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עמק המעיינות בעדיפות א'
במשך שנים רבות מספר יישובים שלנו לא נכללו באזור עדיפות א' במפת העדיפות הלאומית של מינהל מקרקעי ישראל( .מפה שקובעת
את ההנחות הניתנות ברכישה של קרקע מהמינהל)
בשנתיים האחרונות ניהלנו מערכת של פגישות ,דיונים והתכתבות עם ראשי המינהל ,משרד השיכון והאוצר ,שבסופה הצלחנו לשכנע
בחשיבות הוספתם של יישובים אלו לאזור א' .אולם בטיוטה ראשונה שהופצה לפני חודשיים נדהמנו לגלות שארבעה יישובים אחרים הועברו
מאזור א' לאזור ב' .לא וויתרנו וניהלנו שוב מאבק נחרץ מול ראשי המינהל ומשרדי הממשלה שבסופו הם השתכנעו בחשיבות העצומה שיש
למתן עידוד וסיוע לכל יישובי המועצה.
בשבוע שעבר חתם בשעה טובה שר האוצר על מפת העדיפות הלאומית החדשה והשבוע היא פורסמה באתר מינהל מקרקעי ישראל.
כל יישובינו נכנסו לרשימה הסופית במעמד של עדיפות לאומית א' ,מה שיתרום להמשך תהליך השיווק ,קליטת המשפחות והצמיחה
ביישובים ובאזור כולו.

פיתוח הגליל
שמי כהן ,מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל קפץ אלינו
לביקור קצר .הצגנו את התוכניות לפיתוח המועצה,
הקליטה והצמיחה הדמוגרפית ,ודיברנו על תוכנית
לשיווק ההרחבות ,על פיתוח התיירות והמשך
שיתופי הפעולה הנרחבים עם הרשות לפיתוח
הגליל .ביקרנו בפנימיית גאון הירדן (ילדי נעל"ה)
בה המשרד לפיתוח הנגב והגליל והרשות תומכת
ונפגשנו עם הצוות והחניכים .דיברנו על בניית
תוכנית ליווי לבוגרי הפנימייה בתקופת הצבא
ובהמשך עד אפשרות קליטה בעמק .נפגשנו עם נציג המכינה הקדם צבאית ושמענו על תוכנית לבוגרים " -עבודה בעמק" ,שהרציונל שלה
הוא הקמת בית מדרש לבוגרי צבא שיכלול שילוב של עבודה חקלאית ,התנדבות קהילתית ולימודים בתחומי זהות היהודית ,ציונות והחברה
הישראלית .התכנית היא חלק מתהליך טבעי של רצון מכינת העמק להבנות מסלולים לשלבים שלאחר השחרור עבור בוגריה בפרט ובוגרי
צבא בכלל ,במטרה לחזק את הסיכוי כי יחליטו בעתיד לבנות כאן את ביתם.
הקבוצה הראשונה תגיע למעוז חיים כבר בינואר .1023
שמי כהן ,בן העיר בית שאן ,שאוהב מאוד את האזור ,התחבר ,התלהב והבטיח לתמוך בפרויקטים החשובים שלנו.

תחנת הרכבת
ראש הממשלה ,שר התחבורה ,מנהלי חברת נתיבי ישראל ורכבת
ישראל ,ראשי רשויות ותושבים הגיעו לטקס הנחת אבן פינה לתחנת
הרכבת בבית שאן ,שהתקיים בין המבנים שנשמרו מהתחנה
ההיסטורית .תחנה זו הוקמה בתחילת המאה הקודמת על ידי הסולטאן
התורכי ,שהאמין כבר אז שהרכבת תביא לפיתוח כלכלי ואזורי .התחנה
שבנייתה תתחיל בקרוב מצטרפת לעבודות שמתבצעות לאורך תוואי
המסילה במרץ רב .הנסיעה האחרונה של רכבת העמק התקיימה
בשנת  2592ונותר לקוות שבתחילת שנת  1022נוכל לנסוע שוב ברכבת
ולהגיע ב 00 -דקות לחיפה.

