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הטבת מס
ביום שלישי השתתפתי בפגישה עם ראש הממשלה בנושא הטבות המס .הפגישה התקיימה בקרית שמונה ,במסגרת מפגש
שיזם משרד ראש הממשלה עם ראשי רשויות הצפויות לקבל הטבה במס ההכנסה בתחילת שנת .0202
אנו שמחים על החלטת הממשלה לה חיכינו שנים רבות .עם זאת יש לזכור שעדיין לא התבהרה התמונה הסופית ,ומספר
יישובים אינם נכללים במפת העדיפות .אתמול שלחתי מכתב לשר האוצר ובו דרישה לכלול את כל יישובי המועצה בהחלטה.
נמשיך להיאבק לשינוי ההחלטה ולפעול לכך שכל יישובי המועצה ייהנו ממנה.
הגנת הסביבה
השר להגנת הסביבה  -ח"כ עמיר פרץ הגיע לביקור היכרות קרוב עם התכנית
לשיקום הירדן הדרומי .השר שהיה אורח רשות ניקוז ירדן דרומי ערך תצפית
מכוכב הירדן ,המשיך לתצפית ארדיטי בגשר הישנה ,נסע לאורך כביש גאון
הירדן וסיים בפגישת עבודה במשרדי רשות הניקוז.
גשם בוא
שנה זו היא שונה מכל קודמותיה וחורף כזה לא היה כאן בעמק  -כך על פי
הרישומים של  52השנים האחרונות .מזה חודשיים שלא ירד גשם משמעותי .המשמעות היא שהחקלאים משקים עם מים
שבשנים רגילות היו מיועדים למילוי מאגרים ,והמאגרים ריקים .לחקלאים כבר ניתנה התרעה על מחסור חמור במים לקראת
תקופת גידולי האביב והקיץ ,והם התבקשו לחשב מחדש את סדרי העדיפויות של הזריעות והשתילות ולחסוך בכל דרך
בשימוש במים.
ניווט עמק המעיינות
ביום שישי האחרון התקיים מרוץ ניווט עמק המעיינות ע"ש יותם גלבוע בפעם
השמינית .מרוץ הניווט נערך מדי שנה בסמוך ליום הולדתו של יותם גלבוע ז"ל
מקיבוץ מעוז חיים ,אשר נהרג במלחמת לבנון השנייה.
למעלה מ 0,222 -נווטים ,בני נוער ,חיילים ,חברים ובני משפחה מכל רחבי הארץ
הגיעו למרוץ ,התכנסו בסככת התמרים מדרום למעוז חיים ויצאו לנווט בכל
רחבי האזור .בני הנוער מכל רחבי המועצה האזורית ,חניכי המכינה הקדם
צבאית וילדים הגיעו לקחת חלק במרוץ ,שהוא חלק מהתכנית השנתית שלהם.
המרוץ הפך למסורת ,ומשפחתו של יותם מתרגשת בכל שנה מחדש מהנוכחות
המרשימה של הרבים שמגיעים לרוץ ,להשתתף ולקחת חלק באירוע
הספורטיבי.
לסרטון :ניווט יותם גלבוע -נוער עמק המעיינות
ה'מקור' של JNF

קבוצת 'מקור' של ה JNF -הייתה כאן בביקור קצרצר .זוהי המשלחת השלישית
שמגיעה לעמק תוך שלושה חודשים וקשרים חמים נרקמים ומתהדקים.
"מקור" הינה קבוצה חשובה ביותר של תורמי  JNFגדולים מכל רחבי ארה"ב,
שפרט לתרומה ישירה פועלים לאורך כל השנה בהתנדבות לגיוס אנשים
נוספים בקהילותיהם למען ישראל .מדובר במשלחת עבודה ,המגיעה ארצה מדי
שנה לשבוע מרוכז של סיורים והתרשמות מהפרויקטים השונים בהם מעורב
הארגון ,מתוך מטרה לקבל החלטות לאן לייעד את המשאבים שהם תורמים
ומתרימים.

גם הנוער בכוננות
חיבור ב ני הנוער לכיתת הכוננות המועצתית יצא בשבוע שעבר לדרך.
 02בני נוער מיישובים שונים בעמק הגיעו בשבוע שעבר לפגישת ההיכרות עם כיתת הכוננות .בשלב ראשון יצטרפו הנערים
לצוות אית"ן (איתור נעדרים) ויעברו תהליכי הכשרה מגוונים בתחום .בני הנוער יעברו יחד עם חברי כיתת הכוננות הכשרות
ואימונים שונים במטרה להוות גוף מועצתי למתן מענה ראשוני באירועי חירום שונים .זוהי בימת ביטוי אזורית משמעותית מאד
לבני הנוער ,המחזקת את תחושת השייכות והאחריות ומפגישה בני נוער מיישובים שונים בעמק סביב משימה.
הפרויקט משותף למחלקת ילדים ונוער ולמחלקת הביטחון של המועצה .יישר כח ליהונתן שחם ,חניך י"ב ממעוז חיים המוביל
את הפרויקט מטעם מנהיגות הנוער ולשחר אלקלעי מכיתת הכוננות שלקח על עצמו בהתנדבות לרכז את צוות אית"ן ולחבר
אליו את בני הנוער.
חיבורים על כביש 02
מזה מספר שנים שבבית ספר שק"ד מקיימים שבת משותפת לתלמידי כיתות ז' מבית ספר שק"ד דרכא עם תלמידי כיתות ז'
מבית הספר שיטים מהערבה התיכונה.
במסגרת שנת בר המצווה של ילדי הערבה ההורים מארגנים לילדיהם  2משימות שעליהם לעבור .אחת המשימות ,המשמעותית
ביותר עבור התלמידים ,היא "אירוח דתי" .במסגרת משימה זו על הילדים להתארח במשך שבת שלמה אצל ילדים בני גילם
המקיימים אורח חיים דתי מלא .זו השנה הרביעית שתלמידי שכבת ז' בבית הספר שק"ד לוקחים על עצמם משימה זו .השנה
התקיים האירוח בטירת צבי ,מירב ושדמות מחולה .בכל יישוב מתארחת קבוצה של תלמידים מהערבה ומספר הורים שבאים
ללוות את השבת .מדובר בפרויקט חשוב מאין כמוהו של קירוב לבבות והורדת מחיצות שכל כך קיימות בחברה הישראלית.
'מינוס מאתיים'
אירוע ראשון וייחודי ביוזמת והפקת "פורום הצעירים" של עמק המעיינות יתקיים הערב.
פורום הצעירים הוקם במטרה לקדם יוזמות ולפתח עשייה ומעורבות צעירים בעמק .הפורום המורכב מצעירים אכפתיים ממגוון
ישובי העמק החל את דרכו בפגישות חודשיות לחשיבה משותפת ולהיכרות עם תחומי פעילות רלוונטים וכיום פועל בכמה
ערוצים לקידום מעורבות ,השפעה ותרבות צעירה.
מינוס מאתיים הוא אירוע חצי שנתי המציג  02דוברים ,מומחים בתחומם להרצאות בזק ,באורך  6דקות כל אחת ובמגוון רחב
של נושאים.
למה מינוס מאתיים? זהו קו הגובה של האולם בו מתקיים האירוע ושל משרדי המועצה הסמוכים ,ושמו הבלתי רשמי אך
המפורסם של הכביש המוביל אליהם.
הערב ב 02:22 -באודיטוריום זיידן .לפרטים...
ובשבוע הבא
הקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה "על קצוות האצבעות"  -להזמנה...

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

