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מכינת העמ"ק – מחזור ו' יצא לדרך.
חמש שנים תמימות פועלת מכינת העמק בתל תאומים .החלום שהפך למציאות חיה ,נושמת ומגשימה בעמק .ביום א' האחרון
יצא לדרך מחזור ו' של המכינה 48 :חניכים ישראלים ועוד  10חניכי תכנית חו"ל מאוסטרליה פתחו את השנה בימי התחברות:
לעמק ,למושב ,למכינה והאחד לשני.
השנה עומדת בסימן גדילה והתרחבות לצד העמקת הקשרים ושיתופי הפעולה עם מוסדות החינוך  ,הקהילות ומקומות
ההתנדבות בעמק בכלל ועם גוש ישובי ביכורה בו יושבת המכינה  -בפרט .בחודש אלול מארגנת המכינה ערבים פתוחים לכל
הציבור מכיתה י"ב ומעלה במועדון רוויה  .מוזמנים לבוא !
השקת המתנ"ס והחיבור לחברת המתנ"סים
עם תחילת שנת הלימודים ולאחר תהליך בחינה ארוך ,נכנסה המועצה האזורית עמק המעיינות לעבודה משותפת עם החברה
למתנ"סים.
מנהלת המתנ"ס שנבחרה במשותף ע"י החברה למתנ"סים והמועצה היא נעמה כ"ץ מקיבוץ מעלה גלבוע ,שהגיעה לאזור לפני
כשנה עם משפחתה ומביאה איתה ניסיון של ניהול אגף נוער במתנ"ס גוש עציון ועבודה עם החברה למתנ"סים.
בהשקה של המתנ"ס החדש שנערכה בבית הנוער שבמרכז עידן  ,ברכנו את נעמה וצוות המתנ"ס .רחמים נינו  -מנהל מחוז
עמקים חיפה בחברה למתנס"ים ,איחל הצלחה בעשייה המשותפת ,וציין את האתגרים הרבים העומדים בפניה של המנהלת
החדשה.
גיל – עוז
בשעה טובה נפתחה עונת החוגים במעיינות הדעת שמפעילה עמותת גיל עוז .בית גיל עוז ערוך ומוכן לקבלת הלומדים.
השנה בולטת במיוחד הצטרפות גמלאים צעירים  .נפתחו חוגים חדשים ,וחוגים אהובים במיוחד משנים קודמות ממשיכים  .אנו
מברכים את המצטרפים החדשים ואת הוותיקים בשנת פעילות מהנה ומעשירה.
לאחרונה היו לנו מספר פניות מתושבים בנושא העלאת מחירי החוגים בגיל עוז .ברצוני להדגיש ולומר כי המועצה מוקירה
ומכבדת את תושבי העמק הותיקים ושמחה על הפעילות הרבה בה הם לוקחים חלק במסגרת 'גיל – עוז' ובמסגרת פעילות
תרבות הפנאי הענפה במועצה.
עם זאת ,גיל עוז היא עמותה עצמאית שפועלת לרווחת ותיקי העמק ,כל הפעילות ,מחירי החוגים והפעלתם נקבעים ע"י
הנהלת גיל עוז בלבד ,ולמועצה לא היה חלק או מידע בקביעת המחירים החדשים.
עקב הפניות ,ביקשנו מהנהלת גיל עוז לבחון שוב את מחירי החוגים על מנת להקל על המשתמשים בפעילות.
ועידת המשנה לראה"מ
השתתפתי בוועידת המשנה לראש הממשלה לקידום השיתוף האזורי .
בוועידה השתתפו נציגים ממשרדי ממשלה ורשויות שעוסקים ביום יום בשיתופי פעולה .למועצה שלנו קשרים רבים ומגוון
פרויקטים עם ירדן והפלשתינאים  .הודגשה החשיבות הגדולה שיש דווקא בעת הזו ,להמשיך ולקדם פרויקטים שמביאים ערך
מוסף משמעותי לכל הצדדים.
ביקור בחוף כרמל
מטה המועצה ביקר במועצה האזורית חוף כרמל .באנו במטרה ללמוד  2נושאים מרכזיים :ההתמודדות עם אירוע חירום
ואיחוד רשויות  .ביקרנו בבית אורן ובניר עציון ושמענו ביישובים ובהמשך במועצה האזורית ,על החשיבות העצומה שהייתה
לצוותי הצח"י (צוות חירום יישובי ) באירוע השריפה שהיה בכרמל ,ועל הקשר הטוב והיעיל בין המועצה ליישוב  .גורמים אלו היו
המשמעותיים ביותר בהתמודדות עם האירוע הקשה והארוך של השריפה הגדולה  .בהמשך למדנו ביחד עם הנהלת המועצה
של חוף כרמל מהניסיון המצטבר באיחוד הרשויות  ,עתלית אצלם ומנחמיה אצלנו ושמענו הסברים על מודל האיחוד שלהם.
הלימוד ממועצות אחרות דומות לנו ,חשוב ותורם רבות.

