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הנחות במס
נפגשתי עם יונתן בר סימן טוב  -רפרנט פנים במשרד האוצר ,לדון בנושא מפת העדיפות הלאומית להנחות במס הכנסה .האוצר מקדם
אישור מפה כזו שתבטא את מיקומם של היישובים בפריפריה ואת מצבם הסוציו אקונומי .העליתי דרישה להכליל את כל יישובנו במפה
החדשה שתאושר ,כך אנו מקווים ,במהלך השנה הקרובה.

יממת חינוך
השתתפנו ביממת למידה בנושא עמק חינוך ,בה לקחו חלק כל מנהלי בתי הספר מעמק המעיינות וסגניהם ,מנהלים מאגף החינוך במועצה,
ואנשי "ערי חינוך" .במהלך היממה גובש מצפן ברור הכולל מהויות עיקריות המגדירות את רעיון עמק חינוך  -היחיד ,היחד ,השפה והיצירה
המשותפת ,וסומנו יעדים ומדדי הצלחה לתוכנית .המנהלים הציגו תמונה של עשייה חדשה ומרתקת בכל בתי הספר בעמק .החוויה הייתה
עוצמתית ומרגשת וחבורת המנהלים יצאה מגובשת ונלהבת מהיממה שאורגנה על ידי נגה גיל וצוות מוביל.

אתרי מורשת
מזכיר הממשלה  -צבי האוזר ,ראובן פינסקי  -מנהל התכנית הלאומית לשימור אתרי מורשת,
עומרי שלמון  -מנכ"ל המועצה לשימור אתרים (וחבר קיבוץ גשר) ,סיגל שאלתיאל  -ראש אגף
גליל במשרד נגב גליל וצוות ההיגוי לשיקום אתרי מורשת לאומית הגיעו לביקור במוזיאון
'עקבות בעמק' בגן השלושה כדי לשמוע על התקדמות הפרוייקט המתוכנן ב'חומה ומגדל'
במסגרת התכנית הלאומית.
האורחים שמעו על תכניות הפיתוח והשימור מיהודה כרמי ,העלו שאלות ולאחר מכן יצאו לסיור
בפארק המעיינות .לתמונות...

כביש 15
התכנית להרחבה והסדרת כביש  71הופקדה השבוע .התכנית כוללת הרחבת הכביש ובניית מחלפון בצומת שדה נחום ובצמתים נוספים
בדרך לעפולה .אנו מקווים שהאישור הסופי יקדם גם את התחלת הביצוע .בעתיד הקרוב.

הצטיינות במקלטים
המועצה האזורית עמק המעיינות זכתה ב  5כוכבי יופי ובתואר המועצה האזורית המצטיינת,
בתחרות אחזקת מקלטים ציבוריים ,שנערכה על ידי המועצה לישראל יפה .אות ההצטיינות
ופרס כספי הוענקו על ידי אברהם כץ עוז יו"ר המועצה לישראל יפה ,השר לביטחון הפנים אבי
דיכטר ומפקד פיקוד העורף האלוף אייל איזנברג .האות ניתן למועצה בזכות אחזקה מצטיינת
של כל המקלטים הציבוריים ברחבי המועצה ,אותה עושה במיומנות והתמדה צוות האחזקה של
המועצה .יישר כוח גדול .ייצגו אותנו בכבוד בטקס  -ירון שפיר סגן ראש המועצה ,יעקב קדוש
מנהל האחזקה ודני ששון האחראי על אחזקת המקלטים.

ערב הוקרה למתמידים
כנס המתמידים השנתי התכנס בשלוחות להשתלמות שנתית ,טכס מכובד וארוחה כיד המלך.
כיבד אותנו בנוכחותו ניצב עמוס יעקב מפקד מג"ב ,שהוא משלנו משדי תרומות .נתנו לו שי
כראשון המתמידים ,ברכנו אותו בחום על התפקיד החדש והדגשנו שאנו גאים בו  -בן העמק,
שהגיע לתפקיד כה מכובד ואחראי .ברכנו בהצלחה גם את מפקד מרחב צפון החדש  -ניצב
משנה יהודה יהושע .הודינו למתמידים על עבודת הקודש שהם עושים בימים ובלילות בשמירה
על העמק שקט ובטוח ולאלי בגו מפקד המתמידים שמוביל אותם במרץ .המתמידים הודו
בסיום לרועי פשחור הקב"ט שלנו שמוביל בהצלחה את מערך הביטחון האזורי .לתמונות...

