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אגרת הביוב – עדכונים
לפני כשלושה שבועות קיבלנו הודעה מרשות המים על תעריף אגרת הביוב החדשה עם פנייה לציבור בהזמנה
להשמיע עמדתו.
תושבים רבים נענו לקריאה של קולחי המעיינות ושלחו מכתבים לרשות המים בבקשה להשאיר את מחיר האגרה
כפי שהוא היום ולא להעלות אותו ,כמו גם קריאות לרשות המים לפנות למשרדי הממשלה לקחת חלק בעלויות
הגבוהות ובלבד שלא להעלות את המחיר לתושבי המועצה .קיבלנו מסר מאוד ברור מרשות המים כי הכתובת לכל
הדברים הללו היא משרדי הממשלה .אנו ממשיכים את הפעילות מול משרדי הממשלה במטרה לגייס מענקים
ובשבוע הקרוב צפויות פגישות חשובות במשרדים שונים.
נמשיך ונעדכן בנושא.
תוכנית התקשוב הלאומית
בימים אלו נשלמות ההכנות למיחשוב בתי הספר היסודיים במועצה ,כחלק מתוכנית העבודה של מחוז צפון
במשרד החינוך .המורים משתלמים ,ובתי הספר עומדים בפני וועדות פדגוגיות לשם אישור זכאותם לתוכנית.
במועצה נערכים להכנת התשתיות ,פרישת רשתות אלחוטיות בבתי הספר וקניית הציוד הכולל  071מחשבים
ניידים למורים ומקרנים אינטראקטיבים ל 66כיתות בתקווה שתוך כחודשיים הכיתות כבר יפעלו במתכונת החדשה.
השביל הזה מתחיל כאן ...
השבוע התקיים טקס נוסף של הענקת מדליונים לבוגרי מלכישוע.
 22בוגרים חדשים סיימו בשנה האחרונה את התהליך במלכישוע ,קיבלו מדליה ,המציינת את ההישג העצום
שלהם ויוצאים לדרך חדשה עם ארגז כלים ואמונה בכוחותיהם ,שתאפשר להם להמשיך הלאה להתמודדות
בחייהם העצמאיים .הטקס המתקיים כל שנה ,היה מרגש כתמיד .הרכבים של בוגרים שהופיעו על הבמה רגשו
את הצוות ,המשפחות והאורחים הרבים שהגיעו להשתתף ביום המיוחד הזה.
מסיק הזיתים
מסיק הזיתים החל .השנה יימסקו כ 2,511-דונם מתוך  5,111הדונם שניטעו באזור בשנים האחרונות בשטחי 8
קיבוצים ,והיבול צפוי להיות פי  3מאשתקד בעיקר בגלל שזו השנה הראשונה בה הנטיעות הנרחבות שבוצעו ב -
 2112מניבות פרי ,אך גם בגלל תנאי האקלים בחורף שעבר ,ששיפרו את החנטה.
לצורך קליטת מלוא היבול ואצירת כמויות השמן הגדולות בבית הבד האזורי ,שנפתח כאן אצלנו לפני שנה (מול
הקימרון) נרכש והותקן בבית הבד קו הפקה נוסף ,המופעל בימים אלו.

רצים מהר
הגמר המחוזי למירוצי שדה של משרד החינוך הוא כבר חלק מהתכנית השנתית המשותפת שלנו ושל משרד
החינוך כאן בעמק.
גם השנה כמו בכל שנה ,התקיים כאן הגמר המחוזי במירוצי שדה .הגשם שירד כל סוף השבוע שעבר ובימים
שקדמו לו הביאו את השטח למצב האופטימלי ביותר לרצים.
גם בתי הספר שלנו – 'גאון הירדן' ושק"ד השתתפו בגמר המחוזי ,הגיעו להישגים ועלו לגמר הארצי שיתקיים כאן
בחודש הבא :בנות כיתה ט' מגאון הירדן ובני כיתה ט' מבי"ס שק"ד הגיעו למקום השני .כיתות י – י"א משק"ד
הגיעו למקום השלישי .יש לנו נוער שרץ מהר ורחוק !
עמק תרום 1122
במהלך החודש הקרוב מקיימת עמותת ידידי המרכז הרפואי העמק פעילות התרמה נרחבת למען הקמת מרכז
לטיפול ואבחון חולי סרטן העור .גם אנו לוקחים חלק במפעל החשוב הזה .בשבועיים הקרובים יפקדו את בתי
התושבים ילדי עמק המעיינות ויבקשו תרומה.
אנו קוראים לכם להענות לפניות הילדים ולתרום ככל שמתאפשר.
חורף של ציפורים
בימים אלה מתקיים פסטיבל צפרות בינלאומי במרכזי הצפרות בגליל.
הפסטיבל הוא יזמה של הרשות לפיתוח הגליל ,ואחד מאתרי העוגן המשתתפים בו הוא מרכז הצפרות בכפר רופין.
בפסטיבל שלל אירועים ,סיורים ופעילויות במרכזים השונים.
חובבי הטבע ,יחידים ,קבוצות ומשפחות ,מוזמנים להצטרף לאירועי הצפרות המיוחדים  :סיורי טבע ,סיפורי מקום,
קבלת שבת ,תצפיות ועוד.
שלפים בהוט
השבוע התפרסה כתבה על שכונת שלפים בחדשות הוט .מצורף הקישור.

http://www.youtube.com/watch?v=12iBDClR9OI
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

חפשו אותנו גם בפייסבוק המועצה האזורית עמק המעיינות
* מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

