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שירות לתושב
ניהול אגף מוניציפאלי  -לפני מספר חודשים ביצענו שינוי ארגוני במסגרתו איחדנו את תפקיד מזכיר המועצה וניהול
משאבי אנוש תחת אחריותה של מיה גמא להב ,והחלטנו לאייש בנפרד את תפקיד מנהל האגף המוניציפאלי .במהלך
חודשים אלו התיק הוחזק באופן זמני על ידי ירון שפיר -סגני ,ועסקנו בבחינת חלופות שונות לאיוש התפקיד .במסגרת
הבדיקה ,נבחנה גם חלופת איוש תוך שיתוף פעולה עם "פיתוח שאן" (המפעלים האזוריים) -כארגון שכן וצמוד ,שיש לנו
איתו מערכת יחסים מצוינת והוא מנהל בחצרו תחומים דומים .חלופה זו נבחרה על ידינו כמתאימה ביותר ,והוחלט
ליישמה לתקופת ניסיון משותפת לשני הארגונים.
ניר וילק מקיבוץ חמדיה ,המנהל את תחומי החצר והתפעול של "פיתוח שאן" החל לנהל החל מהשבוע את האגף
המוניציפאלי במועצה ואנו מאחלים לו ולצוות האגף הצלחה רבה!
דרור לותיקים  -עירית דרור ,מנהלת המחלקה לשירותים חברתיים במועצה ,מונתה ע"י מליאת המועצה לתפקיד יועצת
ראש המועצה לענייני אזרחים ותיקים .תפקיד זה נקבע בהתאם לחוק לאזרחים ותיקים שנחקק לפני כשנתיים בכנסת.
בתחום אחריותה של עירית :הרחבה ושיפור של שירותים קיימים לתושבים ותיקים ,גיבוש מדיניות הרשות לאוכלוסיה זו
וטיפוח התודעה הציבורית בעניינם .בהצלחה לעירית!
עמק חינוך
ביום רביעי התארחו מנהלי מחלקות החינוך של המועצות האזוריות בצפון ,יחד עם מפקחי המינהל לחינוך התיישבותי
בבית החינוך גאון הירדן .פורום זה המהווה פורום למידה ,נחשף לחטיבת נווה (ילדים על רצף האוטיזם) .בפגישה הציגה
יעל גת ,מנהלת חטיבת נווה ,את דרכי העבודה המייחדות אותם .פגשנו תלמידי נווה שסיפרו על שילובם במקצועות
הלימוד או בפעילויות החברתיות ,ועל המעסיקים השונים מהסביבה שנותנים להם מקום עבודה והתנסות בחיים
נורמטיביים .האורחים התרשמו מאד מהעשייה בנווה ומהדרך החינוכית של גאון הירדן.
השתלמות בזיהוי ואיתור ילדים בסיכון
 24מטפלות בגיל הרך סיימו השבוע השתלמות בת  5מפגשים שעסקה באיתור וזיהוי ילדים בסיכון .קדמה לה השתלמות
דומה שניתנה לרכזות הגיל הרך ומנהלות המעונות בשנה שעברה .מטרת ההשתלמות הייתה לצייד את צוותי החינוך
בידע תיאורטי ומעשי שיסייע בידן להכיר את התופעה ולהתמודד איתה במקרי הצורך.
ההשתלמות היא תוצאה של שיתוף פעולה מבורך בין המועצה לשלום הילד ,האגף למעונות יום במשרד התמ"ת ומדור
הגיל הרך במחלקת החינוך במועצה.
ביקור זאב מילר -קרן ייק"א
קרן ייק"א נוסדה ע"י הברון הירש בשנת  1991והחלה לפעול בארץ משנת .1911
בשנים האחרונות ייק"א מרכזת את פעילותה בפיתוח האזורים הפריפריאליים
בגליל ובנגב ,ותומכת בפרוייקטים בתחומי החינוך ,החקלאות והתיירות .הסיוע
בחקלאות ובתיירות ,מייחד את ייק"א ,ונובע מהחשיבות שיש לענפים אלה כמקור
הכנסה ותעסוקה עיקריים בגליל ובנגב.