ממשיכים להוביל
בית ספר שק"ד זכה שוב והפעם במקום ה( 1 -צמוד ממש לראשון) ברשימת בתי הספר שהכי תורמים לצה"ל .הקריטריונים לבחירה הם:
שיעור הגיוס לצבא ,שיעור המשרתים בתפקידי פיקוד ,אחוז הקצינים ,והיקף השירות בתפקידים קרביים .ההתיישבות העובדת מובילה
בטבלה של העשירייה הראשונה .אנו גאים בבוגרי בית ספר שק" ד ומברכים את צוות המנהלים והמורים על התרומה להקניית חינוך ערכי
ומשימתי לתלמידים.

חממת דקלים
החממה ב"דקלים" היא פינה ירוקה המזמנת למידה חווייתית ואחרת לתלמידי בית הספר.
החממה שסבלה מהתיישנות ופגעי מזג אויר שופצה בעזרת פורום ההורים המסור של
בית הספר והילדים שבו ללמוד לגדל ירקות ,להשריש צמחים חדשים ,לעקוב אחר
הצמיחה ולהתנסות בהנאה מלמידה "ירוקה" בערוגות ובחממה.

הנהלת המתנ"ס
בהנהלת המתנ"ס ובפגישה עם מנהלי המחלקות שהתקיימו השבוע הוצגו ביצועי שנת הפעילות החולפת ותוכניות השנה הקרובה.
המתנ"ס שפועל בשותפות מוצלחת עם החברה למתנ"סים ומנוהל בהצלחה רבה על ידי נעמה ,עולה על דרך המלך ומצליח לסיים את
השנה באיזון ,כולל החזר חובות מהעבר .כל זאת בצד פעילות נרחבת ומגוונת בכל התחומים בה משתתפים מאות ילדים ,נוער ומבוגרים
מהעמק .הוצגו תוכניות העבודה היפות לשנת  1023שמאפיין אותן קו אחיד והגיון ארגוני .נשמעו מחמאות רבות מחברי ההנהלה ומהחברה
למתנ"סים על ניהול המתנ"ס.

ההבטחה
המחזה 'ההבטחה' מבוסס על סיפור אמיתי שהחל בשואה והסתיים בהתרסקות של מעבורת החלל בה שהה אילן רמון.
ההצגה מספרת את סיפורו של ספר התורה הקטן שהיה שייך לרב שמעון דסברג אשר בעזרתו לימד את הנער יהויכין יוסף המכונה "יויה",
לקרוא את הפטרת בר המצווה שלו במחנה "ברגן בלזן" .יויה ומשפחתו הצליחו להשתחרר מהמחנה והרב שמעון ביקש ממנו שייקח את ספר
התורה הקטן ויבטיח לו שיספר את סיפורו בכל העולם .כעבור חמישים שנה נפגשו אילן רמון ויהויכין יוסף במסגרת עבודתם המשותפת
בחקר החלל .יוסף החליט להעניק לרמון את ספר התורה הנדיר ,כדי שילווה אותו במסעו ההיסטורי לחלל .סופו של הסיפור ידוע .הספר
נלקח לחלל במעבורת עם אילן רמון והתרסק .
במסגרת תכנית 'סל תרבות' לבתי הספר היסודיים צפו השבוע כל ילדי ד' -ו' בעמק בהצגה המרגשת .אלא שהפעם הצטרפו אליהם גם בני
משפחתו של הרב שמעון דסברג כשבשורה הראשונה פאני ודיני בנותיו של הרב שמעון דסברג מעין הנצי"ב ויחד עימן עוד בני משפחה
רבים מהעמק שנשארו עוד זמן רב לאחר שההצגה הסתיימה לשיחה עם המנהלת האמנותית של התיאטרון.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

