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אבשלום שורק
אבשלום שורק הלך השבוע לעולמו בקיבוצו עין הנצי"ב.
אבשלום מילא תפקידים רבים בקיבוצו ובאזור .בין השנים  0881-0880שימש בתפקיד סגן ראש המועצה ,ניהל את
אפיקי מים והיה אחראי על תיק הקרקעות והמים  -מהתיקים החשובים באזור.
יהי זכרו ברוך.

מוקד שירות
לתאי הדואר ביישובים חולק מידע בנושא מוקד המועצה.
מוקד המועצה הוא כתובת מרכזית לפניות הציבור והוא בא לתת מענה לפניות התושבים  22שעות ביממה .הפניות
אשר יגיעו למוקד יתקבלו באמצעות שיחת טלפון ,פקס ,או מייל  -יוקלדו במחשב ויועברו לאגף הרלוונטי במועצה.
לאחר הטיפול בפנייה יקבל התושב דיווח על הטיפול בפנייתו ויעשה מעקב שלאחר הטיפול.
זהו מהלך שנעשה כדי לשפר ולייעל את השירות לתושבים וכן לתת מענה על בעיות כאלו ואחרות אשר צצות מפעם
לפעם.
מס' הטלפון של המוקד הוא  ,12-1088016כדאי לשמור אותו ,ובעת הצורך להתקשר.

עדיפות לאומית?
השבוע אושרו במועצת מינהל מקרקעי ישראל העקרונות למפת העדיפות בהנחות קרקע .הופצה גם טיוטת רשימות
היישובים ונדהמנו לגלות שמספר (אמנם קטן) של יישובים שלנו נכלל באזור עדיפות ב' ולא א' .חלק בגלל טעות
טכנית וחלק כנראה בגלל בעיה בקריטריונים ,ובתקציב .ניהלנו במהלך כל הימים האחרונים מאבק נחרץ מול המינהל,
השיכון והאוצר ,כדי לשכנעם שיכלילו את כל יישובינו בעדיפות א' ,שאנחנו ראויים לה בכל קריטריון .המאבק ימשך.

קווים בפריפריה
השבוע התבשרנו על שני קווי אוטובוס שתפעיל חברת 'קווים' לשיפור הנגישות ליישובינו .קו מספר  06מבית שאן לעין
הנצי"ב ,שק"ד ,שדה אליהו וטירת צבי מספר פעמים ביום .קו מספר  05מעפולה דרך נורית ליישובי הגלבוע.
בי רכנו על הקווים החדשים למרות שלגלבוע אנו מעדיפים ודורשים ממשרד התחבורה להפעיל קו אפקטיבי יותר,
שיוצא וחוזר לבית שאן ולא לעפולה.

גלגלי אהבה
במסגרת גיוס התרומות לבית חולים לילדים אלי"ן מתקיים
מסע האופניים 'גלגלי אהבה'.
קבוצת רוכבים גדולה מהעמק משתתפת במסע כבר
מספר שנים .עם הרבה אהבה ודבקות למטרה הביאו
השבוע רוכבי 'גלגלי אהבה' מהעמק ובראשם אלי שריר
ממירב את המופע 'טיש בשלושה' לאזור.
במסע משתתפים מאות רוכבים מהארץ ומחו"ל והמופע
היה חלק מגיוס התרומות שרוכבי המסע מחויבים אליו.
אנשי האזור ,המפעלים וגם אנחנו נרתמנו למשימה והערב
בהשתתפות משה להב ,ג'קי לוי וקובי אריאלי ,היה פשוט
מרומם נפש!

פתיחת עונת התיאטרון
עונת התיאטרון נפתחה אמש עם ההצגה המצויינת 'יונה
ונער'.
מאות מבוגרים וצעירים מהעמק ומחוצה לו הגיעו לקימרון
שהיה מלא מפה לפה.
מספר המנויים גדל השנה ,גם הצעירים מצטרפים ,בני הנוער
מגיעים במסגרת מגמות התיאטרון והספרות בבתי הספר
ולא רק.
יש משהו מיוחד במפגש הזה של אנשי העמק ,הרבה שמחה,
תחושה של יחד ומשפחתיות.

קרן היסוד
קרן היסוד ,שתומכת באופן קבוע בעמותת "איילים" ,נרתמה
למאמץ של שיפוץ ושיקום אולם הספורט במנחמיה בעזרת
סטודנטים ומתנדבים ביום מלא של פעילות.
הבוקר הגיעו כ 051 -סטודנטים מרחבי העולם לקחת חלק
יחד עם עמותת איילים בעבודות הניקוי והפינוי של האולם
שישמש את ילדי ותושבי מנחמיה לפעילות קהילתית.

בשביל החינוך
יום מיוחד וחגיגי יתקיים ביום שלישי לכל אנשי החינוך בעמק ,במהלכו יתארחו הצוותים בבתיהן של עשר משפחות
בישובים ,ישמעו את סיפורן והקשר שלהן לעמק המעיינות.
בשעות הערב מוזמן הציבור הרחב לערב שיארח את יורם טהרלב וחיים אסנר עם זמרי העמק ,בקימרון.
נשמח לראות גם אתכם בערב החגיגי....

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.

