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צוות חשב משרד רוה"מ בביקור
צוות חשב משרד ראש הממשלה ביקר בסוף השבוע שעבר בעמק המעיינות .בסיור השתתפו החשב היוצא יוסי שטראוס והחשב
הנכנס יוסי איצקוביץ ,כל צוות המשרד וצוות פרויקט אתרי מורשת לאומית בראשו של ראובן פינסקי .בנוסף השתתפו גם עומרי
שלמון ,מנכ"ל המועצה לשימור אתרים ואנשי צוותו ,שיזמו וארגנו את הביקור .הצוות ביקר בחומה ומגדל ,אכל ארוחת בוקר של חלוצים
וכולם שיתפו פעולה בלבוש בגדי חלוצים ,לטובת תמונה צוותית מיוחדת במינה .בפארק המעיינות סיירנו ברכבים החשמליים בין
המרחב בביקור בגשר הישנה הם
,
המעיינות ,והם נחשפו לקונספט ההפעלה החדש של הפארק והחמיאו על הגישה ועל הניקיון של כל
התרשמו ממגוון התוכן באתר .את הביקור ניצלנו לקידום הפרויקטים שצוות אתרי מורשת מעוניין לקדם באזורינו.
לתמונות מהביקור...
אות למובילות חברתית וסביבתית
בשבוע שעבר התקיים בחיפה אירוע מרשים ומכובד במסגרתו הוענקה אות למובילות חברתית וסביבתית למפעל ביו – בי ,בשדה
אליהו ע"י התאחדות התעשיינים .הטקס התקיים במעמד שר התמ"ת ,יו"ר התאחדות התעשיינים בישראל ,מנכ"ל התאחדות
התעשיינים ומכובדים נוספים.
בנימוקי הבחירה נקבע בין השאר" :ביו-בי שדה אליהו בע"מ הפכה את המעורבות הקהילתית לערך מרכזי בעבודתה של החברה.
במסגרת התרבות הארגונית מעודדת החברה את עובדיה להיות שותפים בפרויקטים חברתיים ,אנושיים וחינוכיים ,בהם היא נוטלת
חלק .החברה מעודדת את עובדיה לקדם יוזמות ורעיונות למעורבות בקהילה ולהוציאם לפועל בעזרת הנהלת החברה .ביו-בי מעודדת
יוזמות כגון אלה ,מתוך תפיסה כי פעילויות התורמות לקהילה מחזקות את הקשר של העובדים עם הסביבה ואת תחושות השייכות
והסיפוק בקרב העובדים".
החברתית והוענקה תעודת הוקרה לנציגי המפעל.
,
במסגרת טקס הענקת האות הוקרן סרט קצר המתאר את המפעל ואת פעילותו
לתמונות מהאירוע ...
לסרטון על ביו בי ...
פורום בעלי תפקידים
פורום בעלי תפקידים ביישובים מתנהל כבר קרוב לשנתיים במועצה .מטרתו  -חיזוק והעמקת הקשר בין המועצה ליישובים .בפורום
נדונים נושאים שונים שעולים מהשטח כמו :חינוך ,ארנונה ,סל שירותים ועוד כמו גם היכרות עם עבודת המועצה ומחלקותיה והנעשה
בה.
המפגש שהתקיים השבוע הוקדש לנושא התנהלות הוועדים המקומיים והכנת התקציב לשנת .2012
המועצה מלווה את היישובים בכל נושא התנהלות הוועדים המקומיים ,הכנת תקציבים ,מעקב ביצוע ,פרוטוקולים ומתן שירותים
לתושבים.
שמחנו לפגוש את הנציגים מרוב יישובי המועצה ולהיערך בצורה המיטבית לשנת .2012
את המפגש ליוו מקצועית עו"ד יעל נורקין ועו"ד דגנית גל ממשרד רכס ,רוזנזפט ,נורקין  -היועצים המשפטיים של המועצה.
הירדן  -נהר של שלום
רשות ניקוז ירדן דרומי ,בניהולו של רמון בן ארי ,מקדמת תוכנית בין לאומית לשיקום ופיתוח הירדן על מנת שיהפוך לנהר של שלום.
קהל רב הגיע ביום שלישי האחרון לקונצרט של תזמורת נתניה -הקאמרית הקיבוצית עם להקת הגרובטרון לערב השקת התכנית.
צוותי אתר 'גשר הישנה' ,המועצה לשימור אתרים ומשרד התרבות לקחו חלק בערב החגיגי שאותו הובילה רשות הניקוז ,בהפקתה של
אורית נצר.
האווירה הייתה מושלמת ,הירח מלמעלה ,מזג האוויר ,הקהל הרב ,הארגון המושלם .כל אלו נתנו למשתתפים הרגשה נהדרת ויצרו
פתיחה חגיגית ומבטיחה לתוכנית לשיקום ופיתוח הירדן.

"לאסוף את השברים"  -יום איסוף בגיל-עוז
חפצים תמונות ,מסמכים ותעודות של אנשים מתקופת טרום מלחמת העולם
,
יד ושם פתחו לפני מספר חודשים במבצע ארצי לאיסוף
שהיו
.
השניה ,בזמן השואה עצמה ואף לאחריה המעידים על היהדות והיהודים
עד כה נערכו מספר ימי איסוף שכאלו ,האחד מהם ,והמוצלח ביותר לפי הדיווח של נציגי יד-ושם ,נערך בטירת-צבי בחודש יוני בו הגיעו
 79מתושבי העמק ומסרו סיפורים מרגשים על אנשים ,תמונות ומסמכים.
לאור הצלחת היום הזה ועקב הצורך לסייע לניצולים ובני משפחותיהם התגייסה גם גיל-עוז וביום ה' הבא 22.09.11 ,יערך יום איסוף
שכזה במרכז גיל-עוז.
פעילות זו באה בהמשך ליום הראיונות שערכו תלמידי שק"ד אשר חזרו מהמסע בפולין לשמונה ניצולים ,ראיונות אשר יימסרו ליד-ושם
ביום האיסוף.
לפרטים בנושא באתר גיל-עוז...
פסטיבל המעיינות הראשון
בחוה"מ סוכות הקרוב יצא לדרך פסטיבל המעיינות הראשון.
כל הפסטיבל ,הפעילויות והאטרקציות יסובו סביב מעיינות העמק :מעיינות הזמר ,צעדת המעיינות ,תערוכת אוספים ,מסע אופניים,
סיורים וטיולים בשביל עמק המעיינות ,פעילויות באתרי התיירות בעמק ,יישובים שפותחים פעילות מיוחדת לחג ואירוע הצמיחה
הדמוגרפית השנתי למשפחת עמק המעיינות ועוד ...
זו הזדמנות להזמין משפחות ,חברים ואורחים לבוא לקחת חלק בפסטיבל ולהכיר את עמק המעיינות.
כתבו עלינו בגלובס  -לכתבה על פארק המעיינות...

שבת שלום
יורם קרין,
ראש המועצה

* בקרו בדף הפייסבוק שלנו http://www.facebook.com/maianot

* עיינו בחוברת 'פנאי המעיינות'  -תרבות ,ספריה ,חוגים ,ילדים ונוער ,גיל עוז ועוד...
* 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

