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תקציב 2102
במליאת המועצה שהתקיימה בשבוע שעבר אושר תקציב  .1121התקציב כולל פעולות רבות בתחום השרות לתושב,
פיתוח הקהילות ,הצמיחה והפיתוח ועומד על כ  231מליון  ₪מתוכו תופס תקציב החינוך את הנתח המרכזי ,בהיקף
של כ  52מליון  .₪אישור התקציב הוא סיומה של פעולת הכנה ארוכה ויסודית ,שכללה הכנת מטרות ,תוכניות
ופעולות של מחלקות המועצה .ממש בסוף השנה הצלחנו להשיג עוד תקציבים ממשרד הפנים שיאפשרו לסיים את
שנת  1122באיזון ולהציג תקציב מאוזן לשנת  .1121הודינו לכל צוות המועצה אשר נטל חלק חשוב ביותר במאמץ
הכולל בהתייעלות והערכות.
מפגש עם איילים
בסוף השבוע שעבר נפגשתי עם הסטודנטים והש"שינים הפועלים במסגרת עמותת איילים במנחמיה ,אותם מוביל
רעי לפיד מנהל הכפר .בפגישה השתתף גם אמנון בנימין יו"ר וועד מנחמיה .ביחד הצגנו להם את המועצה והיישוב
ואת האתגרים לשילובם בפעילות המושבה והאזור .פגשנו קבוצה נלהבת ששמחה על ההזדמנות לפעול ולהשפיע
בתוך הקהילה .אתמול השתתפתי בוועדת ההיגוי הארצית של איילים ,שם הוצגו תוכניות העמותה להמשך חיזוק
והרחבת הכפרים ברחבי הארץ.
מינהל החינוך ההתיישבותי
ד"ר יחיאל שילה ואנשי צוותו מהמינהל לחינוך התיישבותי ,האחראי על כל החינוך העל יסודי במגזר הכפרי ביקרו
בעמק.
הביקור החל בשק"ד שדה אליהו .האורחים הגיעו בדיוק בשעה שבה הובלו עבודות האמנות המרשימות של בוגרי
מגמת האמנות להצגה בתערוכה במרכז בגין .קינלי טור-פז – מנהל ביה"ס הציג לצוות המינהל את כל העשייה
הרבה בביה"ס .תכניות דגל ,שילוב תלמידים ,שעות העשרה ,פרוייקטים ועוד .תלמידי י"ב מהעמק ומחוצה לו
הלומדים בביה"ס שהשתתפו בחלקו השני של הביקור סיפרו על ביה"ס מנקודת המבט שלהם .על היחודיות ,על
השיתוף ,על הערכים ,על החיבור הבין ישובי והלמידה המיוחדת המתאפשרת במסגרת ביה"ס שלהם .לאחר מכן
נסעה הפמליה לבית החינוך 'גאון הירדן' היישר לטקס ראש חודש אותו מכינים ומובילים התלמידים .אילנית ערן,
מנהלת ביה"ס ,הציגה גם היא את עבודת ביה"ס :את השילובים הברורים מאליהם עם כיתות 'נווה'  ,את התלמידים
שמגיעים ממסגרות שונות כמו הבית לילד ,בית סנונית ,נעל"ה וכן את התכניות הרבות שמתנהלות בבית הספר:
חממה אקולוגית ,מגמת עיצובים בעץ ,טיפול באמצעות כלבים ,ועוד .התלמידים שהשתתפו בשיחה ביטאו נהדר את
האווירה המיוחדת של השילוב בבית הספר.
לקראת סוף הביקור בבי"ס התקיים טקס צנוע של קביעת מזוזה לחדר הכושר החדש והאורחים שנכנסו לחדר
הכושר ,מצאו 'שעת כושר' ועלו לבדוק את המתקנים.
שני המנהלים דיברו על החיבור והקשר החזק שנרקם בין שני בתי הספר והדגישו את חשיבות הקשר למועצה
ולקהילות באזור אותו הממשיך ומתפתח דרך תוכנית "עמק חינוך".
