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שר התיירות
היום ,במהלך ביקורו של שר התיירות ד"ר עוזי לנדאו חנכנו את פארק המעיינות.
הפארק שעבר שינוי מאוד משמעותי מתוך צורך חיוני לשיקום ,הסדרה ושמירת
הטבע ,הוכיח את עצמו ,והיום שלוש שנים מתחילת המהלך  -הטבע פורח ,בעלי
החיים והצמחים שבים אט-אט למקומם וקהל המטיילים הרב בפארק מביע את
התפעלותו מחוויית הטיול והבילוי השלו והבטוח במקום.
בטקס לקחו חלק השותפים להקמת הפארק :קרן קיימת לישראל ,רשות הטבע
והגנים ,רשות ניקוז ירדן דרומי ,נציגי משרד התיירות ,החקלאות ,המשרד להגנת
הסביבה ,נציגי היישובים מסילות ,ניר דוד ורשפים ,אורחים ,תלמידי בית ספר רימון
שמאמצים חלקים ממנו ומקהלת 'דרורימון' של בית הספר שהיא שילוב בין
תלמידי בי"ס רימון ,לבין תלמידי בי"ס דרור ,בי"ס לילדים בעלי קשיים בתקשורת.
בהמשך ביקרנו עם השר ב'חומה ומגדל' ,בבית כנסת באלא במעוז חיים ,בכפר הכורדי בירדנה ובגשר הישנה.

פרס ניהול תקין
בטקס רב משתתפים שהתקיים בבנייני האומה בירושלים במעמד שר הפנים ח"כ
גדעון סער ,קיבלה המועצה האזורית עמק המעיינות את פרס שר הפנים לשנת
 ,4134-4131על ניהול כספי תקין.
בהתאם לקריטריונים ,שנקבעו על ידי משרד הפנים ,הפרס הוענק בהתייחס
לשנים  4134-4131ובהתאם לנתונים כספיים ומנהליים ,המתייחסים לפרמטרים,
שעיקרם :עמידה בנהלים לגבי ניהול התקציב ,גירעון הרשות ביחס להכנסותיה
ואחוז גביית הארנונה בהתאם לתקציב .מדובר בטקס חשוב שנועד להוקיר את
הרשויות המקומיות שזכו בתעודה ולעודד רשויות מקומיות נוספות שיפעלו על
מנת לזכות בפרס בשנים הבאות.

יצירה מקומית
השבוע השתתפתי בשיעורים משותפים ,במסגרת תוכנית נש"ר (נגינה ,שירה,
ריקוד) של ילדי כיתה ג' מדקלים עם וותיקי גיל עוז .התרגשתי לראות את המפגש
בין הילדים לחבריהם הוותיקים ואת הפעילות הרב דורית המיוחדת הזו.
במסגרת הפעילות מתקיימים שיעורי תנועה ומחול ,ושיעור מוסיקה .כולם פועלים
יחד ולכל אחד המקום שלו :ילדים צעירים לצד ותיקים .במהלך הסיור הוזמנתי
להיכנס אל חוג הקרמיקה שהתקיים באותה העת במרכז היום בגיל עוז .המפגש
משמח ,השיחות מרתקות ,ועבודות הקרמיקה מרשימות בגודלן ,ביופיין וביצירתיות
שלהן .יצירה מקומית פשוט יוצאת מן הכלל.

נפגשים עם ראש המועצה
נפגשנו עם מנהלי הקהילות במסגרת מפגשי 'נפגשים עם ראש המועצה' .זה היה מפגש ראשון לאחר זמן רב בו לא נפגשנו
והזדמנות לשמוע חוויות מהיישובים בעקבות הבחירות ,וכן תובנות ומחשבות לעבודה עתידית מועצה  -יישוב  -תושב.

קורס תיירנים
קבוצת תיירנים סיימו קורס בן חמישה מפגשים בנושא "שירות בשליחות ההצלחה העסקית" .בין הנושאים שנלמדו בקורס:
תאום ציפיות עם הלקוח ,הרושם הראשוני והשפעתו ,שפה ,שירות ועוד .המשתתפים הביעו שביעות רצון מהקורס וסיפרו כי
כבר החלו ליישם חלק מהנושאים שלמדו.

