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'בשביל הקהילה'
יצאנו למדבר ,אנשי אגף החינוך והקהילה ,צוות 'ערי חינוך' ונציגי היישובים שבחרו להיכנס
לתוכנית 'בשביל הקהילה' .בהשראת האווירה המדברית ,דנו ביחד בחוזקות של היישובים,
ובחשיבה על תהליכים ופרויקטים מחוללי שינוי וצמיחה בקהילות .המשתתפים כולם נטענו
באנרגיה וברעיונות יצירתיים להמשך הדרך .לתמונות ...

פתיחת פורום מנהלי מש"א בתעשייה ובעסקים
לפני שבוע התקיים מפגש ראשון של פורום מנהלי משאבי אנוש בתעשייה ,פורום שנולד מחיבור בין מרכז מעברים שלנו ,ומרכזי
התעסוקה של עמק הירדן והגולן.
לפורום הגיעו  02מנהלים ומנהלות מהמפעלים המובילים באזור :עוף טוב ,טירת צבי ,בקר תנובה ,פלציב ועוד.
הפורום מהווה פלטפורמה מצוינת לשיתוף בידע ,בניסיון ובתובנות בין מנהלי משאבי אנוש ,להתחדשות וללמידה משותפת.
עדיין ניתן להצטרף...

ענף המדגה
ביחד עם הנהלת ארגון מגדלי דגים נפגשנו עם שרת החקלאות ,מנכ"ל המשרד ומנכ"ל התאחדות החקלאים ,לדיון על עתיד
ענף המדגה .דיברנו על האיומים השונים שצצים מעת לעת ועל הרפורמה המתוכננת בענף .הדגשנו את החשיבות העצומה של
הענף לאזור שלנו ולהתיישבות בכלל ואת התרומה הרבה והייחודית שלו לפרנסה ,לתעסוקה ולאיכות הסביבה .השרה והמנכ"ל
הדגישו את מחויבותם הגדולה לענף המדגה והבטיחו להמשיך לסייע בכל הנדרש.

חילוץ והצלה
ביום שני האחרון הגיע צוות חילוץ והצלה עמק יזרעאל לעמק המעיינות כדי להדגים חילוץ
והצלה באירוע של רעידת אדמה במסגרת התרגיל הלאומי "נקודת מפנה  ."6לתרגיל הגיעו
 52חברים מכיתת הכוננות המועצתית החדשה שלנו שמוקמת בימים אלו.
כך כתבו לנו השותפים מיזרעאל בתום התרגיל" :היה לנו תענוג גדול לבקר אצלכם ,ולשתף
פעולה בהיערכות לקראת אירועי חירום עתידיים ".לתמונות ....

נקודת מפנה 6
ביום שלישי התקיים תרגיל החירום הלאומי גם אצלנו .אנו נמצאים באזור מועד לרעידות אדמה ומטרת התרגיל הייתה לבחון את
עבודת המטה ,את מוכנות גופי החירום השונים ואת שיתופי הפעולה ביניהם בעת תרחיש מסוג זה .התרגיל התמקד ברעידות
אדמה ,אך דרכי הפעולה והאירועים שתורגלו מתאימים למגוון רחב של תרחישי חירום אליהם אנו נערכים.
חשוב להדגיש כי לצוותי צח"י (צוות חירום יישובי) תפקיד דרמטי ומוביל בכל אירוע חירום יישובי ,אזורי או ארצי .באירועים קטנים
כגדולים .ועדיין לא בכל יישובינו הוקמו צוותים כאלה.
ועם זאת ,פעולות פשוטות בכוחן להציל חיים ולכן כדאי שבכל בית ומשפחה יתכוננו .הניסיון מלמד כי דווקא בשלב הראשון כל
אחד צריך לעזור לעצמו ,למשפחתו וסביבתו ובכך להציל חיים .אנו התמודדנו עם תרחישים של היום ה  8 -לרעידת האדמה
וביניהם :קריסת מבנים ,הסעות ,פינוי אוכלוסיה ,מחסור במים ובדלק ועוד .ותמיד נאמר בסופו של תרגיל ' -שלא נזדקק'.

פיס וטוטו
קובי בן בניסטי ממפעל הפיס ויואל שביט מטוטו וינר ביקרו במועצה כדי לראות את הפרויקטים משותפים שלנו וכדי להתניע
פרויקטים חדשים נוספים .מפעל הפיס וטוטו וינר תומכים בתחומים רבים במועצה ביניהם :ספורט ,תרבות ,קהילה וחינוך .סיכמנו
על מתכונת עבודה להמשך.

ציפורים נודדות
המסתובבים בדרכי העמק יכולים לראות כמעט בכל שעות היום להקות של ציפורים בשמיים
ובשדות .עונת הנדידה בעיצומה והציפורים שעושות דרך של אלפי ק"מ עוצרות למנוחה
בעמק.
ביקרנו בפעילות טיבוע במרכז הצפרות בכפר רופין יחד עם  5צפרים מאנגליה אשר באים
כמעט מדי שנה לכאן כדי לעסוק בטיבוע ורישום ציפורים ומתעניינים נוספים מהעמק.
כדאי לטייל בעמק ולפגוש את האורחות הנודדות.
לתמונות מהטיבוע....
לאתר מרכז הצפרות בכפר רופין...

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.

