ד"ש מס' 123
י' ניסן תשע"ד
 01באפריל 4102
שיתוף ציבור
לפני שנה בדיוק נערכה בעמק סדנת אדריכלים בינלאומית שעסקה בתכנון המרחב האזורי .מהסדנה שהתקיימה בתמיכת
קרן ברכה עלו הרבה מאוד רעיונות שחלקם עסקו במרכז האזורי (קימרון  -מרכז עידן  -מועצה) וחלקם עסקו במרחב המועצה
בכלל .שנה אחרי  -עומדים לפנינו שלושה פרויקטים מרכזיים :מרחב אזורי ,שביל עמק המעיינות ומיחזור מבנים נטושים.
במפגש לשיתוף הציבור שהתקיים ביום שישי האחרון ,הציגו האדריכלים המובילים -פרופ' יעל מוריה ואדר' יהונתן כהן ליטאנט
את שלושת הפרויקטים ואת הרעיונות שהתגבשו .במפגש לקחו חלק תושבים מהעמק ,אדריכלים ומתכננים וכן אנשי צוות
מהמועצה.

דובר לכל ישוב
בתחילת השבוע הסתיימה סדרת המפגשים בהשתלמות 'דובר לכל ישוב' .סדרת
המפגשים היא חלק מהיערכות המועצה לשעת חירום ,שיפור התפקוד בשגרה והכשרת
הישובים להתמודד עם אמצעי התקשורת בכל עת .בהשתלמות השתתפו נציגים של 01
ישובים ,חלקם כבר בעלי ניסיון בהתמודדות עם מצבים שיצרו עניין תקשורתי רב.
משתתפי הקורס הביעו שביעות רצון מהכלים שרכשו וביקשו להמשיך ולתרגל את העמידה
מול התקשורת במצבים שונים בהמשך.
צמיחה דמוגרפית
משפחות רבות מגיעות לבנות את ביתן בעמק .והשבוע התקבלו לחברות  04משפחות בקיבוץ מעוז חיים .בין המשפחות שהגיעו
 בני ובנות מעוז שחזרו לעמק עם בני משפחותיהם ומשפחות חדשות שהגיעו ממרכז הארץ .רוח חדשה נושבת כאן כבר זמןמה ,יותר ויותר משפחות כבר לא רק מתעניינות אלא ממש מגיעות לכאן ומתחילות לבנות בהרחבות ובישובים.
יריד יצירה מקומית
שיתוף פעולה בין מעברים ,גיל עוז ,פורום צעירים של המועצה ומחלקת תרבות הוליד יריד
נפלא ששילב בין תערוכת העבודות של יוצרי גיל עוז ,ובין היזמים והעסקים הקטנים בעמק.
ליריד שנערך במדשאות מבנה המועצה האזורית הגיעו מעל  41יזמים ויוצרים מהעמק,
ועשרות רבות של מבקרים ,שחלקם (כן ...כן )...ביקרו לראשונה במבנה המועצה ,וקיבלו שי
עם בואם ליריד .זו הייתה הזדמנות נפלאה לחשיפה של העבודות הנהדרות שיוצרים
הותיקים בחוגים בגיל עוז ,לעידוד הרכש המקומי ,ובעיקר להיכרות ומפגשים עם עוד
מתושבי העמק .לתמונות מהיריד...
אפליקציה
אתמול השקנו את האפליקציה לתושב של המועצה האזורית עמק המעיינות.
האפליקציה מאפשרת לתושבי המועצה לקבל הודעות ועדכונים על פי בחירתם בנושאים
שונים כמו חינוך ,תרבות ,ביטחון ,איכות סביבה ועוד ,היא מאפשרת ביצוע תשלומים ,פתיחת
פניות למוקד המועצה וקבלת הודעות מהישובים ובתי הספר.
הפרויקט הוא חלק משיפור השירות לתושב .אנו רוצים להרחיב את הקשר עם התושבים ולכן
הכנסנו אמצעי קשר נוסף אשר ינגיש ויפיץ מידע שוטף אך יהיה גם חלק חשוב ומשמעותי
בשעת חירום .בחודשים הקרובים נעבוד על הטמעת האפליקציה במטרה להתאים את
המערכת לשלטון הדו רובדי (מועצה וישובים) המאפיין מועצה אזורית .את האפליקציה ניתן
למצוא בחנויות .google play, app store
לפרטים נוספים...

טיול עובדים
ביום שני יצאו שני אוטובוסים צהובים עם כ 011 -עובדי מועצה לטיול באזור ים המלח .ביקרנו בקאסר אל יהוד ,הגן הלאומי
קומראן ,ובעיינות צוקים .הטיול הוא חלק ממסורת שנתית שבה אנו יוצאים ליום אחד מגבש ומהנה .במהלך הטיול נפרדנו
מז'ילבר סמחה -הנהג הוותיק והטוב שהסיע דורות של תלמידים ויצא לפנסיה .לסרטון מהטיול...
שגרירי אחדות 1122
קבוצת מנהיגות הנוער של העמק 01 ,תלמידי כתה י"א מגאון הירדן ומשק"ד חזרה השבוע מסמינר לימודי וחוויתי בן שבוע
בקהילה היהודית בקליבלנד .הקבוצה ,בשיתוף עשרה בני נוער מבית שאן ,פועלת יחדיו כבר מתחילת השנה בתמיכת 'שותפות
ביחד' של הסוכנות היהודית ובהובלת מחלקות הנוער של שתי הרשויות .במהלך השבוע ,התארחו בני הנוער אצל בני נוער
אמריקאים השייכים לתוכנית המקבילה בקליבלנד ,ועברו יחדיו תכנים של הכרות ,גיבוש והכרת האחר תוך עיסוק מתמיד
בשאלה ,מה זה אומר להיות נער/ה יהודיים בקליבלנד .עם סיומו של השבוע האינטנסיבי ,נוצרו קשרים חזקים בין בני הנוער,
אשר יגיעו לביקור גומלין בעוד חודשיים.
קיץ של ידידות
כפי שפורסם באמצעי התקשורת יזם משרד החינוך שינוי בפעילויות הקיץ ,לפיו יתקיימו בבתי הספר  3שבועות נוספים של
פעילות בחודש יולי במחיר שווה לכל נפש ( .)₪ 311היוזמה נולדה כדי לאפשר שוויון הזדמנויות בנגישות לקייטנות קיץ לכלל
אוכלוסיית ישראל ובמגמה להקטין את ימי החופשה של התלמידים.
גם אנחנו נערכים למימוש התוכנית אצלנו ,ובימים אלו פועלים נמרצות מול הישובים ובתי הספר במטרה לבנות את התוכנית
המיטבית באופן שלא יפגע בחינוך הלא פורמאלי ביישובנו ,ושיעניק מענה (השנה לילדי א' -ב') איכותי וטוב לכולנו .במהלך
החודש הקרוב יצא מידע מפורט להורים.

