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סוגרים את תשע"א
שנת תשע"א המסתיימת בימים אלו הייתה עמוסה בפעילות ועשייה.
יצאנו למסע עם שביל עמק המעיינות המקיף את העמק ונוגע בקהילות ,באתרי התיירות ,בשמורות הטבע ובמים הרבים .השביל מסומן
במפות  2051,111ומטיילים רבים פוקדים אותו.
פארק המעיינות נפתח ,והפך לאתר מרכזי בצפון .המבקרים הרבים שמגיעים מתפעלים מהניקיון והעוצמה של הטבע שחזר אליו בגדול.
בתוך הפארק חנכנו את שדרת המעיינות ותוך כדי תנועה אנו עדיין עוסקים בפיתוח מחד ושמירה על האוצרות בו מאידך.
עמק המעיינות צורף למפת העדיפות הלאומית למלונות וכבר יש מי שהחל לתכנן את המלון הראשון בעמק.
מרכז המורשת בכפר התיירות הכורדי בירדנה ,יחנך אחרי ראש השנה.
פיתוח התשתיות מורגש בכל רחבי העמק 0שודרגו כבישים ביישובים ,כבישים ללא אבא בין היישובים ,מגרשי ספורט ,שבילי אופנים ,גני
משחקים ,מדרכות בכניסות ליישובים ,נוספו שלטי נוף של עמק המעיינות בכניסות לאתרים ,שופצו מבני חינוך והוחלפו גגות אסבסט במבני
חינוך רבים.
ביישובים רבים החלה בנייה בתוך קו כחול ,תושבים משפצים ומרחיבים בתים ישנים ,ובתים חדשים נבנים בהרחבות .שכונות חדשות יצאו
לדרך ,משפחות צעירות מגיעות לעמק ,ילדים רבים נולדו השנה ובשלפים השכונה המעורבת דתיים -חילוניים  -הושלם אתר הקרווילות,
התב"ע מגיעה למתן תוקף ,עוסקים בתכנון המפורט ובקרוב יחל פיתוח התשתיות.
בעקבות תהליך ארגוני שעברה המחלקה לשירותים חברתיים הוקמו שתי יחידות הנותנות מענה לתושבי המועצה 0היח' לפיתוח קהילתי והיח'
לעבודה סוציאלית מרחבית .האחת מטפלת בתחום היישובי -קהילתי והשנייה בתחום האישי -פרטני.
קולחי המעיינות  -תאגיד הביוב יצא לדרך .בצד היערכות מקצועית לטיפול בכל מערכות הביוב ,אנו נערכים בדרכים שונות לגיוס מענקים
שימנעו העלאת אגרת הביוב על ידי רשויות המדינה.
בשנה החולפת זכינו להכרה בחשיבות פיתוח התעשייה והתעסוקה באזורינו ,פארק צבאים זכה למעמד מיוחד ומתנהל מו"מ עם חברת
אינטל להקמת מפעל בפארק ,בשער ירדן יש התקדמות משמעותית בגיוס תקציבי פיתוח ,תכנון הגשר והיערכות להקמת התשתיות בצד
הישראלי.
צוותי צח"י (צוות חירום יישובי) הוקמו והוכשרו ביישובים נוספים ,ונעשו מספר תרגולים למצבי חירום .בעקבות מספר אירועי אמת שהתרחשו
ביישובים ,התחזקה ההכרה בחשיבותו העצומה של צוות כזה ,חיזוקו ותחזוקתו גם בשגרה.
בחינוך יצאנו לדרך עם תוכנית מערכתית ,ייחודית ומשמעותית ' -עמק חינוך' .התוכנית תכלול את כל בתי הספר ותתרחב בהמשך לקהילות
היישוביות ולקהילה האזורית ,תוך רתימת כל הגופים הפועלים ברחבי המועצה האזורית.
בי"ס דרור הפך לבית ספר עצמאי ,גייסנו תקציבים להקמת בית ספר חדש לאולפנת גלעד ,יצא לדרך המסע בשביל הראשון של בתי
הספר ,תנועת בני המושבים הגיעה לעמק והחלה לפעול במרץ ,ונעשתה פעילות רבה בחינוך הלא פורמאלי כמו לילות לבנים בקיץ ,טיול ט"ו
בשביל לצעירים ועוד.
לסרטון סיכום שנה של פעילות הנוער...
בחוות עדן הוקם כלוב חדש וייחודי למחקר חידקונית הדקל .החידקונית נחשבת לאחד המזיקים הקשים של הדקלים .המחקר -כך טוענים
המומחים ,יביא לשינוי ברמה בינלאומית .תחנת הניסיונות שלנו היא חוות הניסויים הגדולה במטעי התמרים בארץ .מטע התמרים בחווה
הוקדש לניסויים ,אפשר למצוא בו את אוסף זני התמר הגדול בארץ והמקום הוכר כמאגר הזנים הלאומי לתמרים במדינת ישראל.
ספריה רב יישובית נוספת הצטרפה לשתיים שכבר קיימות ,ושבוע הספר שהסתובב בין יישובי המועצה הביא את אנשי העמק לנוע בין
היישובים ולהכיר מחדש את הדרכים כאן.
מופע ההצדעה ללהקת התרנגולים  -היה פרוייקט מרהיב ששיתף אוכלוסייה רב גילאית מהעמק 0זמרים ,נגנים ,שחקנים ורקדנים והיה
המשכו של הפרוייקט האזורי הקהילתי 'זרעים של מסטיק' שהועלה בשנה שעברה והשנה יזכה לעיבוד נוסף שנרקם ממש בימים אלה בין
המועצה לבין תיאטרון בית לסין.