בתחילת השבוע ביקר אצלנו זאב מילר -מנכ"ל קרן ייק"א שנכנס לתפקידו לפני
מספר חודשים כדי להכיר מקרוב את הפרויקטים שלנו בהם תומכת הקרן וכן
לבדוק פרויקטים נוספים.
ביקרנו עם זאב באתר 'חומה ומגדל' ,בפארק המעיינות ,ובתחנת הניסיונות חוות
עדן .הקרן מעורבת מאוד ותומכת בפרויקטים רבים בעמק בשנים האחרונות ואנו
בטוחים ששיתוף הפעולה המצוין יימשך.
לתמונות מהביקור...

פגישה עם שר התשתיות
השבוע נפגשנו -אני ,אילן מרדכי ומייק ארליך ,בכנסת עם עוזי לנדאו שר התשתיות .הצגנו בפניו את הבעיות הקשות
בתחום הביוב וביקשנו סיוע שלו בנושא מענקים והפחתת העלויות .הצגנו את הפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת
שמקדמים בעמק ואת החסמים הרבים בהם אנו נתקלים בדרך למימושם .השר הבטיח לסייע.
מייקרוסופט ביישובי ביכורה
מרכז מעברים בשיתוף עם עמותת תפוח ,הגו'ינט ומייקרוסופט הקימו מיזם משותף שמטרתו ,מתן כלים לתושבים
בתחומי המחשב ,לצורך קידום התעסוקה באזור הכפרי .לאחרונה ,הסתיים קורס מייקרוסופט בסיסי שהתקיים בכיתת
המחשב בבי"ס ביכורה .הקורס כלל שמונה מפגשים והשתתפו בו תושבים מגוש ביכורה.
את השיעורים העבירה מדריכה מעמותת תפוח והתכנים שהועברו היו הכרת המחשב והפעלתו ,היכרות עם תוכנות
האופיס השונות ,גלישה באינטרנט ,שימוש בדואר אלקטרוני ועוד .המשתתפים קיבלו כלים נוספים שיקלו עליהם את
השתלבות במעגל העבודה וסיכמו את הסדנא כמלמדת ומקדמת.
מתמי"דים במלוא המרץ
ערב העשרה והוקרה למתמידי מג"ב בעמק המעיינות התקיים בשלוחות .ערב זה כלל הרצאות בנושאים שונים כמו:
סמכויות המשטרה ועזרה ראשונה .המתמידים נהנו גם מארוחה חגיגית וברכות.
באירוע צוינה תרומתם החשוב ה לביטחון האזור והוצגו נתונים אשר נזקפים לזכותם ומראים כי נתוני הפשיעה בעמק
המעיינות ירדו ב 31% -בשנת .2111
זה המקום להודות לכל המתמידים אשר תורמים מזמנם וכוחם ,ביום ובליל ,תחת גשם וחמסין .דבר זה אינו מובן מאליו
וראוי להערכה רבה .צוין לטובה שבסיס ההפעלה גדל בכמות המתמידים ,וישנה הענות של צעירים לרוח ההתנדבות .אנו
מנצלים במה זו לקרוא לכם להתגייס לטובת שמירה והגנת העמק.
המעוניינים להתגייס מוזמנים ליצור קשר עם אליהו בגו matmidim@maianot.co.il 6491219
כדורעף נייד
ניידת כדורעף נשים ביקרה בבי"ס שקד כחלק מעידוד וחשיפת ילדות ונערות
למשחק הכדורעף .כ 251 -ילדים מכיתות ג'-ד' נהנו מביקור של שחקני האקדמיה
בוינגייט ,ממשחקוני קואורדינציה מגוונים עם כדור ,תרגול מיומנויות כדורעף
בסיסיות ואף צפו בשחקני האקדמיה מדגימים את כישוריהם.
איליין יוגב רכזת החינוך הגופני של ביה"ס ומנהלת המועדון הבית ספרי ואהוד אשל
רכז הכדורעף במועצה ,שניהם מקיבוץ טירת צבי ,ריכזו את היום המיוחד הזה
שבסופו הוזמנו הילדים לקחת חלק בפעילות השוטפת.

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.