טיול ד' -ו' בני המושבים
חניכי ד' -ו' של בני המושבים יצאו לטיול פסח מסורתי כאן בעמק.
כ 01-חניכים ומד"צים צעדו בגאווה בעקבות בני ישראל מפארק אשכול מעל מנחמיה,
כשבדרך הפתיעו אותם חניכות ט' ,המיועדות להדרכה בשנה הבאה ,במשימות "סטייל
עשרת המכות" .המסע הסתיים בפרידה רשמית מהלחם ,ובאפיית פיתות על סאג'ים
בחורשה בתוך המושבה .כל הכבוד למדריכים הצעירים ולגרעינרים שהובילו והפעילו את
החניכים בכבוד!
קח תן
הבוקר ,נפגשו חניכי א'-ו' מבתי הילדים מהישובים השונים בעמק ל"שוק קח תן" המסורתי לאורך שדרת העצים בכפר רופין .כל
ילד פרש את מרכולתו :צעצועים ,קישוטים ,צמידי גומיות ,ושאר "אוצרות" .הילדים עברו בין הדוכנים עם שטרות כסף תוצרת-
עצמית ,התנסו במשא ומתן ,פגשו אחד את השני והצטיידו בציוד חדש ומחודש לשנה הקרובה .חגיגה של פשטות ושמחת
ילדים.
הצטיינות מחוזית
בית ספר רימון זכה בהצטיינות מחוזית לבתי הספר היסודיים בחינוך לבטיחות בדרכים.
איריס דבורקין קיבלה את ההודעה ממנהלת המחוז אורנה שמחון וכך נכתב:
"בזכות מעורבותכם הרבה הצלחתם ליצור תשתיות הנדסיות בטיחותיות בסביבת בית הספר .חניכת התלמידים הבוגרים את
התלמידים הצעירים בנושא הזה"ב בהסעות ובהסברה שוטפת מהווים דגם לתרבות התנהגות בטוחה וראויה להערכה רבה".
מובילים את התכנית הבית ספרית  -עופרה מיקי ממסילות ,רכזת זה"ב בבית ספר וישראל רותם ,מנהל מטה הבטיחות של
המועצה.

שר השיכון
שר השיכון אורי אריאל ביקר היום במועצה .סקרנו בפניו את התוכניות הרבות בתחום הקליטה והבנייה ואת האתגרים
ההתיישבותיים העומדים בפנינו .עסקנו בנושא חיזוק ההתיישבות על הגלבוע ,ביקרנו במדרשת הבנות בעין הנציב שם התרשם
השר מהפעילות הענפה והחשובה וסיימנו באתר הבנייה והקרווילות של תל תאומים ,שם התרגש מאוד מההתיישבות הצעירה
בישוב והודה בחום על המפגש עם המשפחות ועם ועד הישוב שמקדם צמיחה דמוגרפית.
חנוכת שלפים
במעמד ביקור השר חנכנו היום את שכונת הקבע 'שלפים' בין שלוחות ורשפים .השכונה
המשותפת המיוחדת הזו היא התגשמות של חלומות אישיים ,אזוריים ולאומיים ומייצגת
מצוין את אופיו הייחודי של העמק .שותפינו לדרך מהחטיבה להתיישבות ,ממשרדי
הממשלה ,מהתנועות הקיבוציות ,מהיישובים שלוחות ורשפים ועוד אורחים רבים באו לחגוג
עם קהילת שלפים את יום חגה.
השר שהתרגש אמר" :אנחנו מאמינים שישובים שהם לכלל ישראל ,הם חלק מהפיתרון
לקרע בחברה הישראלית .שלפים הוא מודל לישובים אחרים בעמק ,באזור ובמדינת
ישראל כולה" .בתום הטקס הוזמנו כולם לקחת חלק ביצירת פסיפס "שלפים".
לתמונות מהטקס...

פסח כאן
ריח שיבולים ירוקות ועוגות אגוז מתוקות
ריח ניקיון ויונה ויון
זה סימן שפסח כאן
צליל של חזרות מקהלה קול חתן וקול כלה
רוח מדבר והסתיו עבר
זה סימן שפסח כאן
יוצאים בחודש האביב הבן שואל האב מקשיב
וקול התור ושיר מזמור
ואור גדול סביב
(נעמי שמר)

להאזנה לשיר...

חג שמח ושבת שלום !
יורם קרין,
ראש המועצה

