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התייעלות וקיצוץ
קיצוץ מענקי האיזון וגזרות תקציביות נוספות של המדינה ,מעמידים את המועצה בפני חוסר וודאות תקציבי וצורך דחוף
בהתייעלות וקיצוצים ,על מנת שנוכל לשמור על תקציב מאוזן בשנת .3122
אנו עוסקים בגיבוש שורת צעדים בכל מחלקות הארגון ובתחומי פעילות המועצה המתחייבים ממצב זה ,במטרה
להביאם לאישור מליאת המועצה וליישמם באופן מיידי.
שימור ומורשת
המועצה לשימור אתרים והעומד בראשה ,עומרי שלמון ,שותפים ביחד עם משרד רוה"מ בפרויקט אתרי מורשת .בשילוב
איתם נקדם את תכנון האתרים המתאימים בשטח המועצה ואת שילובם כחלק מהפרויקט הארצי.
נגישות ישראל
יובל וגנר ,יו"ר עמותת "נגישות ישראל" שמטרתה לאפשר את
השתלבותם בחברה ,בשוויון ,בזכות ,בכבוד ובמקסימום עצמאות
של אנשים עם מוגבלות החיים בישראל ,ביקר אצלנו בפארק
המעיינות .הצגנו בפניו את הפרויקט ושמענו הצעות לשיפור
הנגישות בהתאם למודל ההפעלה הקיים.
בהמשך סיירנו בקטע של שביל המעיינות ודיברנו על רעיונות לשיתופי פעולה נוספים .לאתר העמותה ...
מנהלים ומתחפשים
שולחן מנהלי בתי הספר של עמק חינוך ,נפגש בבית ספר שק"ד (על יסודי) ,אצל קינלי ,שהציג בפנינו את נפלאות בית
הספר ,ההשגים ,הערכים ,התוכניות ,הפרויקטים והאתגרים הרבים .בפגישה דנו בהמשך ההיערכות לכניסה לפרויקט
לקראת שנת הלימודים הבאה.
כשברקע חג הפורים ,קיבל כל מנהל הזדמנות להתחפש לדמות אחרת .אף אחד לא בחר להיות תלמיד...
שוטר מבקר
מפקד תחנת המשטרה בבית שאן ,סנ"צ רן אופיר ,ביקר אצלנו להכרות עם פרויקטים חדשים בעמק .ביקרנו בפארק
המעיינות ובשלפים ושמענו על הפעולות הברוכות של המשטרה לחיזוק הביטחון של התושבים ולשמירה על שגרת
החיים .הודינו לרן על שיתוף הפעולה המצוין שלו ושל אנשיו עם המועצה ויישוביה.
במעלה הגלבוע
ביקרנו עם יואב אריאל וצוות המרחב של החטיבה להתיישבות ,במעלה גלבוע .קיימנו דיון משותף עם הנהלת היישוב
שנמצא בתנופת פיתוח ,על הערכות הקהילה לקליטת המשפחות וקצב הצמיחה המהיר ועל קידום פתרונות למגורים
זמניים ותשתיות.

מדרום אמריקה באהבה
ביום רביעי התארחו במרכז מעברים קבוצה של  41נציגי ממשלה,
קהילה ומגזר פרטי ממדינות דרום אמריקה (מקסיקו ,קולומביה ,ברזיל
וארגנטינה) ושמעו על תהליך המיתוג של עמק המעיינות ,והפיתוח
הכלכלי והתיירותי .חברי המשלחת הגיעו אלינו במסגרת סיור של מכון
וייץ העוסק בליווי תהליכי פיתוח כלכליים וחברתיים ברחבי העולם .הקבוצה סיירה במפעל הגזר בשלוחות ,שמעה סקירה
על התפתחות התיירות בעמק ולמדה על תהליכי העבודה במרכז מעברים .כמובן שכראוי לביקור בישראל הקבוצה לא
פספסה ארוחת צהרים בחדר האוכל בקיבוץ שדה אליהו.
מתכננים בקליבלנד
במשך  26שנים ,פועלת שותפות  3111בית שאן -עמק המעיינות -קליבלנד באזור במטרה לפתחו ולשפר את איכות
החיים של תושביו .בתקופה זו נוצרו קשרים רבים ועמוקים בין אנשי קליבלנד והאזור.
צוות תכנון אסטרטגי משותף שהוקם לאחרונה ,החל בדיונים שמטרתם גיבוש חזון ומטרות מעודכנים לשותפות והגדלת
המעורבות ההדדית .בשבוע הקרוב נצא לקליבלנד למפגש תכנון משותף עם שותפינו שם ,ובחודש יוני הם יגיעו לארץ
להשלמת התהליך.
אולימפיאדת השלום
בסוף חודש מרץ ,תתקיים במוזיאון לארכיאולוגיה בגן השלושה ,האולימפיאדה התשיעית לשלום וסובלנות ברוח
האולימפית של יוון העתיקה (האקחריה) .האירוע הפך למסורת .מדי אביב ,מגיעים לגן השלושה כל כיתות ה' של בתי
הספר האנטרופוזופיים המלמדים בשיטת וולדורף .הם עורכים במשך שלושה ימים אולימפיאדה יוונית קדומה ,הכוללת
את חמשת המקצועות האולימפיים הקדומים .האולימפיאדה מתקיימת עם תלבושות בסגנון היווני וברוח של קבוצתיות
(אתונה ,ספרטה ,דלפי וכו ,)...שלום וסובלנות.
מחנכים ,מורים ושאר המתעניינים ,מתושבי עמק המעיינות ,מוזמנים לבוא ולהתרשם .לפרטים נוספים ...
עוברים לגליל
ב 5.5.22 -יתקיים בראשון לציון יריד התיישבות בגליל .ביריד ישתתפו הרשויות ,היישובים ,היזמים ,גורמי תיירות ,מפעלים
ומעסיקים מכל הגליל .המועצה שלנו תיוצג בביתן בו יציגו היישובים שלהם פרויקטים בשלים לקליטה ולשיווק מגרשים,
נציגי החינוך ,התעסוקה ,התיירות והמשימות הקהילתיות שלנו .במועצה שלנו פוטנציאל קליטה ייחודי ומגוון ,ומספר רב
של יישובים בשלים לקליטה .אנו בטוחים שהיריד יהיה הזדמנות נפלאה לחשוף את ההזדמנויות לקליטה בעמק המעיינות
בפני עשרות משפחות צעירות חדשות .בהצלחה.
בשל נסיעתי לקליבלנד ,לא יישלח ד"ש בשבוע הבא.
שבת שלום
יורם קרין
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