ד"ש מס' 91
כה' אב תשע"א
 25אוגוסט 2011
חום אוגוסט  ...החופש תיכף מסתיים  ...והעמק בתנועה ...
עובדי המועצה יצאו לחופשה מרוכזת .חלק גדול מהעובדים השתתף בנופש מרוכז שאורגן למופת על ידי ועד העובדים
בירושלים.
ביישובי המועצה מציינים את הקיץ בפעילויות שונות .בעין הנצי"ב למשל ציינו את החופש בשבוע הקייטנה המסורתי לחברים,
אותו סיימו בסיור לילי ממונע וחוויתי בפארק המעיינות .בכפר רופין מצאו כי זהו זמן מצוין לחגוג את יום הילד ,כמו פעם ,בשלל
פעילויות מקטן ועד גדול כשכל הקהילה תורמת ונרתמת לעניין במשך  24שעות ובנוה אור ארגנו קייטנת נכדים  -קייטנה אליה
מגיעים הנכדים מכל רחבי הארץ ,לשבוע של פינוק והנאה עם הסבים בעמק.
החופש הגדול תיכף מסתיים וזה בדיוק הזמן לבילוי משפחתי .משפחות מהעמק נוסעות לטייל ולנפוש מחוץ לעמק ואילו לכאן
מגיעות  -משפחות רבות שמטיילות וממלאות את אתרי התיירות והמעיינות.
מערכת החינוך נמצאת במרוץ הגדול לקראת פתיחת השנה ,עבודת צוותים ,הכנת בתי הספר ,הכיתות ,ימי היערכות .אנו
מאחלים לכל המורים והתלמידים שנת לימודים מוצלחת.
התרעה מפני רעידות אדמה
בימים אלו ולקראת פתיחת שנת הלימודים ,מותקנות מערכות של חברת ביפר לזיהוי והתרעה מפני רעידות אדמה בבתי
הספר של המועצה .התקנת המערכות כוללת חיבור לרשת האינטרנט ולמערכת הכריזה הבית ספרית .האחראים בבתי הספר
עוברים הדרכה והסבר על אופי המערכת והפעלת התירגול לתלמידים על ידי הכריזה ,כך שיוכלו לתרגל את התלמידים ולייעל
את ההתמודדות במצב אמת .מערכות אלו ישפרו את תחושת המוגנות של המורים ,צוותי החינוך והתלמידים בבתי הספר
ויאפשרו הערכות מהירה בזמן רעידת אדמה .שלא נזדקק.
עדיפות למלונות
בשנים האחרונות עסקנו במרץ מול משרדי התיירות והאוצר ,בנושא פיתוח התיירות בכלל והמענקים ליזמים שלנו בפרט.
לאחרונה אישר הקבינט החברתי כלכלי את הצעת שר התיירות סטס מיסז'ניקוב ,לתקן את הצו לעידוד השקעות הון (קביעת
אזורים מיוחדים לעניין מפעלי תיירות) ולהוסיף למפת אזורי העדיפות למלונות ,אזורים נוספים וביניהם גם את שטח המועצה
האזורית עמק המעיינות.
אישור זה מבטא את ההערכה של משרד התיירות לפוטנציאל התיירותי הגדול שקיים באזורינו .המשמעות היא שיהיה תמריץ
משמעותי נוסף ,ליזמים מקומיים וחיצוניים ,להשקיע ולבנות באזורינו מלונות וחדרי אירוח ,שיתרמו לפיתוח כלכלת האזור
ולשיפור היצע התעסוקה.
קו  411גם במוצ"ש
בעקבות פנייתינו למשרד התחבורה הוחלט להפעיל את קו  ,411בין עפולה לבית שאן דרך שדה נחום ,גם במוצאי שבת.
החל ממוצאי שבת  3.9.11יבוצעו  3נסיעות לכל כיוון ,כך ישתפר השירות לחיילים ולכלל התושבים .את לוחות הזמנים אפשר
יהיה למצוא באינטרנט .בהצלחה.
צעדת עליזה בגלבוע
לפני  10שנים נרצחה עליזה מלכה ז"ל בפיגוע ירי ,בעלייה לקיבוץ מירב.
מדי שנה מתקיימת צעדה בגלבוע ' -צעדת עליזה' שמה .כך גם השנה .מאות אנשים מקהילת מירב המורחבת ,המשפחה
והחברים ממעלה גלבוע ובכלל צעדו ממעלה גלבוע למירב ,בכניסה ליישוב  -התקיים טקס בו נאמרו דברים לזכרה .מספר
האנשים הרב והטקס ריגשו מאוד את הנוכחים בכלל ואת המשפחה בפרט.

גיבור מיתולוגי
שמעון כהנר  -מנוה איתן הלוא הוא קצ'ה ,סיים בשבוע שעבר  18שנים של פעילות ברוכה כמנהל ויו"ר גבעת התחמושת.
בערב הוקרה חגיגי שהתקיים בגבעת התחמושת ציינו את האירוע המרגש בנוכחות חברים ,בני משפחה ומכובדים רבים.
הרמטכ"ל שעסק באותה עת באירועים הביטחוניים בדרום שלח גם הוא את ברכתו ויורם טהר לב סיים את הערב בתכנית
אמנותית.
קצ'ה ימשיך לנהל את העסקים המשפחתיים ביחד עם בניו ומרחוק ימשיך ללוות ולייעץ ככל שיוכל לעמותה בירושלים.
קצין חי"ר וצנחנים ראשי  -הוא משלנו ...
איתי וירוב ממעלה גלבוע קיבל את דרגות ה -תא"ל ויחד עימן התפקיד החדש :קצין חי"ר וצנחנים ראשי' .גאווה וכבוד ממלאים
אותנו בהיותך חלק מקהילתנו' כך כתבו לו החברים במעלה גלבוע ואנו מצטרפים בכל לב לברכות ולגאווה עם מינוי חשוב זה.

האהבה פורחת בעמק המעיינות
גרעין "צבר" הינו פרויקט ייחודי ,אשר החל את דרכו בשנת .1991
חברי הגרעין הם יהודים ובני ישראלים בני  18עד  23המתגוררים
בחו"ל ובוחרים לעבור ולחיות בארץ ,על מנת להתגייס לצה"ל
ולשרת שירות צבאי מלא.
עם הגיעם ארצה ,נקלטים חברי הגרעין על ידי קיבוץ מאמץ,
אשר משמש להם כבית חם ותומך ,עד לסיום שירותם הצבאי,
ואף לאחר מכן.
במועצה מספר קיבוצים אשר אימצו גרעיני צבר.
מרים ודניאל ,שני חיילים בודדים שנקלטו כחלק מגרעין צבר
בקיבוץ טירת צבי מצאו זה את זו ,החליטו להינשא ולבנות כאן
את ביתם.
כנראה שהעמק על נופיו עושה משהו לאהבה ...

ולסיום -
הדרום לא שקט כבר תקופה מאוד ארוכה .מאז הפיגוע הרצחני בסמוך לאילת הולך ומתגבר המתח .תושבי המועצות האזוריות
והערים בדרום חיים לצד ובתוך המרחבים המוגנים ,כשאיום הטילים מתממש אצלם בבית .אנחנו ערוכים לסייע להם ככל
האפשר ובכל עת .מכאן ברצוני לאחל שיבוא השקט לאזורם ושתהיה שבת רגועה.
שבת שלום
יורם קרין,
ראש המועצה
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