים. 

הפרויקטים בשדי תרומות ותל תאומים, בוצעו בניהול המועצה באמצעות החברה הכלכלית ובהשתתפות של משרד 
והם חלק מתנופת הפיתוח שעוברת בשנים האחרונות על יישובי גוש ביכורה, בקרוב ימסרו גם מגרשים לבנייה השיכון  

 יח"ד(.  28בשכונת המעיין ברחוב )
  

 טורניר מתניה 
שחקןראבינסון  מתניה היה  צבי  טירת  קיבוץ  בן  כדורעף -,  שנשם  נשמה 

בצע חומת  גולני, במשל חטיבת    51בנעוריו. הוא נפל בג'נין כלוחם בגדוד  
 עשרה שנים.  מגן לפני תשע

משפחתו של מתניה וחבריו בחרו להנציח אותו בדרך האהובה ביותר על  
רעף במרחבי הדשא בקיבוץ טירת צבי,  בנם: טורניר גדול של משחקי כדו

 מדי שנה בשנה, בסמוך לתאריך נפילתו של מתניה, מתקיים האירוע.  וכך
חקנים והמארגנים לוותר על קיומו של קורונה בה נאלצו הש  לאחר שנת 

חובבי   כל  של  לשמחתם  השנה  להתקיים  חזר  הוא   המשחק. הטורניר, 
השנה, מתוך רצון עז לשוב ולשחק, אך לא לחרוג מהקפדה על הנחיות התו 

  !( 72)במקום    קבוצות   28הסגול, השתתפו בטורניר שהתקיים ביום שישי  
ת מורכבות משחקנים מקומיים מטירת צבי ומיישובי הסביבה, בני נוער מתוכן חמש קבוצות נשים ונערות. רוב הקבוצו

 ובוגרים ולצידם גם קבוצות מעמק הירדן, מהגליל העליון, מהיישוב נטור וגם קבוצה מירושלים. 
בה מתקיים "טורניר מתניה" ויש לו תרומה גדולה בחינוך הדור הצעיר לאהבת הכדורעף והשתתפות   18-זו השנה ה

 ט קבוצתי.  פעילה בספור
 

 יחידת חילוץ 
שישי   נחום  ב התכנסו  ביום  של מתנדבי  שדה  מהריסות  לחילוץ  היחידה 

 המועצה.
יחידת  יישובי המועצה  היחידה היא  המתאמנת לקראת   מתנדבים מכלל 

הריסות,  מבין  נפגעים  ובחילוץ  חיים  בהצלת  צורך  יש  בהם  אירועים 
. במסגרת המפגש הוצגו נדבות ע"י ירון לב אור משדה נחום מנוהלת בהתו

על   הרצאה  וניתנה  המועצה  של  החירום  ועגלות  הציוד  הנוכחים  בפני 
 המהות של יחידת חילוץ.  

נוספים  ומתנדבות  כמו   היחידה פתוחה למתנדבים  יכולות מגוונות  בעלי 
 חשמל, מסגרות, הנדסת בניין, רפואה ועוד.

 
 קהילת מנטרי הפרפרים בעמק

עמק   של  הפרפרים  מנטרי  קהילת  הובילה  ארצי,  ממיזם  כחלק  האחרונים  בשבועות 
התנדב  בקבוצה  חבר  כל  העמק.  לתושבי  הגדולה"  הפרפרים  "ספירת  את  המעיינות 

במספר נקודות בעמק בהן היו . הפעילויות התקיימו  לפעילויות בקהילתו ואף מעבר לכך
שותפים הגננות במסגרת השתלמות שערכו, ילדי הגנים, כיתות משקד, ביכורים, רימון 
וגלעד, במסגרות החינוך הבלתי פורמלי ובפעילויות לכלל הקהילה בגינות הקהילתיות. 

השלישית במטרה ספירת הפרפרים הוא אירוע שיא של קהילה שפועלת ולומדת זו השנה  
להעריך דרך "מדע אזרחי" את מצב איכות הסביבה. התוכנית פועלת בשיתוף פעולה בין 
 אגודת חובבי הפרפרים והחינוך הסביבתי במועצה ובהובלת ענבר קטלב רכזת הפרוייקט. 

 
 
 



 

 

 
 
 
 

 ל"ג בעומר 
  את ל"ג בעומר. בקהילות הערב יציינו 

שריפה   פרצה  המאוחרות  הערב  בשעות  מינוס אמש,  לכביש  ממזרח 
ורק   ארוכות  שעות  במשך  בערה  האש  התמרים.  למטעי  בסמוך  מאתיים 
לכיוון   מזרחה  התפשטותה  נמנעה  הכיבוי  צוותי  של  רבים  במאמצים 

 המטעים והלאה.
אנו נמצאים בתקופה שבה מזג האוויר הפכפך ומטעה. בשעות היום חם, 

 רות. לפנות ערב מתקרר ובשעות אחה"צ והערב נושבות רוחות ע
פרסמו בתחילת השבוע המלצות לחגוג את החג  ארגון הכבאות וההצלה  

הסביבה   איכות  על  שמירה  תוך  שונות  הדלקת ובדרכים  על  ויתור  תוך 
 המדורות המסורתיות. 

ופתחו של הקיץ עלול להביא עימו שריפות ונזקים רבים, ולכן,    יש צמחיה יבשה רבה בשטח,לאחר חורף עתיר גשמים,  
 ד על ההנחיות בל"ג בעומר ובכלל. הקפילחשוב 

 
 
 
 

 
 ! ל"ג בעומר שמח

 ,שבת שלום
 יורם קרין 

 ראש המועצה


