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שירות משמעותי
ביום א' השבוע התקיים בבסיס מיטב בתל השומר מפגש של  00ראשי הרשויות המובילות בארץ
בגיוס לצה"ל.
בכנס שהתקיים במעמד ראש אגף כוח האדם בצה"ל  -אלוף אורנה ברביבאי ,הוענקה למועצה
תעודת הוקרה והערכה על הישגיה בשיעורי הגיוס והשירות המשמעותי לצה"ל .וכך נכתב בתעודה:
'תעודת הוקרה והערכה מוענקת בזאת למועצה האזורית עמק המעיינות על הישגים מרשימים
בשיעורי הגיוס והשירות הצבאי המשמעותי בשנת  2011ותרומתה לחיזוק חוסנם של מדינת ישראל
וצה"ל .מקום  0במועצות האזוריות בישראל'.
ראש אכ"א בירכה את הנוכחים" :בדרכו של צה"ל להוביל את המאמץ לגיוס ,הוא אינו צועד לבדו.
למשימה חברתית-לאומית זו שותפים רבים ,לרשויות המקומיות תפקיד חשוב בהקשר זה".
ואנחנו  -יודעים שיש לנו בתי ספר מעולים ונוער מצויין וגאים מאוד !
פותחים חודש  -הצגת תכניות עבודה
במסגרת פורום מנהלי המחלקות הוצגו השבוע תכניות העבודה ל 2012 -של כלל המחלקות במועצה .התכניות מבטאות את חזון
המועצה ומטרותיה החשובות לקידום ופיתוח הישובים והאזור כולו.
לתכנית המלאה ...
מטה במעלה גלבוע
מפגש מטה מול מטה התקיים במעלה הגלבוע.
בבואנו למפגש שהתקיים במועדון חולק נייר עבודה שהכותרת שלו' :האתגר הקהילתי'.
בין הנושאים שעלו :העיסוק סביב 'שילוב האוכלוסיות'  -חברים ותיקים ,חדשים ,בני משק ,תושבים בהרחבה ושוכרי דירות .ניתנה
סקירה על הגיל הרך בישוב והחינוך הבלתי פורמלי המאפשר לכל ילד לבוא לידי ביטוי ומימוש עצמי ,תרבות ,משימתיות
קהילתית ,יוזמות חינוכיות ועוד .נושאי תשתית ,בנייה ונגישות עלו גם הם ,אך הנושא הקהילתי היה המרכז כשלבסוף סיכם את
הדיון אחד המשתתפים שאמר"' :כמי שהגיע לישוב לפני  10שנים הנושא המרכזי שמייחד את מעלה גלבוע הוא הקהילתיות,
היחד והיכולת להכיל כל אחד באשר הוא ".ברכנו את אנשי היישוב על הדרך והתקדמות המשמעותית והבטחנו להמשיך ולסייע
בכל התחומים.
ביקור חקלאי
מנהלי מו"פים חקלאיים מכל רחבי הארץ ,נציגי המדען הראשי ,קק"ל ומשרד החקלאות בעמק הגיעו השבוע לביקור.
את הקבוצה אירחו  -ציון דקו ,מנהל המו"פ שלנו וצוות תחנת הניסיונות 'חוות עדן'.
האורחים קיבלו סקירה על פעילות המועצה ועל עבודת המו"פ החקלאי.
הם יצאו לסיור בחוות עדן ,שם הוצגו המחקרים החקלאיים כדוגמת :חידקונית הדקל האדומה ,עלקת ,ושימור אנרגיה וביקרו
במשקים מסחריים של דגים ותבלינים.
ד"ר יוספה שחק ממינהל המחקר החקלאי ומתאמת הביקור סיכמה" :כל הכבוד על ההשקעה ועל מגוון הפעילות היצירתית .מו'פ
קטן ,אבל גדול !"
היחידה לפיתוח קהילתי
אפרת פולק מטירת צבי ,התחילה השבוע לנהל את היחידה לפיתוח קהילתי .תפקיד היחידה להוביל תהליכים קהילתיים אשר
יקדמו עשייה והעצמה בישובים במגוון נושאים עימם הם מתמודדים ,כחלק מתהליכי שינוי וקליטת משפחות חדשות.
אפרת מסיימת בקרוב את תפקידה כמזכירת טירת צבי ,היא בעלת רקע בעבודה סוציאלית ומצטרפת להילה קאופמן שמובילה
בהצלחה את הנושא כבר מספר שנים.
צריך פיס בחיים
נפגשתי עם עוזי דיין  -יו"ר מפעל הפיס שנכנס לתפקידו לאחרונה .הצגתי בפניו את שיתופי הפעולה שלנו הבאים לידי ביטוי
בשיפוצי הקימרון ,אולם זיידן שבמרכז עידן ומוסדות ציבור נוספים ואת תוכניות המועצה בתחום החינוך והקהילה ,תוכנית עמק
חינוך ,תוכנית נש"ר (נגינה שירה וריקוד במכלול המעיינות) ,פסטיבל המעיינות ועוד .עוזי הבטיח להמשיך ולסייע.

