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כנס ראשי מועצות וסגניהם
השבוע השתתפנו ירון שפיר ואנוכי בכנס ראשי המועצות השנתי שהתקיים בניר עציון שבמועצה האזורית חוף כרמל ועמד
בסימן ציון שנה לשריפה בכרמל .במהלך הכנס למדנו על ההתמודדות של המועצה עם אירוע החירום הדרמטי הזה וראינו
את תהליכי השיקום המרשימים .בטקס מרגש הונחו זרים באנדרטה שנבנית לזכר  44הנופלים באסון ,ממש במקום בו
נשרף האוטובוס.
הכנס עסק בשני נושאים אסטרטגיים הנוגעים לכלל המועצות :תכנון אסטרטגי למרכז המועצות האזוריות וחינוך בונה
קהילה.
הוצג מודל שמציב את החינוך במרכז העשייה האזורית ,כמנוף לחיזוק ובניית הקהילה ,מודל לפיו אנו פועלים במועצה
האזורית עמק המעיינות במסגרת תוכנית 'עמק חינוך'.
אילן מרדכי  -סגן ראש המועצה בתואר
ביום חמישי האחרון אישרה מליאת המועצה פה אחד את אילן מרדכי כסגן ראש המועצה בתואר .המליאה בחרה בחבר
המליאה אילן מרדכי כסגן ראש מועצה נוסף ,אשר יכהן בתפקידו ללא שכר .אילן מרדכי בן שדי תרומות ותושב תל
תאומים ,נמנה על המנהיגות הצעירה של המושבים .אילן הוא אחד מקבלני התשתיות המובילים בארץ ,מנהל את מחצבת
רוויה ולפני שנה נבחר לתפקיד סגן נשיא התאחדות הקבלנים ויו"ר אגף תשתיות בארץ .אני מברך על המינוי ושמח על
צירוף מנהיג צעיר מהמושבים להנהלת המועצה .אין לי ספק שאילן יתרום להמשך תהליך הצמיחה והפיתוח של המועצה
ויישוביה.
מנכ"ל חברה כלכלית
השבוע נפרדנו מעקיבא פולק שסיים  3שנים של ניהול החברה הכלכלית (חכ"ל) והחליט לחזור לנהל את טיב טירת צבי,
המפעל הגדול המשותף עם תנובה .עקיבא שנכנס לנהל את החכ"ל אחרי תקופה ארוכה ללא מנכ"ל בפועל ,השתלב
מצוין בהנהלת המועצה ,והצליח להתניע את החברה ,להעביר אותה מהפסד לרווח ולהכניסה לתחום של פיתוח תשתיות
ביישובים ,תחום שכל כך נחוץ באזור שלנו .אנו מודים לעקיבא ומאחלים לו הצלחה רבה בתפקידו החדש/ישן.
ברכות חמות גם לדעאל לוי משדה אליהו ,שמחליף אותו בניהול החכ"ל.
מליאת המועצה
בישיבת מליאת מועצה שהתקיימה השבוע ,הובא לאישור צו המיסים  -ארנונה לשנת  .2012בדיון מעמיק וחשוב דנו ביחד
באתגרים התקציביים העומדים בפני המועצה ,ובמשמעויות הנגזרות מכל סעיף בצו ,כולל עדכונים והתייקרויות קלות
והכרחיות בתעריפים השונים .בסיום הישיבה תמך רוב גדול מאוד של חברי המליאה באישור הצו .בנוסף ,אושרו תקציבי
וועדים מקומיים של חלק מהיישובים.
תאורה בצמתים
בעקבות דיונים ופגישות שלנו עם מע"צ (החברה הלאומית לדרכים) ,החלו באחרונה עבודת נרחבות בעמק :בצומת
רשפים ,צומת נווה אור ובקרוב בצומת נחל הקיבוצים ,מסדירים את התאורה ,בצומת בית שאן בונים מעגל תנועה שישפר
את זרימת התנועה ,ובכביש  00צפונית לחמדיה מסדירים את הסיבובים (עקומות) .בזמן הקרוב ניפגש עם אנשי מע"צ
לגיבוש פרויקטים נוספים בכבישי וצמתי האזור.
המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים
יום המאבק הבינלאומי למניעת אלימות נגד נשים צוין אצלנו בהצגה 'מה את אומרת'.
ההצגה מספרת על צמיחה של נערה מתבגרת שחוותה פגיעה מינית ,בעולם של תקשורת מורכבת בין הורים לילדים.
רחל קשת שכתבה וביימה את ההצגה ,שמה על השולחן נושא טעון שקשה לדבר עליו.
הערב התקיים ביוזמת המחלקה לשירותים חברתיים ואגף חינוך וקהילה ונכחו בו אנשים העוסקים בתחום מהיישובים,
האזור ובתי הספר.
מסיבת ספר תורה
תלמידי כיתות ב' מבית חינוך "דקלים" קיבלו את התורה במסיבה חגיגית ומרגשת בבית הכנסת המכובד בירדנה.
