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הצו לעידוד השקעות הון
בשבוע שעבר חתמו שרי האוצר והתיירות על הצו שאישרה וועדת הכספים ,צו הקובע את צירופה של המועצה למפת
העדיפות למלונות .עד כה היו זכאים מיזמי התיירות בשטח המועצה רק למענקים להקמת אטרקציות תיירותיות ומלוניות
וכעת המועצה תהיה אזור מועדף גם למלונות .המשמעות של ההחלטה היא שהקמה של מלון בעמק המעיינות תזכה
למענק מהמדינה בגובה  31%מההשקעה עפ"י קריטריונים .זוהי הכרה של המדינה בכך שעמק המעיינות הפך להיות
אזור תיירות מועדף ומוביל בארץ וכך האזור יוכל ליהנות מתמריצים רבים ,ממקורות תעסוקה ומעידוד לתיירנים ויזמים
אשר יחליטו להשקיע בתחום התיירות במרחב המועצה.
אגרת הביוב  -המשך דיווח
כזכור ,לפני כחודש קיבלנו הודעה כי רשות המים פרסמה עדכון לתעריף של אגרת הביוב .בעקבות ההודעה נשלחו
מכתבים מהיישובים לרשות המים ,אך זו ,הודיעה לנו כי מאחר ואלה עוסקים בעיקר במחיר האגרה ולא באופן החישוב
או בעניינים מקצועיים ,אין ביכולתם להתייחס לכך ולכן לא הזמינו אף אחד לשימוע.
בד בבד נעשו מספר פעולות בשבועות האחרונים בנושא:
שלחנו מכתבים לשרי האוצר והתשתיות ולחכי"ם מהמפלגות השונות ,נפגשנו עם מספר חברי כנסת ובכירים ובין היתר-
ח"כ ציון פיניאן וזאב אלקין  -חברי ליכוד וחברים בוועדת הכספים ,ח"כ ישראל חסון מסיעת קדימה ,ח"כ שלי יחימוביץ
מהעבודה ,שאול מרידור  -סגן מנהל בכיר במשרד האוצר האחראי על תחום הביוב ,משה גרזי  -מנהל מנהלת המים
והביוב ברשות המים ,עוזר שר האוצר ועוד .נציגי האוצר ורשות המים אף הבהירו לנו שהאגרה שרשות המים אישרה
לגביה אצלנו ,איננה חריגה והיא דומה לאגרה ברשויות אחרות דומות לנו .הצגנו בפני כולם את הדרישה הנחרצת
לקבלת מענקים שיורידו את האגרה הגבוהה שהתושבים יידרשו לשלם בגין ההשקעה בהקמת מערכות הביוב.
אנו ממשיכים לפעול בנושא ומקווים שהמאמץ יישא פרי.
שימו שמן
באחד הימים השבוע קפצנו לבקר בבית הבד של 'שמן שאן' בסמוך למועצה ושמענו מרן בן נון סמנכ"ל פיתוח שאן
שמוביל את הנושא ,על ההתקדמות בתחום חדש זה.
עונת המסיק ממש בעיצומה ,וניתן לראות את העבודות בכל רחבי העמק .יש לנו כבר כ 6,111 -דונם כרם זיתים ,חלקם
עדיין צעירים .השנה יימסקו כ 4,111-טון זיתים ,לייצור של כ 461-טון שמן מקומי  -פי  4משנה שעברה ,וזו בהחלט
התקדמות יפה לענף צעיר זה.
השמן שלנו כבר תופס מעמד מכובד בשוק בשל איכותו הגבוהה ובהנהלת הענף שוקלים לעבור לייצור לבקבוקים
ולשיווק עצמי .בגלל תחרות מול יבוא זול ,המחירים למגדלים ירדו והרווחיות גבולית ,אך אנו מקווים שתנאי הסחר
ישתפרו בעתיד.
במרחק נגיעה
במסגרת היכרות עם פעילויות וחידושים במרחב המועצה יצאו השבוע עובדי המועצה לביקור ,סיור והפעם  -היכרות עם
עבודת רשות ניקוז ירדן דרומי.
הביקור החל במשרדי הרשות בבית השיטה ובאירוח ביתי ומחמם של רמון בן ארי המנכ"ל וצוות הרשות :תיאו ,ענבל,
ענת ,אורית וחגית.
שמענו סקירה על פעילות רשות הניקוז  -שיקום והסדרת נחלים ,והגנה על נפש ורכוש מפני מפגעי שיטפונות ,חידוש
ופיתוח מפעלי מים לתפיסת מי שיטפונות לשימוש חוזר ,שימור קרקע באדמות היישובים ,חינוך ,לימוד ,הדרכה ופיתוח
היכרות ומודעות לנחל  -נופיו וסביבתו ,פיתוח נופי ותיירותי מסביב לנחלים ,מעיינות ,פארקים ,שבילים וחניונים .ובנוסף
הסדרת אפיק נחל חרוד לקראת הרכבת שתגיע והובלת תכנית אב לאומית לשיקום ופיתוח הירדן הדרומי (בה ניקח
כולנו חלק).
