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סיוע לישובים
בעקבות האירועים בדרום ,הצענו בשבוע שעבר למועצות האזוריות בעוטף עזה את עזרתינו באירוח קבוצות להתרעננות בתקופת
החופש הגדול .נקווה שהשקט יחזור והם לא יזדקקו לכך.
מירב על הפסגה
בסוף השבוע שעבר עלינו לגלבוע לסיור ופגישה עם הנהלת קיבוץ מירב .היישוב ,שמתנהל על ידי מנהיגות נמרצת ,הציג נתונים יוצאי
דופן על מספרי הילדים ביישוב ותוכניות להמשך תהליכי הקליטה והצמיחה .השיווק נמצא בעיצומו ומגבשים תוכנית לקליטת
התושבים לחברות .בנוסף ,ממשיכים בפיתוח המשימות הקהילתיות ואף שוקלים הקמת מסגרת נוספת .סיירנו וראינו את תנופת
הפיתוח ואת הפרויקטים שמבוצעים על ידי המועצה  -שדרוג כביש הטבעת ביישוב ,הרחבת בית הכנסת והקמת גן ילדים נוסף.
טיול בעמק
בחרנו לקיים את טיול העובדים השנתי במקום הכי יפה בארץ ,כאן באזור שלנו .פתחנו את הבוקר במצפה שמיר שעל הגלבוע
ושמענו מחברינו דני תמרי סקירה על המקום והאזור ,טיילנו באזור מלכישוע לראות את האירוסים האחרונים ,המשכנו עם
ה"טיולתרון" שהפליא להציג את הסיפורים התנכ"ים שהתרחשו על הגלבוע ובתל יזרעאל וסיימנו בעין יזרעאל שמטופחת על ידי
רשות הניקוז ירדן דרומי .נפרדנו מ  3עובדים וותיקים ומסורים שיצאו לפנסיה לאחרונה  -רינה שבת ,צילי פרי וטוביה בראזני והודינו
להם בחום על התקופה הנהדרת.
דיון תרבותי  -אינדיגו עמק
בהמשך לדיווח בד"ש הקודם על מאבק קבוצת "אינדיגו עמק" במועצה ,אנו נחשפים בצער להמשך הפרסומים האגרסיביים מצד
קבוצה זו .זאת -למרות פגישת גורמי מועצה רבים עם נציגיהם והסברת המניעים (שפורטו בשבוע שעבר) להתנגדות המועצה לקיום
הפסטיבל בגני חוגה .צר לנו על המידע המגמתי והלא מדויק המופץ ע"י הקבוצה ביישובים .כאמור -ללא קשר להתנגדותנו לקיום
הפסטיבל בתחומי המועצה -נמשיך לתמוך בחיבור צעירי העמק לעשייה התרבותית והחברתית במועצה.
ישיבת המליאה
קיצוץ מענקי האיזון וגזרות תקציביות נוספות של המדינה ,העמידו את המועצה בפני חוסר וודאות תקציבי וצורך דחוף בהתייעלות
וקיצוצים ,על מנת שנוכל לשמור על תקציב מאוזן בשנת  .1144מטה המועצה גיבש שורת צעדים ,בכל מחלקות הארגון ובתחומי
פעילות המועצה ,המתחייבים ממצב זה .השבוע אישרה מליאת המועצה את ההצעה ליישום.
בנוסף אישרה המליאה את תוכנית הביקורת ,שהוכנה על ידי מבקר המועצה וועדת הביקורת.
נערים בגמר
קבוצת הכדורסל של נערי גלבוע מעיינות ,התמודדה נגד מכבי תל אביב בגמר הנערים הארצי בכדורסל .מאות אוהדים שלנו צבעו
באדום את האולם ועודדו בהתלהבות את השחקנים שלנו ,ששמרו על שוויון עד למחצית ,ולאחריה -הפסידו לקבוצה עדיפה
ופייבוריטית .כל הכבוד לנערים שלנו ,על עצם ההעפלה ההיסטורית ועל ההופעה המכובדת בגמר.

מבצע לפסח
בשבוע שעבר התקיים מבצע שיפור חזות במושבה מנחמיה ,ע״י סטודנטים ומתנדבי
שנת השירות של עמותת איילים בעמק המעיינות ,בשיתוף עם עמידר והוועד המקומי.
המבצע כלל שיפוץ חמש דירות עמידר ,צביעת חדרי מדרגות ,וגינון .כל העושים
במלאכה יצאו נשכרים ומרוצים מהעשייה ולכן ישנה כוונה להמשיך במבצעים נוספים.
המשיכו כך!
ניקוז וחקלאות
אורית נוקד ,שרת החקלאות ביקרה השבוע במחוז העמקים .במסגרת הביקור היא התארחה במשרדי רשות ניקוז ירדן דרומי .רמון
בן ארי  -מנכ"ל הרשות ,הציג בפניה את הפעילות הנרחבת של רשות הניקוז בפעולות ניקוז ,שימור קרקע ,פיתוח נופי ותיירותי
במרחב הכפרי ,היערכות למסילת הרכבת לבית שאן ואת התוכנית הבין לאומית לשיקום ופיתוח נהר הירדן שעומדת במרכז העשייה
העתידית של הרשות .השרה התלהבה מהפעילות והבטיחה לתמוך בתוכניות השונות.

