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אלוף פיקוד העורף
"מי שמופקד על שעת החירום הם ארגוני ההצלה והחילוץ .עם זאת בשעות הראשונות של שעת
החירום ,האוכלוסייה (כל אחד ואחת מאיתנו) היא זו שמצילה החיים - ".כך אמר בביקורו אלוף
פיקוד העורף ,האלוף אייל אייזנברג.
בביקור השתתפו אנשי הביטחון בעמק ונציגי כיתת הכוננות המועצתית החדשה שמוקמת בימים
אלה ובראשם עמי דורפמן מפקד הכיתה ,שסיפרו לאורח ולאנשיו על הקמת יחידת החילוץ
במועצה ,על ההיערכות לשעת חירום ועל הסיוע הנדרש להמשך ההקמה .כמו כן התקיים דיון
בנושאים נוספים הקשורים למערכות ומרכיבי הביטחון .לתמונות מהביקור...
נקודת מפנה
כפי שרבים מכם בודאי קראו בתקשורת לאחרונה ,בשבוע הבא יתקיים תרגיל ארצי רחב היקף ,במטרה לתרגל את כוחות
הביטחון וגורמים נוספים במוכנות העורף לאוכלוסייה אזרחית ,להתמודדות עם מצבי חירום קיצוניים כמו :רעידות אדמה ועוד.
אנו רואים חשיבות רבה בכל נושא המוכנות לחירום ,ולשמחתנו בעזרת חבורת מתנדבים רצינית מאוד הוקמה כיתת הכוננות
המועצתית שלראשונה תיקח חלק בתרגיל הקרוב.
חווה בעדן
ביקרתי בחווה החינוכית החקלאית החדשה בחות עדן .נפגשתי עם ציון דקו ,מנהל המו"פ
החקלאי וצוות התחנה  -האכסניה המארחת ,עם פירחית ריבלין מנהלת בית הספר ,וצוות המורים
שגויס ,כולם עם ברק בעיניים ,ושוחחנו על הנפלאות שהם מחוללים ביחד בתקופה כל כך קצרה.
ראינו את התלמידים שהגיעו מבתי הספר ,מעשבים ,אוספים חסה ושותלים כרוב לבן בגן הירק
של החווה החינוכית .ממש גן עדן .לתמונות מחוה בעדן...
הפורום המשותף
השבוע התקיים ,בטירת צבי ,הפורום המשותף ה 1-לתשע"ג של מחלקת ילדים ונוער 81 .אנשי החינוך החברתי -קהילתי מכל
יישובי העמק השתתפו ביום חווייתי לגיבוש הצוותים היישובים והנבחרת האזורית .כיף היה להסתכל על כל הצוותים שמניעים
שנת פעילות עם חדוות יצירה ,אנרגיה וברק בעיניים .לתמונות וחוויות מהמפגש :מחוברים
גרעיני צב"ר בשביל עמק המעיינות
ארבעה גרעיני צב"ר הגיעו לאחרונה לארבעה ישובים בעמק :מעוז חיים ,טירת צבי ,שדה אליהו,
מעלה גלבוע.
השבוע יצאו ארבעת הקבוצות ,סה"כ כ 81 -חניכים ,יחד עם הצוותים המלווים אותם ,לטיול ב'עמק
הנעלם' היורד מן הגלבוע לעמק .נפגשנו בתצפית הר ברקן ל'בוקר טוב' והכרות עם המועצה ומיד
אח"כ יצאו החבר'ה להליכה .את היום החם סיימו ברחצה מרעננת בגן השלושה .לתמונות ...
מכון מנדל
מכון מנדל למנהיגות בירושלים מכשיר ,בתכנית ייחודית של שנתיים ,מנהיגים עתידיים לארגונים ,בתי ספר ומוסדות חינוכיים
אחרים .במסגרת סיור תחילת השנה של שנת תשע"ג הם בחרו לסייר השבוע בעמק המעיינות ולראות את הפעילות הרבה
הנעשית בכל תחומי החינוך בעמק ,תוך מתן דגש לתפיסת החינוך של המועצה האזורית והשפעתה על הנעשה במוסדות החינוך.
האורחים ,כולם בעלי רקע וניסיון בתחום החינוך ,התלהבו ,שאלו האירו והעירו ,בשיחות שהתקיימו לאורך מסלול הביקור.