את תשע"ב נפתח בפסטיבל המעיינות הראשון אשר יתקיים בחוה"מ סוכות כאן בעמק.
בפסטיבל יתקיימו שלל אירועים ופעילויות בכל רחבי העמק 0אתרי התיירות ,המעיינות ,יישובים ועוד .בפסטיבל שנולד השנה אירועים לכל
המשפחה וכל שלל הגילאים.
אחד השיאים של הפסטיבל הוא האירוע השנתי והמסורתי של הצמיחה הדמוגרפית שהוא אירוע מיוחד לתושבי העמק ובמיוחד בשבילם.
אנו מצפים להיפגש עימכם באופן אישי ולחגוג ביחד.
לתוכנית הפסטיבל....
השבוע חנכנו את כביש הכניסה לקיבוץ חמדיה.
הכביש משמש לתנועה הערה מאוד שמגיעה מדי בוקר אל בתי הספר 'דקלים' ו'אולפנת גלעד' כמו גם את תושבי חמדיה.
הכביש הורחב ושופץ ,כיכר יפה נבנתה בצומת הכניסה שבתוך היישוב וטקס חנוכת הכביש ערב ראש השנה תשע"ב היה חלק
מההתחדשות והצמיחה ביישוב כולו .לי ,כבן חמדיה ,זה היה אירוע מרגש במיוחד ומפגש נוסטלגי עם וותיקי חמדיה.
בסיום הטקס ניטע עץ זית בכיכר והילדים שתלו פרחים וצמחי נוי.
ולסיום,
בשבוע הכמעט אחרון לשנה זו  -חיבקנו יחד עם כל העמק והמדינה את משפחת זיתוני מנוה אור ,אשר שכלה את בתה לי בתאונה
המחרידה שהתרחשה בסוף השבוע שעבר בת"א.
עם תום שנת תשע"א אני רוצה לבקש 0סעו ,לכו ,צעדו ,ורכבו בדרכים בזהירות.
שמרו על עצמכם ועל הסובבים אתכם.
ושתהיה שנה טובה !

יורם קרין
ראש המועצה

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

