ד"ש מס' 07
כ"ז אדר א תשע"א
 30מרץ 1322
משדרגים במירב
בימים אלו התחילה המועצה בביצוע שדרוג כביש הטבעת בקיבוץ מירב .ביישוב שהכפיל את עצמו בשנים
האחרונות נוצר צורך אמיתי לשדרג את התשתיות .הכביש שמקיף את כל המרכז הקהילתי ומשרת את הציבור
ומוסדות החינוך ,יורחב וישודרג לרווחת התושבים.
אולפנא אזורית
לאחר שנים שהנושא עולה ויורד מסדר היום ,הוא הבשיל להתקדמות .בישיבה משותפת שהתקיימה השבוע עם
ז'קי לוי ,ראש עיריית בית שאן ,ומנהלי אגפי החינוך בעיריה ובמועצה ,סיכמנו על הקמת אולפנא אזורית לבנות
בבית שאן .הרישום לאולפנא יהיה כמובן פתוח לכל בנות העיר והעמק .המהלך כולו נעשה בשיתוף ובסיכום עם
רשת אורט ומשרד החינוך .בימים הקרובים יוקם צוות היגוי אותו יובילו מנהלי אגפי החינוך ברשויות -עמי שמואל
ונגה גיל ,יחד עם נציגי ציבור מהעיר והאזור ונציגי הגופים והמשרדים הציבוריים והממשלתיים השותפים .ע"פ
הסיכום תפתח האולפנא בשנת הלימודים תשע"ב.
העמק מבוקש ביותר
מרכז המידע וההתיישבות נגב גליל של תנועת אור דיווח השבוע על זינוק של  233%במתעניינים לעבור ולגור בנגב
ובגליל .המועצה האזורית עמק המעיינות (כן זה אנחנו) נמצאת במקום השלישי והמכובד מבין האזורים המבוקשים
ביותר בגליל .אז ,מהרו להירשם לפני שיגמרו המגרשים .לכתבה המלאה...
קונצרטים בגנים
באתי לשמוע את הקונצרט לילדי הגנים של מעוז חיים וכפר רופין .נערי מכלול המעיינות הפליאו לנגן בכינורות,
קלרינטים ,גיטרה ופסנתר ,מספר קטעים ,שירים ונעימות .הפרויקט מתקיים בגני הילדים ברחבי המועצה
בהשתתפות מכלול המעיינות ומחלקת הגיל הרך במועצה .מקסים לראות את הילדים שלמדו את הקטעים במשך
מספר חודשים בשיעורי המוזיקה בגנים ,מלווים בהתלהבות ,בשירה ובתנועות את הקונצרט.
נשות המועצה,
 233מעובדות המועצה יצאו לטבריה לכבוד ציון יום האישה הבין לאומי ,לאירוע חגיגי ורצוף חוויות שאורגן למופת
על ידי וועד העובדים .הרעיון של "יום האישה הבינלאומי" החל להתגבש כבר בשלהי המאה ה ,21-הפעם הראשונה
הייתה ,ב 8-במרץ  2881כאשר מאות פועלות במפעלי הטקסטיל בניו-יורק החליטו שנמאס להן משעות העבודה
הארוכות ,מהשכר הנמוך ומתנאי העבודה הבלתי אנושיים ,ופתחו בשביתה 80 .שנים לאחר מכן ,בשנת  2123נערך
באירופה כינוס נשים בינלאומי והוכרז רשמית על יום האישה הבינלאומי .גם במועצה הנשים הן כח חשוב ומשמעותי
ביותר ,וכשפתאום הן נוסעות רואים שאי אפשר בלעדיהן.
נשים משפיעות
ובהמשך ישיר -ביום חמישי הבא 23.0.1322 ,יתקיים ערב חגיגי לציון  233שנים ליום האישה הבין לאומי .בערב
שיתקיים בטירת צבי תשתתפנה נשים המשמשות בתפקידים בכירים במדינה ופעילות בבניית שיתופי פעולה
אזוריים .בסיומו יתקיים מופע של סי היימן ואחיות הנשמה .כולכן מוזמנות .לפרטים נוספים ...
נשים בונות גשר
וביום שישי בעוד שבוע 22.0.1322 ,יתקיים בגשר הישנה לאורך הירדן ,פסטיבל לקירוב לבבות ,אחווה והידברות בין
נשים מכל רחבי הארץ ,לקידום אורח חיים פעיל ובריא בין מגזרים ,עדות ודתות ובהשתתפות קבוצת נשים מירדן.
האירוע יתחיל בצעדה בנופי העמק הקסומים ,ימשיך בהפנינג ספורט בריאות ואמנות ,יריד נשים יוצרות ,דוכני מזון
ומשקה ,ויסתיים בטקס חגיגי במעמד שרת החקלאות ופיתוח הכפר ,מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל ושיתוף
אזורי ,מנכ"ל משרד התרבות והספורט ,מנכ"ל קק"ל ומנכ"ל המועצה לשימור אתרים .כולכן מוזמנות.
