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יחסי שכנות
בשבועות האחרונים נחשפנו לפרסומים שהופצו בקשר לפארק המעיינות והשפעתו על יחסי השכנות עם תושבי
בית שאן .צר לנו על כך ,אנו רואים בעיר ובתושביה שכנים ,חברים ושותפים לדרך .אנו מאמינים בשיתופי פעולה
ובפיתוח אזורי כולל של העיר והאזור ,ובטוחים שעתידנו המשותף חשוב יותר מכל מחלוקת .כשהבנו שיש חילוקי
דעות והשגות על מודל ההפעלה בפארק המעיינות ,יזמנו פגישה של הנהלת פארק המעיינות עם נציגי קבוצת
התושבים בעיר המתנגדים להפעלת הפארק ,כדי לייצר תהליך של הקשבה ,לימוד הטענות ובחינת האפשרויות
לשיפור מודל ההפעלה .אנחנו מקווים שהתהליך יהווה הזדמנות לחיזוק הקשרים ותחושת השותפות האזורית ויצור
קירוב לבבות.
קאן זה כאן
ביום חמישי האחרון התקיים "פסטיבל קאן זה כאן בעמק" באירוח קיבוץ מסילות.
הפסטיבל נולד מתוך פורום מדריכי הנוער של העמק ,שנפגש אחת לשבוע ,בהובלת מחלקת ילדים ונוער.
הם אלה שהגו ,יזמו וארגנו את הערב.
כל מועדון נוער ביים ,צילם ,ערך והציג סרט בן  4דק' של מערכון מתוך סרט ישראלי והתקיימה תחרות נושאת
פרסים בין הישובים.
בנוסף ,כל מועדון הכין דוכן מזון והחבר'ה שרו והופיעו במסגרת של קריוקי.
איזה אירוע ,לראות  300בני נוער שמחים ומפרגנים ,באווירה טובה ללא אמצעי תקשורת טכנולוגית ,בלי סמסים
ומסכי מחשב ...מוזמנים לצפות בחבר'ה שלנו במיטבם -הקישו "פסטיבל קאן זה כאן".

עמק חינוך
בשבועות האחרונים נחשפנו לתוכנית "עיר חינוך" ,תוכנית המופעלת על ידי צוות מקצועי בראשות יעקב הכט
במספר ערים בארץ.
הרעיון העומד מאחורי ערי החינוך הוא שמערכות החינוך ,בארץ ובעולם ,חייבות להשתנות ולהתאים את עצמן
למאה ה 21-ובמסגרת זו להציע לילדים מרחב למידה חדש אשר אינו מוגבל לקירות בית הספר בלבד.
המובילים הבינו ששינוי רשותי נרחב יוביל לשינוי מעמיק במערכת החינוך.
הרצון הוא לתת לכל ילד/בוגר וקהילה לצמוח מתוך אזורי החוזק שלהם.
מטרת התוכנית היא לעצב ולהטמיע תפיסת עולם חינוכית בקהילה שלמה ,כמנוף לחיזוקה ולעידוד הצמיחה בה.
את התפיסה החינוכית נעצב יחד והיא תתבטא בהגדלת מעורבותו ומחויבותו של התושב לקהילה בה הוא חי.
תהליך זה יתרחש באמצעות שיתופי פעולה בין כל בעלי העניין במועצה ,יישוביה ותושביה ,בתי הספר והגנים,
המוסדות השונים הקיימים באזור ,והארגונים הציבוריים והפרטיים שבו.
התלהבנו מאוד מ"דרך החיים" הזו המתאימה כל כך לעמק שלנו ואנו מתכוונים להיכנס לפרויקט ייחודי זה כהמשך
טבעי לתוכנית האב" -מעצבים חינוך בעמק המעיינות".
בתקופה הקרובה נגבש יחד עם כל הגורמים החינוכיים את מסלול קידומה של תוכנית זו.

פארק צבאים
לאחר פעילות נמרצת שלנו בשנתיים האחרונות ,מול משרדי האוצר והתמ"ת ,מסתמן שפארק צבאים יזכה למעמד
ולתנאים מיוחדים ,שיתנו לו יתרון משמעותי ויגרמו למפעלים וחברות להקים או להעתיק פעילותם לאזור.
אנו מברכים את משרדי הממשלה על החלטה חשובה זו שתסייע להוספת מאות מקומות עבודה בעמק ובעיר
ותאיץ את הפיתוח האזורי הכולל.

כמה מילים על מעברים
בשנה החולפת צוות מעברים התמקד בפיתוח מענים ייחודים לשתי קבוצות אוכלוסיה :משפחות נקלטות ,ואנשים
עם צרכים מיוחדים .לאורך השנה נערכו במסגרת המרכז סדנאות ג'וב קלאב וסדנאות כלים למציאת עבודה.
במהלך חודש פברואר תפתח קבוצה נוספת של ג'וב קלאב ,סדנה להעצמה תעסוקתית ( 12מפגשים) וקבוצה
נוספת של פיילוט יעוץ תעסוקתי והשמה לאנשים עם לקויות למידה .במהלך השנה נערכו מפגשי "קשרים שווים
זהב" לנשות עסקים מהעמק בשת"פ עם מט"י בית שאן .לשמחתנו משתתפות הקבוצה לקחו יוזמה ועם סיום
המפגשים התארגנו להקמת ביתנים באירוע צמ"ד השנתי שחל בחג הסוכות.
במסגרת ליווי הישובים פועלת שלוחת שטח בקיבוץ מעוז חיים כחלק מתהליך כולל של ליווי וסיוע שניתן ע"י
המועצה לישובים עפ"י הצורך.
כמה נתונים :השנה הצטרפו לתוכנית  133משתתפים ,מתושבי העמק .סה"כ מאז תחילת הפעילות במרכז נרשמו
 605תושבים ,מתוכם  46%החלו בעבודה חדשה ועוד  22%שידרגו הכנסתם.

צעירים ולומדים
השבוע נפתח במועצה קורס פסיכומטרי מספר  9עם חברת  high qומשתתפים בו  22צעירים 20 ,מתוכם
מהעמק .הקורס זוכה לשבחים רבים ,והצעירים מרוצים מהשירות שניתן להם במסגרת המועצה הן מרמת המורים
והן מכך שהקורס קרוב לבית.

שולחן מנחמיה
בפגישה של שולחן מנחמיה שהתקיימה השבוע במועצה ,הוצגה על ידי מזכיר היישוב תוכנית העבודה השנתית
לשנת  2011שכוללת מטרות ,ויעדים מרכזיים לחיזוק ,צמיחה ופיתוח של היישוב .התוכנית כוללת דגשים בתחום
קידום קליטת משפחות ובנייה ,פיתוח התיירות סביב רחוב הראשונים ,פיתוח קהילתי ,פיתוח תרבות הפנאי ,חגיגות
 110שנים למנחמיה ושילוב "איילים" בתחומים השונים.

אנחנו על המפה
בגמר אליפות הארץ במרוצי שדה לבתי ספר שהתקיים אצלנו בשבוע שעבר .זכתה נבחרת ביה"ס שק"ד כיתה ט'
במקום השלישי ,כל הכבוד!

מנגנים בגנים
מריולן קראוזה מנוה אור ,יזמה לפני  8שנים ,את התוכנית 'קונצרטים בגנים' ,והיא ממשיכה להיות שותפה ואחראית
על כל הלוגיסטיקה יחד עם מלכיאלה אור במפעל חשוב ויפה זה.
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