השקת עמותת התיירות
ביום שלישי השבוע השקנו את עמותת התיירות המתחדשת – גלבוע – מעיינות – בית שאן במתחם הסראיה היפהפה שבבית
שאן.
העמותה המשותפת למועצה האזורית גלבוע ,לעיר בית שאן ולעמק המעיינות  ,יצאה לדרך כגוף המקדם את שיווק התיירות
האזורית ,לאחר מספר שנים בהן הפעלנו את העמותה לבד .שיתוף הפעולה התאפשר בעיקר בזכות היחסים הטובים בין
הרשויות  ,וההכרה שהשיתוף יקדם באופן יותר משמעותי את התיירות בכל אחת מהרשויות.
באירוע בו השתתפו נציגי הרשות לפיתוח הגליל ,משרד החקלאות ,קק"ל ,חמ"ת משרד התיירות ותיירנים רבים משלוש
הרשויות  ,ציינו ראשי הרשויות  ,בברכותיהם את הפוטנציאל הרב והחוזקות שיביא עימו שיתוף הפעולה לרצועה התיירותית
מנהר הירדן ועד פאתי הגלבוע .כמו גם הרחבת כביש  71והרכבת המתוכננת.
העמותה פועלת מעתה תחת קורת הגג של רשות הניקוז ירדן דרומי שעוסקת בעצמה בתחום קליטת קהל באתרים להן היא
שותפה ,בפיתוח ובשמירה על הטבע והנחלים .את העמותה מנהלת חגית אורבך מטירת צבי.
בסיום הערב נסעו המשתתפים ברכבת התיירותית לעיר העתיקה וצפו בחיזיון האור קולי .

בוני קהילה
בימים אלו הסתיים שלב א' בתוכנית ההכשרה לפעילי חינוך בחמישה יישובים ראשונים בעמק (מעלה גלבוע ,כפר רופין  ,מעוז
חיים ,נווה אור ,עין הנצי"ב).
התוכנית מתבצעת במסגרת מתכונת חדשה של תכנית "בוני קהילה" אותה מנהלת יעל ברקן (דולב ) מטירת צבי.היישובים
שהשתתפו בתוכנית ,המשותפת לשותפות  2000ולמועצה ,עברו מספר מפגשים ,ביישוב ובפורום משותף.
השבוע נערך מפגש סיכום של נציגי חמשת היישובים השותפים ,בהנחיית מנחי "שדמות" שהנחו את התהליך ביישובים .
תהליכי הפיתוח המובלים ביישובים  ,ע"י הורים ונציגי קהילה  ,לעיצוב מערכות החינוך והתאמתן ,הנם תהליכים חשובים ביותר
למתן מענה חינוכי לילדים ולנוער ולהערכות היישובים לקראת צמיחה וקליטת משפחות חדשות.

תכנית מנהיגות בבי"ס שק"ד
תכנית המנהיגות בבי"ס שק"ד שהחלה בשנה שעברה בחטיבה העליונה ממשיכה ,מרחיבה יריעותיה ומעצבת פניה גם עם
החטיבה הצעירה בבי"ס .התכנית תעסוק בפיתוח קבוצת מנהיגות פעילה בבית הספר ותפעל בדרך חוויתית בלימוד ובמעשה
הקושרת את הנוער לעמק.
חברי קבוצת המנהיגות יפעלו לקידום נושאים בוערים בבית הספר ובחברה .והלימוד יעשה ע"י לימוד משנת הקיבוץ הדתי
וההתיישבות הדתית .
הקבוצה תתגבש דרך מפגש אנושי עם דמויות משמעותיות מהאזור (קיבוצים ומושבים),לצד עיסוק בתכנים .בי"ס ייקח חלק
משמעותי במפעל "שביל עמק המעיינות " בפריצת דרכים חדשות ועיצובן שבמהלכן יתקיימו סדנאות מנהיגות .כזכור – בי"ס
שק"ד זכה להיות בי"ס מוביל בגיוס משמעותי לצה"ל לפני כשנתיים ובעקבות כך אף זכה לביקור חגיגי של ראש הממשלה ושר
החינוך .
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