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גזירות
בשבועות האחרונים אנו מתמודדים עם רעיונות וניסיונות שונים של האוצר לקיצוצים קשים ובעלי השפעה ארוכת טווח על
אזורנו.
לפני שבוע נודע לנו על כוונת האוצר להוציא את נפת יזרעאל ,שאנחנו חלק ממנה ,ממפת העדיפות הלאומית.
המשמעות היא ביטול כל ההטבות שניתנות לאזורנו כיום על ידי משרד השיכון ,רשות מקרקעי ישראל ועוד .פנינו לשרים
ולראש הממשלה בנושא וביום שני עלינו לירושלים להשתתף בדיון מיוחד בועדת הפנים בכנסת ביחד עם עוד ראשי רשויות.
אנו מאמינים שנצליח במאבקנו ,אך עדיין עלינו לעמוד על המשמר כל העת ולוודא שאכן כך יהיה.

תקציב המדינה
השבוע נחשפנו כולנו למשמעויות החדשות ולגזירות התקציביות הקשות שמביא איתו תקציב המדינה החדש .מספר קיצוצים
תקציביים יפגעו ישירות בהתיישבות ובמיוחד בפריפריה :ביטול התוכנית לשדרוג התשתיות הוותיקות ,תוכנית עליה הוחלט
בישיבת הממשלה בדגניה ושתוקצבה ל  29שנים ,קיצוץ תקציבי הפיתוח של הרשויות ,פגיעה בתקציבי החינוך ועוד .אנחנו
מנהלים מאבק נחרץ יחד עם מרכז המועצות האזוריות לביטול הגזרות הללו.

ביקורים
פעילות המועצה בתחומים שונים מביאה אלינו מתעניינים רבים .בקשות לביקורי למידה
ועניין מגיעות אלינו ובעקבותיהן ביקורים ,ומשלחות מהארץ ומחו"ל שמגיעות לחוות עדן,
לבתי הספר ,לאתרי החקלאות והתיירות ועוד .ביום חמישי האחרון הגיעה קבוצת מפקחי
משרד החינוך של מחוז תל אביב לסיור למידה חינוכי ב'גאון הירדן' ואתמול ,ביקרה אצלנו
המועצה האזורית יואב ,כדי לשמוע על תהליך המיתוג ,הפיתוח ועבודת המועצה.

מטה במעוז חיים
נפגשנו עם הנהלת מעוז חיים למפגש תקופתי ודיון בנושאים שעל סדר יומו של היישוב .שמענו על ההתייצבות שלאחר
ההסדר ועל הצמיחה הכלכלית של המשק החקלאי המבוסס .הוצגו הקשרים המגוונים בין היישוב למחלקות המועצה ,שמחנו
לשמוע משוב חיובי על חלק מהשירותים מהם יש שביעות רצון ושמענו גם ביקורת על השירותים שטעונים שיפור ,אותם הבטחנו
לבדוק ולתקן .קיימנו דיון על האתגר המרכזי של מעוז חיים בשנים הקרובות  -לקלוט משפחות צעירות רבות ולצמוח וסיכמנו
על שיתופי הפעולה הנדרשים כדי להצליח.

ים  -יבשה
קבוצת חיילים מחיל הים הגיעה השבוע ליום עבודה בחקלאות העמק .לאחר הסבר קצר
ודברי ברכה התחלקו החיילים לשלוש קבוצות ויצאה לעבוד במשקי החקלאים ובחוות עדן.
זה היה יום של עבודה קשה ,והרבה ציונות.
יחד עם מפקדי הבה"ד נבחנת אפשרות לקבוע יום כזה בכל מסלול הכשרה.
לתמונות נוספות...

אחרי לסיירת
מיה ארטל מקיבוץ ניר דוד נכנסה לתפקיד מתאמת מניעת סמים ואלכוהול במועצה לפני מספר חודשים.
על סדר יומה וביחד עם מחלקת ילדים ונוער עומד נושא הקמת סיירות הורים ,וזאת כחלק מהתמודדות עם אירועי שתיית
אלכוהול והתנהגויות סיכוניות נוספות בקרב בני הנוער בעמק .לקראת חופשת הקיץ ,יש ריכוז מאמצים להקמת סיירת הורים
בכמה יישובים .ראוי לציין שבמעוז חיים ,פועלת במסירות ,כבר למעלה משנה וחצי ,סיירת הורים הפוגשת את הנוער מדי סוף
שבוע במקומות הבילוי בשעות הקטנות של הלילה.

כשרימון ושק"ד נפגשים
בכ"ח באייר ,הוא יום ירושלים ,נפגשו כיתות ה' משני בתי הספר לפעילות משותפת.
היוזמה וההזמנה שבאו מצוות שקד ,התקבלו בברכה ובשמחה בצוות רימון.
לאחר פעילות היכרות במעגלי 'נפגשים' נחלקו הילדים לזוגות ולמדו על ירושלים באמצעות מפה וחידון.
על אף המבוכה הראשונית יצרו הילדים קשר ותוך זמן קצר פעלו יחד כאילו הם עושים זאת יומיום.
לסיום נערך טקס מרשים ורב משתתפים .ואם תשאלו את הצוותים והילדים מה היה שם ,יאמרו :היכרות ,קירוב לבבות ,אחווה
ורצון לעוד .זו דוגמא נהדרת נוספת למשמעות ולהוויה של עמק חינוך.
אתם מוזמנים לצפות בקנון מקהלת דרורימון והמקהלה של שק"ד...
פיתוח ותשתיות
אבי לוי מטירת צבי מסיים את תפקידו במועצה בימים אלו .אבי היה שותף מרכזי וחשוב בפעילות הנרחבת של הפיתוח בשנים
האחרונות ,ניהל ופיקח על פרויקטים רבים ברחבי המועצה ,ביצירתיות רבה ובנשמה יתרה .תודה רבה בשם כולנו.
מחליפו הוא כפיר אליהו משדי תרומות שנכנס לתפקידו החודש .בהצלחה רבה לשניהם.

"וחג שבועות תעשה לך ביכורי קציר חיטים"...

שמות ל"ד22 ,

חג שבועות שמח!
שבת שלום
יורם קרין
ראש המועצה

