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חודש הוותיק
לפני שבוע התקיים יום הוותיק הראשון במסגרת חודש הוותיק שמארגנת העמותה לוותיקיה.
מאות מחברי גיל עוז יצאו ב  7אוטובוסים לגליל העליון ,למטולה ,ראש פינה וצפת ,כשאת הטיולים מלווים אנשי צוות גיל
עוז ומדריכים מנוסים .הוותיקים השתתפו בטיולים ששילבו הליכה והדרכה מרתקת ,הגיעו במצב רוח מרומם לחורשת טל
לארוחת צהרים מיוחדת ומפתיעה על בסיס "פויקה" של חברת "מושטח" וסיימו בריקודי מעגלים שמחים ועליזים לצלילי
מוזיקה של חבורת ברסלבים.
המשתתפים כולם נהנו מאוד מהחוויה המקורית והתגובות והמחמאות זורמות מכל הכיוונים .כל הכבוד לצוות גיל עוז.
מצורפת מהדורה מיוחדת של "מעט לעת" שגיל עוז הוציאה לכבוד חודש הוותיק...
פיתוח תשתיות
התשתיות לתחבורה בתנופה :הרחבת כביש  70לשני מסלולים בכל אחד מהנתיבים ,נמצא בתהליכי תכנון מואצים.
התשתיות לרכבת מתקדמות במהירות רבה ,ושביל האופנים הקהילתי בין קיבוץ טירת צבי לבית ספר שק"ד מתארך,
כשהשבוע קיבלנו אישור תקציבי ממשרד התחבורה למימוש התכנון .העבודות על הקטע שבין בית ספר שק"ד לקיבוץ
עין הנצי"ב תתחלנה בקרוב מאוד.
קווים ליישובים
במסגרת תוספות ותגבור קווים בעמק החל מאתמול החל לפעול קו  07מבית שאן ,דרך עין הנצי"ב ,שדה אליהו וטירת צבי
בתדירות של שעתיים בממוצע.
קו  -01בית שאן ,מרכז עידן ,מפעלים אזוריים ,נוה איתן ,מעוז חיים ,מסוף הגבול ,כפר רופין ישודרג ויפעל החל מהשעה
 1:11ועד  01:01גם הוא בתדירות של שעתיים לער .גם קו מספר  35מעפולה דרך נורית ליישובי הגלבוע החל לפעול.
מצורף פרסום קווים.
מנהיגות נוער
אנו בהתארגנות בשיתוף 'שותפות ביחד' ( ,)2111לקראת הקמתה של מנהיגות נוער בעמק .ברצוננו להקים מנהיגות
אמיתית ,משמעותית וייצוגית שתאפשר מפגש אזורי לבני נוער מהיישובים השונים.
מטרת המנהיגות הנה קיומה של קבוצת נוער מובילה המעורבת במתרחש בחברה הישראלית בכלל ובעמק בפרט
ומשפיעה על הנושאים הדורשים תיקון לדעתה ,בתחומי הנוער ,הסביבה והחברה.
על מנת להזניק את הקבוצה קדימה מקיימת מחלקת ילדים ונוער ושותפות ביחד ,שותפות רחבה עם בתי הספר ,המועצה
והקהילות.
את המנהיגות יוביל אביעד ספראי ,מדריך נוער ותיק ופעיל חברתי ,תושב מעלה גלבוע.
ממש אוצר
יאיר זילברשטיין ,רכז תקציבים של משרד התמ"ת באוצר ערך סיור היכרות בעמק.
ביקרנו בניר עותק בקיבוץ ניר דוד ,בביו בי בשדה אליהו ,סיירנו בפארק המעיינות ובפארק
צבאים והדגשנו את הצורך בהבאת מפעלי עוגן לאזור אשר יגדילו את הצמיחה בעמק,
תעסוקתית ,כלכלית ודמוגרפית.
שותפות ביחד
החודש סיימה אשרת בראל לנהל את שותפות  .2111אנו מודים לה על ניהול השותפות בשנים האחרונות ,תפקיד אותו
מילאה במסירות ואהבה גדולה .את מקומה ימלא דרור גרשוני שהגיע עם משפחתו ממיאמי שבפלורידה  -ארה"ב ,היישר
לכפר רופין .בהצלחה לשניהם !
