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מדינה במחאה
השתתפתי בשיח מאוד מעניין שהתקיים בטירת צבי בתשעה באב ,ועסק בנושא משבר הדיור והמחאה החברתית מזווית הראייה שלנו,
כאן בעמק .המחאה מתרחבת מאוד ומקיפה קבוצות רבות ומגוונות בחברה הישראלית .התושבים שלנו בעמק חשים גם הם את הקושי
הגדול לרכוש דירה ולהתפרנס בכבוד ,על רקע עליות המחירים של המים ,החשמל ,המזון ,הדלק ועוד .לכל אלו מתווסף אצלנו גם
המרחק מהמרכז והעלויו ת הכרוכות בנגישות מהפריפריה וכמובן החום שמעיק עלינו מאוד בחודש אוגוסט (ולא רק.)...
אנו מאמינים שחלק מהפיתרון למשבר הדיור נמצא כאן אצלנו בעמק המעיינות.
בצד העיסוק האינטנסיבי שלנו במועצה (שמתחיל לתת פירות) ,בשיפור הנגישות על ידי סלילת הרכבת והרחבת כביש  71ובהבאת
מפעלים חדשים לפארק צבאים ,אנו פועלים בכיוונים נוספים .הגשנו לממשלה הצעה לסבסוד משמעותי של עלות התשתיות ביישובים
שלנו ,מתוך אמונה שמהלך כזה יאפשר קליטת מאות משפחות ברחבי המועצה בשנתיים הקרובות .יש לנו הרבה מה להציע לתושבים
חדשים  -קהילות מיוחדות ומגובשות ,מערכת חינוך מצויינת ,פעילות תרבות ופנאי מגוונת ,טבע ונוף ועוד ועוד .ההצעה לסבסוד
התשתיות היא חלק ממהלך כולל של מרכז המועצות האזוריות ונקווה שהיא תשולב כחלק מההצעות הכוללות לפיתרון משבר הדיור.
קולחי המעיינות
נפגשנו במשרד האוצר עם רכזת המים והביוב להצגת הבעיות בתחום הביוב בעמק .אנו דורשים ממנהלת המים והביוב ומהאוצר ,קבלת
מענקים שיאפשרו את הביצוע של הקו הצפוני ממנחמיה למט"ש והקו מהגלבוע למט"ש ואת הורדת העלות הגבוהה של אגרת הביוב
שהתושבים לא יוכלו לממן .הנושא יבחן בזמן הקרוב.
פיתוח תיירות
גם השבוע ביקרה נציגה בכירה של משרד התיירות בעמק כדי לעקוב מקרוב אחר תוכניות הפיתוח באתרים השונים .סיירנו איתה
בפארק המעיינות ,בוואדי בלה שסמוך למעוז חיים ,בצפרות בכפר רופין ,בגני חוגה ,ובמוזיאון בית הרופא ורחוב הראשונים במנחמיה.
משרד התיירות מעורב ופעיל בכל הנעשה בעמק בתחומו ,ובקרוב הבטיח להשלים גם את הכנסת עמק המעיינות למפת העדיפות
הלאומית להקמת מלונות וכפרי נופש.
כוננות מועצתית
עשרות מבין אנשי הביטחון ,מתנדבים ופעילים בעמק ,התכנסו בשבוע שעבר באודיטוריום ב"חומה ומגדל" שבגן השלושה .המפגש אותו
יזמו רועי פשחור ,קב"ט המועצה ,יאיר אורבך ועמי דורפמן ,בשיתוף עם אנשי מג"ב ,עסק ברעיון להקים במועצה האזורית כיתת כוננות
לשעות חירום .כיתות כאלו קיימות באזורים אחרים וחשיבותן בעת חירום גדולה מאוד ,במיוחד בימים הראשונים ועד שהגופים הרלוונטיים
במדינה מגיעים לסייע .בזמן הקרוב תגובש תוכנית פעולה מתאימה .שלא נזדקק.
מפגש משפחות ב"שלפים"
עשרות משפחות שחברות באגודת 'שלפים' נפגשו בשבוע שעבר במועדון בקיבוץ רשפים ,לעדכון על המשך ההתקדמות בהקמת
השכונה .נמסר דיווח על ההערכות של החברה הכלכלית לתכנון ופיתוח התשתיות והתקיים דיון עם וועדת הבינוי של האגודה ,על מודל
בניית הבתים .האווירה מצוינת וכולם דרוכים לקראת העליה על הקרקע.
פנימיית גאון הירדן
ועדת ההיגוי של פנימיית גאון הירדן (חניכי נעל"ה) נפגשה לציין את סיום עבודתו של רני רוס כמנהל הפנימייה ואת כניסתו של מחליפו-
ירון קמרינסקי ,שעבר מעמק הירדן לכפר רופין .השותפים בוועדת ההיגוי  -אנשי בית הספר ,מנהלת נעל"ה ,המינהל לחינוך התיישבותי,
התנועה הקיבוצית והמועצה האזורית  -הודו לרני בחום ,על חמש השנים בהן הקים וניהל במסירות רבה ומחויבות גדולה את הפנימייה על
אתגריה הרבים .נפרדנו והודינו בחום גם למפקחת של המינהל לחינוך התיישבותי  -אילנה בן עזרי וליונה סגל מבית הספר שסיימו גם הן
את העבודה עם החניכים ואיחלנו הצלחה רבה לירון.

אנסמבל מעיינות
באוקטובר  2010החלה יוזמה להקמת להקת מחול מקצועית בוגרת בעמק המעיינות.
"אנסמבל מעיינות" היא להקת מחול מודרני עכשווי המשלבת בחומרים התנועתיים שלה את שלל גווני המחול ,ומהווה בית לרקדנים
וליוצרים חדשים מהעמק והסביבה .רפרטואר הלהקה נבנה ביחד מעבודה משותפת בסטודיו.
הלהקה שעובדת באולמות המרכז למחול במכלול מעיינות ,דוגלת ביצירה ישראלית ומאמינה בחשיבות היצירה ופיתוחה דווקא כאן
בפריפריה .הלהקה הופיעה כבר השנה במספר פרוייקטים ,ובימים אלה עובדת על חומר לקראת ערב מחול משלה.
יוזמת ויוצרת הקבוצה היא הילה בירנדמן מטירת צבי ,רקדנית שהגיעה לעמק מתל אביב לפני כ 10 -שנים ,בעקבות בן זוגה ,בן העמק.
צמיחה דמוגרפית -תרבותית אמיתית!
אות התעשייה
מפעל "ביו בי" שדה אליהו ,נבחר על ידי התאחדות התעשיינים בישראל ,בסיוע המלצתנו החמה ,לקבל את אות התעשייה על מובילות
חברתית וסביבתית.
האות ניתן על פי מספר קריטריונים וביניהם  -מעורבות ותרומה לקהילה ,פעילות לפיתוח סביבתי ,פעילות למען איכות הסביבה והטבע,
העסקת אוכלוסיות עם צרכים מיוחדים ,קידום חינוך טכנולוגי ,פיתוח עובדים בארגון ועוד .האות יוענק באירוע חגיגי שיתקיים סמוך
לראש השנה.
חופשת קיץ
המועצה יוצאת לחופשה בתאריכים  .14-18.08.11נחזור לעבודה ב 21.08.11 -ואנחנו נשתמע שוב ב.25.08.11 -
במקרים דחופים ניתן לפנות למוקד 6588107
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