זוהי מסורת ארוכת שנים ב"דקלים" המתקיימת הודות לקבלת הפנים החמה מקהילת ירדנה שבראשה רב הישוב דוד
מנחם ,המקפיד כל שנה להיות שותף .הרב לא חוסך מזמנו ומרצו ומארח את התלמידים והקהילה ברוב פאר והדר.
לאירוע מגיעים ההורים ובני משפחה רבים ,לרבות סבים וסבתות המגיעים ממקומות מרוחקים בארץ כדי להיות חלק
מהחוויה המשמעותית אותה עובר נכדם.
להפקת האירוע שהוגדר ב"דקלים" כמכונן בחייו של תלמיד ,מתגייס כל הצוות ,איש איש תורם לפי מומחיותו וכולם
שותפים ליום המרגש בחייהם של התלמידים ובני המשפחה.

מה חדש תחת השמש?
בתקופה האחרונה יש התעניינות גדולה בהתקנת מערכות פוטו-וולטאיות (אנרגית
שמש) ברחבי המועצה בניסיון לנצל לטובתנו את השמש החזקה שלנו ,יחד עם
תעריפים אטרקטיביים אשר חברת חשמל מוכנה לשלם עבור ייצור חשמל מסוג
זה .פרויקטים מסוג זה נעים ממערכות קטנות על בית פרטי ,עד פרויקטים של
מאות דונמים של מספר יישובים בשותפות .הוועדה המקומית עוסקת באינטנסיביות
במתן היתרים לעשרות הבקשות אשר הגיעו אלינו ,בניסיון לעמוד בלוח זמנים אשר
מאפשר לשריין את התעריף הגבוה ,אנחנו מברכים על היוזמות ,הן בהיבט של
איכות הסביבה ואנרגיה ירוקה והן בהיבט של יצירת מקור הכנסה נוסף ליישובי
ותושבי המועצה .אפשר כבר להתרשם ממספר פרויקטים קיימים ,הן על גגות
מבנים קיימים והן על עמודים בשטח (מושב רחוב) ואנו מקווים לראות עוד מספר
רב של מתקנים אשר יוקמו בחודשים הבאים.
עשור של הצטיינות
בטקס חגיגי ומרשים של המועצה לישראל יפה במעמד סגן ראש הממשלה ושר הפנים מר אלי ישי הוענק "עשור
הצטיינות" למלכישוע על  10שנות התמדה ב 5 -כוכבי יופי בתחרות קריה יפה ומקיימת בישראל יפה.
השנה הועלו לבמה רק המצטיינים ולראשונה אבשלום קור לא התבלבל ואמר מוא"ז עמק המעיינות ולא בקעת בית שאן.
הייתה תחושה של ייצוגיות למועצה ולעמק המעיינות.
הדיירים במלכישוע והצוות נרגשים כל שנה לקבל את ההכרה ב"דרך" של 'נקי זה בטבע שלי' .התחרות מעודדת
מוטיבציה להשתפרות מתמדת ולכן במלכישוע וגם אצלנו במועצה מאוד גאים בפרס .מומלץ בחום רב לכל יישוב להצטרף
לתחרות.
"יום הותיק' בגיל עוז
הבוקר החל יום הזקן שמצוין מדי שנה בחודש נובמבר .השנה בשונה מהשנים
הקודמות הוחלט בגיל עוז -לחלק את הפעילות ל 3 -ימי חמישי ,כשבכל אחד מן
הימים תכנית עשירה ומעניינת ובה סיורים ברחבי העמק ,סרטים ,מופעים וכיבוד
עשיר .היום סיירו ותיקי העמק ב 3 -מסלולים :ביקרו בכפר הכורדי בירדנה ,נסעו
ברכבי פארק המעיינות ,ועלו לביקור במחצבה המשוחזרת מעל בית אלפא יחד עם
צוות רשות ניקוז.
היום הסתיים בקימרון בהקרנת סרט ובארוחה עשירה ומלאה.
כותבים על שלפים
השבוע פורסמה ב  y-netכתבה על שלפים .הנה היא לפניכם...
חצי מרתון ניו באלאנס  -עמק המעיינות
ביום שישי הבא 0.12.11 ,תתקיים אליפות ישראל חצי מרתון ניו באלאנס-עמק המעיינות.
האליפות מתקיימת בעמק זו השנה ה.33 -
כ 2,500 -רצים כבר נרשמו לתחרות ואנו צפויים עד יום המירוץ להגיע ל 3,000 -אורחים שירוצו בדרכי העמק.
המירוץ יצא מגן השלושה לכיוון בית השיטה ,שדה נחום ,בית שאן ומשם דרך מסילות ,ניר דוד ,חזרה לגן השלושה.
לתשומת ליבכם :עקב המירוץ יהיו שיבושי תנועה .עיקבו אחר ההודעות ובואו לעודד את הרצים ובני משפחותיהם הבאים
מכל רחבי הארץ.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
חפשו אותנו בדף -
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.