יום מגמות
יום מגמות מוסיקה בבתי הספר התקיים במרכז למוסיקה .והשתתפו בו מגמות המוסיקה מעמק
הירדן ,עמק יזרעאל ,עפולה ,המגמה מבית שאן ומגמת המוסיקה שלנו המשותפת ל'גאון הירדן'
ולבי"ס שק"ד .היום כלל סדנאות בנגינה ,שירה ,ניתוח טקסטים מוסיקליים ,אלתור ועוד .הרכבי
הנגינה והשירה הופיעו בפני חבריהם ולבסוף התקיים ג'אם סשן של המורים והתלמידים .היום
הזה הוא תוצר של שיתוף פעולה של המגמות ונועד ליצירת מפגש חברתי-מוסיקלי מפרה
לתלמידים .המשתתפים מאוד נהנו .לתמונות...

תזמורת עמק המעיינות
ביום שלישי השתתפות ילדי "תזמורת עמק המעיינות" של המרכז למוסיקה  -בכנס תזמורות
צעירות ארצי מטעם משרד החינוך שהתקיים בטבריה 15 .ילדים נרגשים מבתי הספר רימון,
דקלים ושק" ד עלו על בימת היכל התרבות בטבריה ונגנו יצירות מורכבות וטובעניות בניצוחו של
וולדי סבייב (ממנחמיה) אל מול תזמורות וותיקות ומנוסות שהשתתפו בכנס .הביצוע הנפלא
וחדוות הנגינה היו תוצר של עבודה מאומצת והתמדה רבה של הנגנים במהלך השבועות
האחרונים והתזמורת גרפה שבחים רבים מצוות הפיקוח על החינוך המוסיקלי שנכח בכנס.

Ecommunity
מיזם ה  ecommunity -החל לפעול אצלנו לפני כשנתיים בכיתות נווה  -בבי"ס גאון הירדן ,יחד עם אולפנת גלעד .המיזם עוסק במחזור
פסולת אלקטרונית ע"י בני נוער בעלי צרכים מיוחדים ומטרתו למצוא פתרון קצה לפסולת האלקטרונית ולייצר תעסוקה משמעותית והכנה
ליציאה לעולם הגדול לבני הנוער .אתמול התקיים טקס מרגש בו חנכנו את הסדנה החדשה של המיזם ,אותו מובילה בהתלהבות גדולה
אלירז מורן ממח' ילדים ונוער ,בשיתוף עם צוותי בתי הספר ,המשרד להגנת הסביבה ,צוות האחזקה ,בני הנוער ביישובים ועוד רבים.
לסרטון...

גמר ארצי מרוצי שדה
הגמר הארצי של מרוצי השדה נערך השבוע.
המועצה האזורית מארחת כבר שנים רבות את התחרות שנערכת תמיד בחורף על רקע השדות
הירוקים והנוף .כ 000 -תלמידים מכל רחבי הארץ הגיעו להתחרות ,ביניהם  -תלמידי גאון הירדן.
לתמונות...

שולחן תמרים
שי שטרן מעין הנציב נבחר להיות יו"ר שולחן תמרים במועצת הצמחים .הצטרף אליו כחבר לאותו השולחן אבנר יותם מרכז המטע של טירת
צבי .נאחל הצלחה רבה לשניהם ושייצגו את הענף כולו ואת האזור בפעילות חשובה זו.

מאיר קאופמן
מאיר קאופמן ,יערן וותיק של קרן קיימת לישראל באזור הגלבוע ובעמקים ,יוצא לגמלאות בתום שנות פעילות רבות באדמות העמק וההר.
מאיר היה מעורב בפרויקטים רבים ברחבי המועצה .רשות ניקוז ירדן דרומי וקק"ל ארגנו לו אירוע פרידה רב משתתפים והודו לו על תרומתו
רבת השנים.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