לאחר ההסבר המרתק של רמון ,יצאנו לסיור בשניים מתוך הפרויקטים הרבים אותם מקדמת הרשות :מחצבת חפציבה,
ושיקום נחל חרוד שבין הגשרים  -שם צעדנו לאורך הנחל בשביל שהוסדר ומתאים להליכה לכל המשפחה.
לתמונות ...

ליצנים וסופגניות בחנוכה
 36חניכי כיתות ד'-יא' מתנועת "בני המושבים" במנחמיה עלו באחד מימי החג
למחלקת הילדים בביה"ח פוריה .החניכים התחפשו ויחד עם שרית הליצנית שימחו
את הילדים החולים ובני משפחותיהם .לאחר מכן המשיכו לשאר המחלקות וחילקו
סופגניות עד להדלקת נרות משותפת עם החולים במחלקה הפנימית.
את הנסיעה ארגן כפר הסטודנטים "איילים" במנחמיה ,כחלק מפעילות שלוחת
המתנ"ס.
מרכז תרבות
השבוע חגגנו את חג החנוכה ברחבי העמק.
הפרוייקט המשותף שלנו עם בית לסין ' -זרעים של מסטיק' יצא לדרך ועלה לבמה בפעם הראשונה בקימרון ובהמשך
השבוע נדד והמשיך אף להופיע בת"א יחד עם  25משתתפים משלנו ,אשר התגלו כאנשי במה מקצוענים .קשה היה
להבחין מי מצוות השחקנים והרקדניות הוא משלנו ומיהו שחקן מקצועי מהתיאטרון .הקהל בעמק וגם הקהל בת"א קיבל
את הפרוייקט באהבה רבה והחיבור עם הצוות של תיאטרון בית לסין הפך להיות משפחתי ומחבק לשני הצדדים וכבר
מדברים על פרוייקט המשך.
בהזדמנות זו ברצוני להודות לחבר'ה שלנו על העבודה הקשה ,על השעות הארוכות שבילו בחזרות ,על הנסיעות הרבות
לת"א וההשקעה .אתם מקור גאווה לעמק!
הקימרון המשיך והתמלא פעם אחר פעם בסרט בוקר שהוקרן בתחילת השבוע ובשתי הצגות 'אלאדין' אשר הביאו
לאולם אלפים מאנשי העמק ,אך לא רק.
למי שעבר באותם ימים בדרך קשה היה שלא להבחין בפקקים הגדולים בצומת הקימרון ובחניות סביבו שהיו מלאות עד
אפס מקום.
כנס החטיבה להתיישבות
היום אירחנו אצלנו במרכז עידן את הכנס ה 6-של החטיבה להתיישבות.
אנשי החטיבה להתיישבות הם שותפים ובני בית אצלנו כאן במועצה ועוסקים יחד איתנו בנושאים שונים הקשורים
בצמיחה הדמוגרפית ובפיתוח האזור :חיזוק קהילות ,קליטה ,גרעינים צעירים ,פרסום ,שיווק ומיתוג ,סיוע בקידום הרחבות,
תעסוקה ,סיוע ליזמויות ,תיירות ,חקלאות ,תעשיה ,חינוך ,פרויקטים ,תכנון תכניות אב ,תכנון אזורי ,תכנון אסטרטגי ועוד.
לכנס הגיעה הנהלת החטיבה כמו גם צוותי המרחבים השונים ,ראשי ונציגי המועצות האזוריות ,אסטרטגים וכל מי
שעוסק בצמיחה הדמוגרפית .כמו כן הוזמנו והגיעו אנשי היישובים שלנו העוסקים בנושאים אלה ,מזכירים ומנהלי קהילה.
הכנס עסק בתפיסות חדשניות לניתוח ולפיתוח המרחב הכפרי ונתן לנו הזדמנות להציג את הסיפור המקומי והייחודי
של עמק המעיינות .משתתפי הכנס התלהבו ,התאהבו והבטיחו לחזור .לתמונות מהכנס....
ולסיום  ...עוד רגע קטן של גאווה ונחת
לפני שבוע דיווחנו על כך שהמועצה האזורית הגיעה למקום השלישי בארץ באחוזי הגיוס ליח' הקרביות בצה"ל .השבוע
התקבל מכתב הערכה והוקרה מאורנה ברביבאי  -ראש אגף כ"א בצה"ל .וכך נכתב' :נתונים אלה ,אשר ראוי כי יהוו
מקור גאווה לך ולכלל תושבי המועצה ממחישים בין היתר את השפעותיה של פעילות משמעותית וברוכה המתבצעת
במועצה האזורית להגברת המודעות לשירות משמעותי ולהכנה לקראתו .קבל הערכתי ותודתי לך ולכל הגורמים
במועצה העושים במלאכה'.
ואני מעביר את התודה הזו אל כל אחד ואחת מכם :הורים ,משפחות ,מנהלי בתי הספר ,מורים ,מחנכים ,מדריכים ,ואנשי
הקהילות הלוקחים חלק בעיצוב החיים והעשייה כאן בעמק ומשפיעים על הדור הצעיר והנפלא שלנו.
זהו סוף השבוע האחרון של שנת .3122
 3123כבר בפתח עם תקוות גדולות ,התחלות חדשות ,תוכניות ,אתגרים והזדמנויות .נאחל שתהיה לכולנו שנה מוצלחת.
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.