בקרב התלמידים בשני בתי הספר אפשר היה לחוש את הגאווה והשייכות לביה"ס בו הם לומדים.
את הסיור בעמק סיים צוות המינהל ב'בית בטירה' ,שלוחה של מלכישוע בה מתבצעת פעילות מרגשת עם קבוצת
נערות ובארוחת צהריים מאוחרת בקיבוץ טירת צבי.
המינהל לחינוך התיישבותי שתומך ומסייע מאוד בפתרונות ומענים נכונים לכל ילד ,בקידום ההישגים הלימודיים
והערכיים שלו הבטיח להמשיך לסייע ולתמוך בבתי הספר שלנו.
לתמונות נוספות מהביקור

פיתוח חינוך
נפגשנו עם יגאל צרפתי סמנכ"ל וראש מינהל פיתוח במשרד החינוך ,לדיון על תוכניות  .1121כפי שמסתמן נקבל
תקציבי פיתוח גדולים בשנה הקרובה לפרויקטים שהבשילו לביצוע  -להקמת בית ספר חדש לאולפנת גלעד,
להקמת כיתות בבית ספר רימון ,הקמת גני ילדים בטירת צבי ומעלה גלבוע ,גני ילדים לגילאי  ,3-4מבנים לשרותים
בגאון הירדן ועוד.
תכנית אב לשיקום ופיתוח הירדן הדרומי
רשות ניקוז ירדן דרומי בשיתוף עם המועצה האזורית ,המשרד להגנת הסביבה וגורמים נוספים רבים החלה במהלך
של תכנית אב נופית – תיירותית לירדן הדרומי במטרה ליצור באיזור זה נהר חי המהווה ציר של שלום ,הדדיות
ושיתוף פעולה בין ישראל וירדן.
הכנת תכנית האב תימשך כשנה ותלווה בהליך שיתוף ציבור ברמות שונות :מקומית ,ארצית ובינלאומית .שיתוף
הציבור יעשה בעיקר במפגשים שילוו בסדנאות עבודה .גם אנחנו תושבי המועצה נוזמן לקחת חלק בהליך זה אשר
ישפיע במידה רבה על עיצוב תמונת העתיד של האיזור בו אנו חיים .עוד פרטים יבואו בודאי בהמשך.
שליחות לקליבלנד
שותפות בית שאן  -עמק המעיינות  -קליבלנד מקדמת יוזמה משותפת עם יחידת השליחות בסוכנות היהודית לגיוס
מועמדים לשליחות בקליבלנד וביתר הקהילות היהודיות בעולם .השליחות הינה חוויה ייחודית ומשימה לאומית
לחיזוק ואיחוד העם.
המסלולים כוללים שנת שירות בקליבלנד (יכולים להגיש מועמדות  -תלמידי יב' בשנה הנוכחית) ,שליחות צעירה
בקליבלנד לבוגרי צבא ,הדרכה במחנות קיץ ושליחות של משפחות.
פרטים במשרדי השותפות  8462831או בנייד .151-8152588
סיכום 2100
בימים אלה אנו עורכים את סיכום הפעילות לשנת .1122
הסיכום משקף נאמנה את העבודה הרבה שנעשתה במרחב המועצה בשנה זו.
החל מיזום וקידום תהליכי צמיחה דמוגרפית ,דרך פיתוח וטיפוח מערכות חינוך וקהילה איכותיות ויחודיות ,פיתוח
כלכלי וקידום יזמויות במועצה ,פיתוח גדול מאוד של תשתיות בתחומים רבים ,גיוס משאבים לכל אלה ועוד.
עם סיום עריכת הדו"ח – יתפרסם באתר המועצה ובישובים ,אך פנינו כבר אל השנים הבאות עם תכניות רחבות
היקף ,המשך עשייה ופיתוח על מנת לאפשר טיפוח האיזור כסביבת חיים איכותית ואטרקטיבית לכל תושביו.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
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מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את
פרטיו.