לפרטים נוספים ...

נפרדים ממתנדבים
השבוע השתתפנו באירוע פרידה מחברי וועדת ההיגוי של שותפות  1333שמסיימים  8שנות התנדבות ופעילות
במסגרת השותפות .הודינו לחברים שהיו שותפים לעיצוב המסגרת החשובה הזו של פעילים מתנדבים ותרמו רבות
לתוכניות מגוונות בעמק ולחיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין השכנים .איחלנו הצלחה רבה לחברים החדשים.
בימים אלו מתחיל תהליך אסטרטגי משותף עם שותפינו בקליבלנד לגיבוש החזון והמטרות לעשור הקרוב.
לקט ישראל
יוסף גיטלר ,יו"ר לקט ישראל ושי דברוף ,סמנכ"ל לקט ישראל ביקרו בעמק .הארגון מגדיר את עצמו כבנק המזון
הלאומי  -הארגון המוביל בהצלת מזון והעברתו לנזקקים בכל רחבי הארץ .בביקורם נפגשו עם נציגים של מפעלי
מזון גדולים בעמק  -גזר שלוחות ועוף טוב ,במטרה להרחיב את שיתופי הפעולה הקיימים וליצור חדשים .בנוסף
ביקרנו בפנימיית נעל"ה ובשלפים .סיכמנו להמשיך את שיתופי הפעולה.
מסע בשביל
בהובלת מכינת העמ"ק ומחלקת ילדים ונוער יצאו ביום שני הקרוב  283צועדים -בני נוער מכל יישובי העמק ,מהעיר
בית שאן ו 28 -חיילים מצטיינים ,למסע בשביל עמק המעיינות .לחלקים מהמסע יצטרף צוות מגלי צה"ל שמכין
תוכנית על המסע .החבורה עתידה לצעוד ממנחמיה ועד פסגת הגלבוע כשבהתאם לשינויי מזג האוויר נבנו
אלטרנטיבות.
במסע יעסקו בני הנוער בבירור וחיזוק הקשר עם העמק כשלכל יום מוגדר נושא :אני -המשפחה -הקהילה -העמק.
תמונות וחוויות מהמסע ,מהטקסים וממעגלי השיח הליליים יועלו בכל ערב לאתר המועצה.
בהצלחה ומסע משמעותי לכולם.
פיתוח ביכורה
בהשתתפות נציגי הוועדים ותושבי ביכורה ,נציגי המועצה ,החטיבה להתיישבות ,גשר לעתיד ומשרד החקלאות,
השותפים כולם לתהליך והכנת התוכנית ,קיימנו דיון בתוכנית לפיתוח יישובי ביכורה שמכין ד"ר מרדכי כהן (קדמון).
בוועדת ההיגוי נשמעו רעיונות ודעות לגבי המשך קידום התהליך .במקביל כבר יש התקדמות משמעותית בשטח
שמובילה אהובה כהן ,מזכירת שותפות ישובי ביכורה ,ביחד עם פעילים נוספים ורכזת חינוך שנבחרה לאחרונה.
במרחק נגיעה
יצאנו ,כל עובדי המועצה ,לסיור בעמק כחלק ממסורת שהתגבשה להכיר כל פעם עוד מקום בעמק המדהים שלנו.
צעדנו במסלול המיועד לצעדת נשים בונות גשר ,ביקרנו באתר "גשר הישנה" המקסים והמתפתח ,סיימנו בביקור
ראשון והכרות עם הכפר הכורדי המוקם בירדנה ,שמענו על תוכניות הפיתוח וגם רקדנו ריקוד כורדי עם אדיר .היה
אדיר! הו ,כמה שהעמק יפה בתקופה הזו .לתמונות מהסיור ...
העובדים הסוציאליים
כידוע לכולם איגוד העובדים הסוציאליים וההסתדרות הכריזו על סכסוך עבודה ,לאחר שהם הוחרגו מההסכם אותו
השיגה ההסתדרות לכלל העובדים במגזר הציבורי .גם במועצה שלנו יושבתו כל השירותים שבהם יש עובדות
סוציאליות .אנו מכירים מקרוב את עבודתן של העובדות במחלקה שלנו הנעשית מתוך מחויבות טוטאלית לתושבים
וליישובים ,מסירות רבה ,מקצועיות ואהבה גדולה .אנו תומכים במאבקן הצודק ומקווים שהמדינה תכיר בחשיבותה
הגדולה של העבודה הסוציאלית.
במידה ולא יהיה שינוי משמעותי ,ביום ראשון  1.0.1322כל השירותים הניתנים ע"י העובדות הסוציאליות לא יפעלו.
אנא עקבו אחר עדכונים בתקשורת.
שבת שלום ,יורם קרין
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישירות לדוא"ל שלו – מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