מטה בעין הנצי"ב
נפגשנו עם הנהלת עין הנציב לדיון על התוכניות השנתיות והעבודה השוטפת והמשותפת שלנו .עין הנציב קיבוץ חזק,
בעל תשתיות עסקיות וקהילתיות איתנות שעסוק בימים אלו בנושאי הקליטה והצמיחה הדמוגרפית.

הזדמנות להיות מלאך
בשנה האחרונה מתרבות פניות של תרמילאים ומטיילים לקבל תמיכה במהלך ההליכה על השביל שלנו  -שביל עמק
המעיינות .המשמעות של היותך 'מלאך שביל' היא חילוץ מטיילים ע"פ צורך ,קורת גג ,תמיכה בייעוץ ומידע ,הקפצת מים
ועוד.
אני פונה אליכם ,תושבי העמק לקחת חלק בפרויקט הנפלא הזה ,להתנדב ולהיות מלאך שביל .לפרטים.....
נפגשים
"מעגלי נפגשים" היא מסגרת המופעלת בבתי הספר במועצה במסגרת תוכנית עמק חינוך .התלמידים נפגשים עם
המחנכות בקבוצות קטנות בין פעמיים לשלוש בשבוע לשיחה בנושאים שונים ,כשהדגש הוא על החוזקות של הילדים,
גילויין והעצמתן .השבוע ביקרתי לראשונה ב"מעגל נפגשים" של כיתה ה' בבית ספר רימון עם המחנכת חמדה .הנושא היה
השונות והנתינה .נהניתי מהשיחה המרתקת שהתפתחה ומהפתיחות של הילדים .בית ספר רימון בהנהגת איריס דבורקין
הוא בית הספר המוביל בכניסה ליישום תוכנית "עמק חינוך" במועצה .אמשיך ואגיע מדי שבוע לקחת חלק ב"מעגלי
נפגשים" בבתי הספר.
ביקורת מוכנות לחירום
ביקורת מוכנות משולבת למערך החירום נערכה במועצה .מטרתה ,בדיקת היערכות ומוכנות מערך החירום בכל הקשור
לקיום הנהלים ,תוכניות מגירה ותיקי תכנון ייעודיים לחירום.
בסיכום שהתקבל בתום הביקורת קיבלנו ציון טוב מאוד .עלינו לזכור כי בשעת חירום אמיתית תהיה המועצה לבד ולכן יש
להתכונן ולהערך בהתאם :בבית עם המשפחה ,ביישובים עם צוותי צח"י (צוות חירום יישובי) וגם אצלנו במועצה .מבצע
'עמוד ענן' מוכיח כי חשוב להתכונן ,לתרגל ולהישמע להנחיות פיקוד העורף .השמירה על ההנחיות מצילה חיים.
עמוד ענן
מבצע 'עמוד ענן' נמשך שמונה ימים .מחלקות המועצה והיישובים נערכו השבוע לקחת חלק בסיוע לתושבי הדרום שהגיעו
להפוגה אצלנו בעמק .האורחים נהנו מאירוח חם ,היכרות עם אנשי העמק ,וכניסה לאתרי התיירות השונים ,ביניהם גשר
הישנה ,גן השלושה ,גן גורו ופארק המעיינות ללא עלות.
ביוזמת מחלקת ילדים ונוער אירחו מסגרות נוער ביישובים בני נוער מהדרום למספר ימים .ובאמצע השבוע התקיים
במרכז עידן ערב תרבות משותף לבני הנוער האורחים והמארחים.
הפדרציה היהודית בקליבלנד השותפה שלנו דרך שותפות ביחד (לשעבר שותפות  )2111נרתמה במהירות גם היא
למשימה ותומכת בכל הפעילויות.
ביוזמה של הרשות לפיתוח הגליל אנו מארחים הערב את תיאטרון באר שבע אשר היה מושבת גם הוא כל השבוע עם
ההצגה 'שחק אותה סם'.
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אני מזמין אתכם לבוא ,ליהנות מהצגה מצוינת ולקחת חלק בתמיכה הרחבה שלנו באנשי הדרום.

סוף שבוע שקט,
שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה
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