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מפגש עם ראש הממשלה
במסגרת ביקור של ראש הממשלה בטכניון הוא הזמין את ראשי הרשויות לשיחה על הנושאים השונים שעל סדר היום .אני
ניצלתי את ההזדמנות להודות לראש הממשלה על קידום הרכבת לאזורינו והכפלת כביש  10והעליתי את נושא איחוד מנחמיה,
כפיילוט לאיחוד רשויות בכלל .ביקשתי שיסייע במהלך שאנו מובילים עם משרד הפנים והאוצר לאישור תוכנית להשלמת איחוד
מנחמיה ,תוכנית שתאפשר את ניהול ופיתוח המושבה תוך שימת דגש על פיתוח מקיים ,העמדת הקהילה המיוחדת במרכז,
העצמת אופי וייחודיות המושבה ,קליטת משפחות צעירות ועידוד תיירות ויזמות מקומית.
איקחריה
במוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה ,התקיימה בשבוע שעבר האולימפיאדה העשירית ברוח ה"אקחריה" שהונהגה ביוון
העתיקה .רעיון האקחריה המקורי ,נכתב על הדיסקוס ביוון העתיקה ובזמן המשחקים חדלו המלחמות בין ערי המדינה השונות
וכולם התרכזו בספורט.
באולימפיאדה שמתקיימת בגן השלושה כבר מספר שנים ,השתתפו כמו בכל השנים הקודמות ,ילדי כיתות ה' מכל בתי הספר
האנתרופוסופיים ,המלמדים בשיטת וולדורף .במשך שלושה ימים ולילות התבצעו סביב המוזיאון פעילויות מגוונות הכוללות אימוני
ספורט בחמשת המקצועות האולימפיים העתיקים :דיסקוס ,כידון ,האבקות ,ריצה וקפיצה ,פעילות מוזיקה וסדנאות אומנות
שהתפתחו והתרבו השנה וכללו גם סדנת תיפוף ,ריקודים ,פיסול ,ציור ועוד .הדגש בתחרות הוא על התנועה היפה ,הסובלנות
והקבוצתיות .לתמונות מהארוע ....
שלפים מגרילים
ביום שישי האחרון התקבצו ובאו למועדון בקיבוץ רשפים כ 01 -משפחות אשר התקבלו ע"י ועדת הקבלה ל'שלפים' ,לטובת יום
שאורגן ע"י ועדת הבינוי של השכונה .היום הוקדש לפגישה עם מספר אדריכלים שהציגו את כישוריהם ויכולות משרדיהם לטובת
תכנון הבתים של המשתכנים ,לבחירת לוגו לשכונה ולהגרלת הסדר לפיו יוכלו הזוכים לבחור בעתיד הקרוב את המגרש בו יבנו
את ביתם .זה היה עוד רגע מרגש בתהליך הקמת השכונה .לתמונות מההגרלה...
קפה חברתי
במהלך השנה אנו מקיימים "מטה מול מטה"  -מפגשים מקצועיים על בסיס קבוע עם הנהלות הישובים ,בהם אנו דנים בתכניות
השנתיות ,בתכניות פיתוח פיסי וקהילתי ועוד.
מתוך רצון להרחיב את מעגלי ההיכרות עם תושבים ברחבי המועצה ,בעיקר לשמוע וגם כדי להשמיע ,נפגשנו לשיחה על קפה
עם קבוצת חברים במעוז -חיים .לאחר סבב היכרות קצר עם באי המפגש ,סיפרתי קצת על העשייה במועצה .המשתתפים שאלו
שאלות והעלו נושאים הקשורים בישוב ובקהילה שלהם וביניהם ,פיתוח תשתיות ,נושא התנים ,ענייני שירות לתושב ,צמיחה
דמוגרפית ,החינוך הבלתי פורמלי ועוד .שמחתי על המפגש המעניין והחשוב ,שבעקבותיו נקיים מפגשים נוספים כאלה .נשמח
להתארח בישובים נוספים.
