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כביש 11
בעקבות הפנייה לשר התחבורה קיבלנו השבוע מכתב תשובה שבו הובטח לנו כי המשרד פועל במספר מישורים ,לתכנן ולבצע
את הרחבתו של כביש  12ולהגביר את רמת הבטיחות בו .בטווח המיידי יטופלו מוקדי הסיכון בהם אירעו מספר תאונות וכמו כן
מתוכנן רמזור בצומת בית השיטה .בהמשך ,ישופרו ויורחבו חלקים מהכביש כחלק מפרויקט הרכבת בעמק ובטווח הארוך
מתוכנן הכביש כולו להיות רחב ,דו מסלולי ועם גדר הפרדה .אנו נמשיך לפעול בעניין עד לסיום הרחבת הכביש והגברת
הבטיחות בו.
מצורף המכתב ...

ביקור אריאל יוצר
אריאל יוצר ,רכז תקציבים  -נגב גליל ,שיכון ,תרבות וספורט  -במשרד האוצר הגיע
לביקור להכיר מקרוב את הפרויקטים והפעילויות אותם הוא הכיר עד עכשיו מהמשרד
בלבד .ביקרנו באתרים הרבים בהם משרדי הממשלה אותם הוא מרכז מעורבים ,והצגנו
את תוכניות הפיתוח העתידיות.

דרכא  -שק"ד  -גאון הירדן
השבוע התקיימו ישיבות ראשונות של וועדי הנהלות בתי הספר העל יסודיים ,ורשת דרכא .המנהלים  -בועז משק"ד ואילנית
מגאון הירדן ,הציגו סיכומים של הפעילות במחצית הראשונה של השנה ,עם כניסת רשת דרכא לשותפות עם בתי הספר,
המועצה ומשקי הבעלות של שק"ד .הסיכום מראה כי החיבור מאוד מוצלח ,ומסייע בחיזוק בתי הספר וצמיחתם .אנשי דרכא
פרגנו לשותפים ושיבחו את מנהלי בתי הספר על המנהיגות וההובלה.

מסיבת פורים לעולים
בערב יום חמישי שעבר התקיימה בפאב הפינה מסיבת פורים צבעונית לעולים צעירים בעמק המעיינות .אל המסיבה ,לה שותף
המשרד לקליטת עלייה ,הגיעו בוגרי הפנימייה בכפר רופין וחברי גרעיני צבר מיישובי העמק מחופשים בשלל תחפושות
יצירתיות ומשעשעות .הם רקדו ,חגגו בהופעה של להקת עולים דרום-אמריקאית ,שרו יחד ,ונהנו להיפגש באווירה חגיגית
ושמחה.

ישיבת מליאה
הנושאים המרכזיים שנדונו במליאת המועצה שהתקיימה אתמול היו :תכניות העבודה לשנת  ,2023עדכוני תקציב אחרונים
לשנת  2022ודו"ח ביקורת שהוצג על ידי אליעזר יהודה  -מבקר המועצה .שנת  2022הסתיימה ,על אף הגזרות התקציביות של
המדינה ,בעמידה במטרות וביעדים התקציביים ואפילו בהקטנת הגרעון המצטבר .חברי המליאה נטלו חלק בדיון ואף ברכו על
התוצאות היפות.

אסי עמק המעיינות
והפעם לא מדובר על נחל האסי אלא על מותג שמן הזית החדש מבית עמק
המעיינות .מגדלי האזור קיימו כינוס לסיכום עונת מסיק הזיתים .באווירה
פסטורלית ,בכרם הזיתים של נווה אור ,התכנסו אנשי "שמן שאן" (בית הבד
האזורי) ,מגדלי הזיתים ונציגי החקלאות האזורית .הכינוס יוחד לסיכום העונה
הרביעית לפעולת בית הבד האזורי ,ולהשקת המותג החדש של העמק  -המותג
החדש נקרא "אסי עמק המעיינות" ( .)ASSIבית הבד עסק עד כה בשירותי
עצירת שמן בלבד ,ומעתה הוא גם מייצר ומשווק שמן זית בשוק המקומי ובשווקי
חו"ל.
בשנה זו  -קלט בית הבד מכרמי האזור  3,100טון זיתים ,מהם הופקו  550טון של שמן כתית מעולה באיכות טובה ביותר.

פותחים עתיד
נפגשנו בבית ספר ביכורה עם רעיה פורת  -מנהלת תוכנית פותחים עתיד בעמק המעיינות ועם הנאמנות שמלוות את הילדים
וההורים .בתוכנית שותפות הקהילה היהודית בקליבלנד ,הסוכנות היהודית והמועצה .שמענו על המשמעות הרבה שיש
לתוכנית בתוך בתי הספר דקלים וביכורה ,ועל תרומתה הרבה לילדים ולמשפחות .ברכנו את הצוות על העבודה החשובה
שהוא עושה ועל ההשתלבות המצויינת בתוך הפעילות החינוכית ברחבי המועצה.

מסע בשביל  -מרחב אזרחי
בשבוע הבא מתקיימים אצלנו שני אירועים מאוד משמעותיים.
האחד  -מסע בשביל עמק המעיינות של כל תלמידי כיתה י' בעמק והשני  -סדנת אדריכלים לפיתוח מרחב אזרחי -אזורי
בעמק.
הנוער יצעד ממנחמיה ועד הגלבוע כשבדרך יעבור ויתארח ביישובים ,יפגוש דמויות ואנשים משמעותיים וייהנה מהשבילים
והנופים המדהימים במיוחד בעונה הזו בעמק .במקביל יגיעו לכאן כשלושים אדריכלים ,אדריכלי נוף ,אמנים ויוצרים אשר יעבדו
יחד עם אנשי מקצוע מהעמק על רעיונות לפיתוח מרחב אזורי -אזרחי במרכז המועצה.
מתוכננים שלושה ימים מאוד אינטנסיביים שבחלקם תסייר הקבוצה ותכיר את המרחב הפיסי והקהילות במועצה ,ובחלקים
אחרים תעבוד יחד עם אנשי מקצוע מהעמק על כל החומרים הרבים שנאספו בחודשים האחרונים .בסיומם של שלושת הימים
נשמע רעיונות והצעות חדשות לפיתוח המרחב שלנו.
למשתתפי שני האירועים מתוכנן מפגש משותף ביום רביעי ,כשבמסגרת המסע בשביל יתקיימו מעגלי שיח עם אנשים
מהעמק ,אליו יצטרפו האורחים.
אין ספק כי הולך להיות שבוע מרתק ומשמעותי לכולם.
אני מזמין אתכם לבוא ,ולהתרשם מהסדנה שתתקיים בגיל עוז שבמרכז עידן ביום חמישי הבא בין השעות .20:00-20:00
איריס ברנע  -וכיתת מגמת אמנות וצילום ב"גאון הירדן" שותפים כבר מספר חודשים בפרויקט צילום של פינות קטנות,
מרחבים ונופים ביישובים בפרט ובעמק בכלל ,כחלק מהסדנה.
היום נערכה פרזנטציה בכיתה ,בה כל תלמיד הציג את העבודות שלו ,בהשתתפות נעם מרטין -האדריכל שאוסף את החומרים
ועורך את המחקר.
היה מעניין לראות את העמק מנקודת מבטם של בני הנוער ,שייקחו חלק בסדנה בשבוע הבא.

תל תאומים
בקיץ האחרון הגיעה קבוצת משפחות לקליטה בתל תאומים .סיפורן המרתק הביא את חדר החדשות בצפון לבקר ולצלם
כתבה.
היכנסו לקישור וצפו בכתבה...

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