ביקור של"ם
מנכ"לית קרן של"ם (הקרן לפיתוח שירותים לאדם עם פיגור שכלי
ברשויות מקומיות)  -ריבה מוסקל ורכזת הפרויקטים  -מיכל כהן ,ביקרו
השבוע במועצה .נפגשנו בבי"ס רימון וביקרנו בכיתות דרור .תפיסת
העולם של הקרן ותפיסת העולם של המועצה בתחום שילוב הילד
והאדם החריג בקהילה ,מאוד דומה .מטרת הביקור היתה להציג הלכה
למעשה את השילובים השונים המתקיימים אצלנו ולבחון כיצד ניתן
לבנות שיתופי פעולה עם הקרן .סוכם שנזמין את הקרן לביקור נוסף,
מקיף יותר ,במטרה למנף עשייה משותפת.
בינוי חינוכי
יגאל צרפתי ,מנהל מינהל הפיתוח במשרד החינוך ,ביקר אצלנו היום .ביקרנו באולפנת גלעד שבחמדיה ,נפגשנו עם אלכס מנהל
האולפנא ,והתבשרנו שהשנה נתוקצב להתחלת בניית בית הספר החדש .המשכנו ל"גאון הירדן" ,שם הציגה בפנינו אילנית מנהלת
בית החינוך ,את העשייה הרבה ואת מגוון האתגרים החברתיים שבית הספר מוביל ,ולבית ספר רימון ,בו הצצנו לסדר פסח בכיתות
"דרור" ושמענו מאיריס המנהלת על השילוב יוצא הדופן בבית הספר ועל תוכנית הפיתוח .יגאל שהתרשם מהביקור ומכל בתי
הספר הבטיח לסייע ונתן עצות מועילות להמשך הדרך .לתמונות מהביקור ...
חופשת פסח
 עובדי המועצה יוצאים לחופשת פסח עד  .11.11.44משרדי המועצה יהיו סגורים בתקופה זו .במקרי חירום אפשר לפנות תמיד
למוקד 11-1033412
 לכל המתעניינים ,השנה צעדת המעיינות תתקיים בחוה"ס סוכות.
 לאירועי פסח בעמק המעיינות .הקליקו כאן ....
ולסיום -
ָאדם ָצ ִריך ִמ ְצ ַריִם  -אמנון ריבק
ָכל ָ
ָאדם ָצ ִריך ֶש ִת ְהיֶה לֹו
ָכל ָ
ֵאיזֹו ִמ ְצ ַר ִים,
תֹוכה
ֹשה ַע ְצמֹו ִמ ָ
ִל ְהיֹות מ ֶ
ָקה,
ְביָד ֲחז ָ
יקת ִש ַמ ִים.
אֹו ַב ֲח ִר ַ
דֹולה,
ַח ֵש ָכה גְ ָ
ימה ו ֲ
ָאדם ָצ ִריך ֵא ָ
ָכל ָ
ֶח ָמה ,וְ ַה ְב ָט ָחה ,וְ ַה ָס ָלה,
וְ נ ָ
ֵדע ָל ֵשאת ֵעינָיו ֶאל ַה ָש ַמ ִים.
ֶשי ַ
ָאדם ָצ ִריך ְת ִפ ָלה
ָכל ָ
ַאחת,
ַ
גורה ֶא ְצלֹו ַעל ַה ְש ָפ ַת ִים.
ְש ֵת ֵהא ְש ָ
כֹופף -
ַאחת ְל ִה ְת ֵ
ָאדם ָצ ִריך ַנ ַעם ַ
ָ
ָאדם ָצ ִריך ָכ ֵתף.
ָכל ָ

ָאדם ָצ ִריך ֶש ִת ְהיֶה לֹו
ָכל ָ
ֵאיזֹו ִמ ְצ ַר ִים,
ִל ְגאֹל ַע ְסמֹו ִמ ֶםנָה ִמ ֵבית ֲע ָב ִדים,
ָל ֵצאת ַב ֲח ִצי ַה ַליִל ֶאל ִמ ְד ַבר ַה ְנ ָח ִדים,
ִל ְצעֹד ַה ְי ֵשר ֶאל תֹוך ַה ַם ִים,
אֹותם ִנ ְפ ָת ִחים ִמ ָננָיו ַל ְס ָד ִדים.
ִל ְר ָ
ָאדם ָצ ִריך ָכ ֵתף,
ָכל ָ
יֹוסף,
יה ֶאת ַע ְצמֹות ֵ
ָל ֵשאת ָע ֶל ָ
ָאדם ָצ ִריך ְל ִהזְ ַד ֵע ְף.
ָכל ָ
ָאדם ָצ ִריך ֶש ִת ְהיֶה לֹו
ָכל ָ
ֵאיזֹו ִמ ְצ ַר ִים.
וִ ירו ָש ַל ִים,
ומ ָןע ָארֹוך ֱא ָחד,
ַ
ִלזְ כֹר אֹותֹו ָל ַעד
ְב ַכנֹות ָה ַר ְג ַליִם.
אני מאחל לכל תושבי המועצה חג שמח וחופשה נעימה.
יורם קרין
ראש המועצה

* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו.