פעמונים במעוז  -חיים
ביציאה מהמפגש מצאתי יזמות חדשה שלא הכרתי' .פעמוני גשם' היא חנות קטנה לחפצי נוי ורהיטים שנפתחה לפני חודשיים
בצריף ישן ששימש למחסנים ועבר שיפוץ ע"י משפחת הולצר ממעוז .הרבה עבודה והשקעה ניכרים במקום שכבר משמש את
אנשי האזור כמרכז לקניית מתנות לקראת החג .שיהיה בהצלחה!

חנוכת פרויקטים בקיבוץ מירב
אתמול חנכנו מספר פרויקטים גדולים בקיבוץ מירב :הרחבת והסדרת כביש טבעת פנימי מרכזי ,גן ילדים (שלישי בישוב) ואגף
חדש בבית הכנסת .שלושת הפרויקטים נדרשים ומשרתים את צמיחתו המתמדת של הישוב ,המתברך במשפחות צעירות רבות
שהצטרפו אליו בשנים האחרונות ,וממשיכות להצטרף ,ובמספר ילדים גדול בכל שכבות הגיל ( 011ילדים נכון לרגע כתיבת
הד"ש) .פתחנו בביקור בגן הילדים החדש ,שם חיכו לנו על השולחן מכתב תודה מילדי הגן וכדורי שוקולד מתוקים שהכינו ,גזרנו
סרט בכניסה לכביש המרכזי ,המשכנו בצעידה לעבר בית הכנסת ,ולאחר תפילת ערבית חנכנו את האגף החדש ,ברכנו
והתברכנו.
איחלנו לקהילת מירב שתמשיך להיות קהילה מיוחדת ,חזקה ,מגובשת משימתית וצומחת .לתמונות...
שק"ד  -דרכא
בית ספר שק"ד שמאז הקמתו נוהל ע"י אגודה בה חברים הישובים השותפים ,החליט להכניס שותף מקצועי ומיומן לניהול
והפעלת בית הספר .בתהליך שהתרחש בחודשים האחרונים בשיתוף מצוין בין בעלי בית הספר למועצה האזורית ולרשת 'דרכא',
מייסודה של קרן רש"י ,סוכמו כל הנושאים הרבים וגובש ונחתם הסכם לבין שלושת השותפים :דרכא" ,המועצה האזורית ואגודת
שק"ד ,לניהול והפעלת ביה"ס משנת תשע"ג.
החל משנת הלימודים הבאה ינוהלו שני בתי הספר העל-יסודיים במועצה על ידי רשת 'דרכא' .נאחל הצלחה רבה לכולם.
מנחמיה
המושבה מנחמיה ,שייכת מבחינת הניקוז לרשות ניקוז כנרת .הרשות עוסקת בימים אלו בפרויקט שדרוג ניקוז מי הגשמים
בשכונת עופר ,במרכז המסחרי וכן חידוש ושדרוג גן השעשועים במנחמיה .בתכנית :טיפול נרחב בבעיית הניקוז ,שדרוג גן
השעשועים ,הוספת מתקני כושר לרווחת התושבים הבוגרים וכן ספסלים ושביל להולכי רגל.
פסטיבל בנייה והתיישבות  -חוה"מ פסח במנחמיה
בחוה"מ פסח תקיים עמותת "איילים" בשיתוף עם המועצה ועם מנחמיה פסטיבל בנייה והתיישבות במנחמיה.
בין התאריכים  01עד  02באפריל תארח עמותת איילים משפחות וצעירים בכפר הסטודנטים במושבה ,לעבודה עברית משותפת
יחד עם  051סטודנטים ושותפים רבים של העמותה וגם אתם מוזמנים לחגיגה!
רבעון "מעיינות"
לאחר הפסקה של שנה החלטנו לחדש את עיתון "מעיינות" והפעם בפורמט רבעוני ,מיוחד וחדשני.
העיתון יחולק בשבוע הקרוב לכל תאי הדואר בישובים.
אל תחמיצו ,נצלו את חופשת הפסח לקריאת העיתון המעניין.

ילדי עמק המעיינות יצאו לחופשת הפסח אתמול.
נאחל להם חופשה נעימה ,חגיגית ובטוחה!
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.