תכנון קודם לכל
נפגשנו עם בינת שוורץ  -ראש מינהל התכנון במשרד הפנים להכרות והצגת יעדי התכנון בעמק המעיינות .פרשנו בפניה את
הנושאים התכנוניים המעסיקים את הוועדה המקומית לתכנון ובנייה שלנו ,התמקדנו בנושאים שונים בתחום האנרגיה
המתחדשת ,ביקשנו את סיועה במימוש המדיניות הממשלתית בקידום פרויקטים בתחומי המועצה ,ובקידום מספר תוכניות בניין
ערים (תב"ע) שמתעכבות מסיבות בירוקרטיות.
איכות הסביבה
גיא הלדן מנווה איתן נבחר במכרז למילוי תפקיד מנהל מחלקת איכות הסביבה במועצה (במשרה חלקית) ,והוא נכנס לתפקידו
בימים אלו.
משימת המחלקה היא לשאוף ולפעול להעלאת רמת איכות הסביבה ואיכות החיים במועצה באמצעות תכנון סביבתי ,פיקוח
והתמודדות עם מפגעים ,קידום יוזמות של פינוי פסולת ומיחזור ,חינוך סביבתי והפעלת פרויקטים סביבתיים נוספים.
תערוכה בשק"ד
קהל רב ובו בוגרים ותיקים ,הורים ,משפחות ,חברים וגם שוחרי מגמת האמנות והעיצוב הגיע לפתיחת תערוכת הסיום של תלמידי
י"ב בבי"ס שק"ד שהתקיימה במוצ"ש.
תלמידי המגמה הציגו עבודות מרשימות מאוד ,במגוון תחומים :פיסול ,עיצוב גרפי ,ציור ,וצילום .התערוכה מבטאת תהליך של
חקירה והעמקה לאורך כל השנה ,כשדרך השפה החזותית והאמנות באים לידי ביטוי עולמות התוכן והפנימיות של התלמידים.
כבכל שנה ,התערוכה תוצג בהמשך בקימרון.
משלוח מנות
תלמידי בית ספר "דקלים" עוסקים בערך הנתינה על היבטיו השונים מדי חודש אדר.
מועצת התלמידים בניהולן של הרכזות לייקה ושושי בוחרת מידיי שנה אוכלוסייה לה ניתן לתרום.
למשל :מחלקת ילדים בבית החולים ,עולים חדשים ,פנימייה לילדים בסיכון ,ניצולי השואה החיים
בעמק ועוד.
השנה ,בחרו התלמידים לתרום לחיילים ו -ש"ש בוגרי "דקלים".
התלמידים עשו עבודת הכנה ואיתרו את החיילים בוגרי "דקלים" בכל הישובים בעמק.
הם פנו לכל משפחות תלמידי "דקלים" בבקשה להכין משלוחי מנות לחיילים לכבוד חג הפורים.
המשפחות נענו בשמחה וברצון ושלחו משלוחים ברוחב לב.
בכיתות הכינו התלמידים ברכות מושקעות עם מסרים מעודדים .
תלמידי המועצה בשיתוף עם צוות המורות ארזו את המשלוחים והברכות והמשלוחים הגיעו לבתי החיילים( .ראו בתמונה)
שמחת אדר רבה בזכות הקבלה אך בעיקר בזכות הנתינה.
בין פורים ליום האישה הבינלאומי
פורים היום ובכל הקהילות שלנו מציינים את החג ע"פ מיטב המסורת .כל ישוב והמסורת שלו .משלוחי מנות ,תחפושות ,תהלוכות
ומסיבות.
יחד עם פורים מציינים היום 8 ,במרץ ,את יום האישה הבינלאומי המוקדש לבחינת השתלבותן של נשים בכלכלה ,בפוליטיקה
ובחברה ולציון הישגיהן בתחומים אלה.
מגילת אסתר שנקראת היום בבתי הכנסת ,מביאה אל קדמת הבמה שתי נשים בולטות:
ושתי ,שלא מוכנה להיכנע לנורמות ולתכתיבים ומשלמת על כך מחיר ,ואסתר שמתחילה ממקום של יפת תואר ומסיימת כדמות
המסכנת את עצמה ,מפילה את בכיר שרי המלך ומצילה את עמה.
יום האישה הבינ"ל נולד בארה"ב בשנת  1887בעקבות מאבקן של נשים ,פועלות טקסטיל על תנאי העסקה ועל שכר.
ושתי ואסתר טבעו את חותמן וחוללו שינוי שנים רבות מאוד קודם לכן.
חג שמח ושבת 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.