יריד תיירות
ביריד התיירות הבינלאומי אשר התקיים בגני התערוכה לקחו חלק גם תיירני עמק המעיינות .התיירנים יצגו את העמק
באמצעות עמותת התיירות המשותפת שלנו עם בית שאן ,גלבוע וגליל תחתון .חגית אורבך מנהלת עמותת התיירות המשותפת
ציינה את שיתוף הפעולה והסולידריות האזורית ואת התיירנים שלנו שמשווקים היטב את האתר שלהם ,אבל גם את האתרים
האחרים והעמק כולו.
כשחלום וחינוך נפגשים בעמק
תחת הכותרת "כשחינוך וחלום נפגשים" הגיעו השבוע לעמק למעלה ממאה נציגי
רשויות ומשרד החינוך מהערבה ועד הגליל העליון ,להכיר וללמוד את תוכנית 'עמק
חינוך' .תזמורת הביג בנד של המרכז למוסיקה קיבלה את הבאים ,נגה גיל מנהלת
אגף חינוך וקהילה סיפרה על התהליך והתוצרים והתקיימו סיורים בחמישה מוקדים
בבתי הספר ,בגנים וברחבי המועצה.
בתום הסיורים התכנסו הבאים למעגלי שיח בהם סיפרו על התחושות ועל החוויות
מהיום בעמק ,וציינו את השפה המשותפת ,את שיתופי הפעולה ,את הפתיחות
לחשוף לא רק את ההצלחות אלא גם את האתגרים ,ובעיקר את 'היכולת לחלום'.
קיבלנו הרבה מאוד מחמאות ופידבקים מצוינים על העשייה ,על שיתופי הפעולה,
על העבודה החינוכית והאירוח .תודה לצוות אגף חינוך וקהילה על היוזמה וההפקה
המוצלחת.
קליבלנד  -עמק המעיינות
קבוצת מתנדבים מקליבלנד הגיעה לעמק .במהלך שהותם כאן הם עסקו בשני
נושאים מרכזיים :חקלאות ותיירות .בחוות עדן -עבדו עם תלמידי החווה החינוכית,
וסייעו בבניית מטבח מבוץ .כמו כן סייעו בקטיף עגבניות במושבים ,ועבדו בחממות.
בנושא התיירות חנכו באופן אישי בעלי מיזמים תיירותיים בייעוץ לשיווק העסק
לקהלים דוברי אנגלית .המחזור הראשון של קבוצת המתנדבים הסתיים השבוע.
בשיחת הסיכום ציינו את התפעמותם מהעבודה הנעשית במועצה ובעמק והודו על
קבלת הפנים החמה לה זכו בכל מקום אליו הגיעו .המחזור השני של מתנדבים יגיע
לעמק בעוד כשבועיים ובנוסף לעבודה בחקלאות ובתיירות יסייעו בלימוד אנגלית
בבתי הספר היסודיים ויעבדו עם ילדי התכנית "פותחים עתיד".
בשביל הספורט
תכנית 'נפגשים בשביל הספורט' היא יוזמה של מורי החינוך הגופני בעמק,
ומטרתה :מפגש והיכרות בין בתי הספר והתלמידים ,באמצעות פעילות ספורטיבית.
לפני מספר חודשים התקיים המפגש הראשון בבית ספר דקלים ,ואתמול התקיים
המפגש השני בסדרה ,הפעם בבית ספר שק"ד .במהלך היום נפגשו התלמידים
ביניהם ולאחר מכן שיחקו משחקי כדור בקבוצות מעורבות .השיפוט במשחקים
נעשה על ידי תלמידי כיתה י' מבית ספר שק"ד-דרכא .התלמידים והמורים ציינו
לטובה את האירוח הלבבי את השמחה שבמפגש ואת ההנאה שבמשחק.
כדורשת
משחק הכדורשת נכנס אלינו בסערה .יישוב ועוד יישוב ,קבוצה ועוד קבוצה מצטרפות לפעילות האזורית שסוחפת גם אוהדים
רבים וקהל נלהב .בשבועות האחרונים מתקיימים משחקי הליגה האזורית.
בתחילת השבוע התקיימו משחקים של מעוז חיים נגד מנחמיה וכפר רופין נגד קבוצת המועצה .ואנחנו באנו לתמוך ולחוש את
האווירה .ישר כוח לכל השחקניות המתמידות ולבני המשפחה שמגיעים בקביעות לעודד.
שבת שלום!
יורם קרין ,ראש המועצה