שיקום הירדן הדרומי
במסגרת תהליך שיתוף הציבור התקיים במרכז עידן מפגש ציבורי נוסף  ,שני במספר ,בנושא
הירדן הדרומי  -נהר חי של שותפות ושלום .במפגש אליו הגיעו משתתפים רבים דנו בתמונת
העתיד הרצויה של החלק הדרומי של נהר הירדן ,תוך התייחסות להזדמנויות ולמגבלות ,וזיהוי
דרכים ,רעיונות ופתרונות לקידום התוכנית .לתמונות מהמפגש...

גנים ירוקים
בטקס הסמכת גני ילדים ירוקים שנערך בשבוע שעבר בקיבוץ לביא קיבלו  01גני ילדים ,מכל
מחוז צפון ,הסמכה לגנים ירוקים ,כאשר מתוכם  7גנים מהמועצה האזורית שלנו!!
על התעודות חתומים שר החינוך גדעון סער והשר להגנת הסביבה גלעד ארדן.
ההסמכה לכל גן ירוק ניתנה על הישגיו ב:
 שילוב נושאי הסביבה בתוכנית העבודה
 מעורבות בקהילה
 שימוש מושכל במשאבים
הגנים הירוקים שלנו הם :גן תאנה במנחמיה -הגננת יפית .גן כלנית בגשר -הגננת שרון .גן כפיר בירדנה -הגננת שוש .גן ברוש
בבית יוסף -הגננת ציפי .גן שיבולת במירב -הגננת עידית .גן צבי וגן מגדל בטירת צבי -הגננות אתי ואביטל.
סימן שאתה צעיר...
כחלק מתפיסת המועצה כי צמיחה דמוגרפית הינה היעד המרכזי בשנים הקרובות באזורינו ,נקלטה השבוע יעל ברקן דולב
מטירת צבי כרכזת צעירים וקליטה במועצה .אנו מאמינים כי קבוצת הצעירים של בנינו ושל צעירים נוספים המצטרפים לאזור,
משמעותית מאד להמשך התפתחות האזור וצמיחתו .יעל נקלטה לצוות המתנ"ס ותעבוד בממשקים הדוקים עם העוסקים
בקהילה וצמיחה דמוגרפית במועצה .אנו מאחלים הצלחה רבה ליעל ולכולנו.
מטה בקיבוץ מירב
מטה המועצה עלה לגלבוע למפגש תקופתי עם הנהלות קיבוץ מירב .בפגישה רבת משתתפים שמענו על האתגרים שמאפיינים
יישוב שמתפתח בקצב מואץ ,וקיימנו דיון על מערכות החינוך והקהילה ביישוב שמאופיין בקהילה איכותית ,יזמית ומשימתית.
עסקנו ביחד בשאלות אסטרטגיות של גודל היישוב ,קצב הצמיחה וההיערכות הנדרשת לקליטת משפחות והתאמת התשתיות.
המועצה תהיה שותפה להובלת ההיערכות והפתרונות.
כביש 667
החברה הלאומית העבירה לאחריותה מספר כבישים ברחבי המועצה וביניהם את כביש  660מצומת מעלה מירב דרך הגלבוע ועד
יזרעאל .ניתן לראות שהם כבר התחילו בעבודות תחזוקה חשובות לאורך הכביש הכוללות סתימת בורות ,צבע והשלמת שוליים.
כשתאלם תרועת הפסטיבלים ...
אנו מקבלים תגובות רבות על אירועי הפסטיבל .תגובות חמות ,מפרגנות ואוהדות.
גם מירי מסיקה שהפסיקה את הופעתה כתבה מיד בתום ההופעה בדף הפייסבוק שלה" :בכל שבע שנות קיומי כזמרת ,מעולם
לא עצרתי הופעה באמצע ,מקווה שזו הפעם האחרונה שדבר כזה קורה לי .יכולתי לבטל את ההופעה אבל בחרתי שלא,
ומסתבר ,שלפעמים צריך להקשיב לגוף כשהוא חולה .לא אשכח את התמיכה שקיבלתי בימים האחרונים מאלפי האנשים
שהופעתי מולם ,והערב ,את הקהל ב׳עמק המעיינות׳ ,שתמך בצורה יוצאת דופן וריגש אותי עד דמעות .תודה רבה לכם,
מבטיחה לחזור ולתת את הופעת חיי".
אז יש לנו כבר תאריך חדש ,אי שם בדצמבר ,שיפורסם בהמשך.
אנו מצרפים קישור למעט מן המכתבים שקיבלנו וכן סרטון המסכם את אירועי הפסטיבל להנאתכם.
למכתבים שקיבלנו...
לסרטון המסכם את פסטיבל ... 2112

שבת שלום!,
יורם קרין
ראש המועצה
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