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ערב ראש השנה
ערב ראש השנה ,ושבוע בלבד לאחר התאונה הקשה בה נהרגה לי זיתוני ז"ל מנוה אור ,נהרגה שוש פלדמן מקיבוץ חמדיה
בתאונה קטלנית שאירעה בכבישי העמק.
אנו משתתפים בצער המשפחה ובית קיבוץ חמדיה.
ילדים ונוער פותחים -סוגרים שנה
לפני החג ,נפגשו  58אנשי החינוך הלא פורמאלי ,מדריכי ילדים ,מדריכי נוער ורכזי החינוך ,כמעט מכל יישובי המועצה לקראת
פתיחת שנת הפעילות החדשה בבית הנוער במרכז עידן.
במפגש עסקו השותפים בהיערכות של המערכות הבלתי פורמאליות ,בחירת מטרות ,כתיבת תוכנית עבודה וראיה רחבה של
המערכת היישובית על מנת להגיע אל כלל הילדים והנוער ביישוב.
מנחמיה
לפני כשלושה שבועות החליט לצערנו ועד מנחמיה לסיים את כהונתו וחבריו הגישו מכתבי התפטרות .הוועד ,שעשה עבודה
טובה מאוד ביישוב ,קיבל את ההחלטה בתאום עם המועצה .לאחר למידת המשמעויות מונתה נאוה אברהם תושבת המושבה,
ע"י המועצה ,כמנהלת הפעילות היישובית השוטפת במנחמיה ,והיא תפעל בשיתוף פעולה מלא עם מנהלי הפעילויות
במועצה ,להמשך ניהול ופיתוח המושבה .בהצלחה רבה לנאוה.
סיור בטירת צבי
ממש לפני החג ביקר מטה המועצה בקיבוץ טירת צבי .שמענו מהנהלת היישוב סקירה על תהליכי השינוי ,על תוכניות
הצמיחה והפיתוח ,על ההיערכות הקהילתית לקליטת המשפחות החדשות ועל הפעילות המשקית הענפה והמשגשגת .טירת
צבי הוא יישוב מבוסס ומצליח והעדות הטובה ביותר היא הקליטה והבנייה בתוך הקיבוץ ובהרחבה החדשה.
מרחק נגיעה
ערב ראש השנה תשע"ב יצאו עובדי המועצה ל'מרחק נגיעה' חגיגי לכבוד השנה החדשה .סיורי מרחק נגיעה מתקיימים
במועצה ארבע פעמים בשנה ובמהלכם נפגש צוות העובדים עם פרויקטים חדשים בעמק.
את הסיור הזה הקדשנו להיכרות עם השכונה המשותפת 'שלפים' ועם עבודות פיתוח התשתיות שנעשו ביישובי ביכורה.
סיימנו בתחנת הניסיונות 'חוות עדן' שם הכרנו את כלוב 'חדקונית הדקל' וערכנו הרמת כוסית חגיגית ופרידה מעובדים
וחברים שסיימו עבודתם במועצה .לתמונות מהסיור ...
ביקורת
מבקר המועצה אליעזר יהודה הגיש באוגוסט דו"ח ביקורת פנימי ראשון ,בנושא הפיקוח על אמצעי התשלום .הדו"ח נדון
בוועדת הביקורת וזו אישרה אותו ,קיבלה את ממצאיו והעבירה המלצתה לטפל בליקויים בהתאם להמלצות בדו"ח.
הממצאים וההמלצות הועברו כמובן לטיפול ולתיקון ע"י הגורמים הרלוונטיים במועצה .בימים האחרונים הוגשה כבר טיוטת
דו"ח ביקורת שני בנושא ניהול הרכש במועצה.
גיל עוז
באחרונה פנו אלינו חברים רבים בתמיהה על העלייה במחירי החוגים בקתדרה שמפעילה גיל עוז.
הסיבה המרכזית לעלייה במחירים ,היה הרצון להמשיך ולהציע לוותיקי העמק מגוון רחב של חוגים ,לגבש סגל מצוין של
מרצים ומדריכים ולהאריך את שנת הלימודים על פי בקשות שהתקבלו מקהל הותיקים.
בעקבות הפניות נפגשנו נציגי המועצה וגיל עוז ובחנו שוב את הדברים.
המטרה המרכזית שעומדת לנגד עינינו היא להמשיך ולשרת את אוכלוסיית הוותיקים ,שכל כך חשובה לנו ,ולשמור על המשך
פעילות בקתדרה ,ברמה גבוהה ובעלות סבירה.
סוכם למתן מיידית את העלייה במחירי החוגים ולבחון הורדה נוספת במהלך השנה .בימים אלה שולחת עמותת גיל עוז
הודעות לוותיקים.

השתלמות לקראת תרגיל חירום
השבוע התקיימה השתלמות לקראת תרגיל חירום שיערך בנובמבר .את ההשתלמות העביר יורם שרייבר  -נציג רח"ל (רשות
חירום לאומית) .בהשתלמות השתתפו כל נציגי ועדת המל"ח במועצה ונציגי רח"ל הקשורים למכלולים השונים.
בהשתלמות הועברו נושאים כמו :התמודדות עם משבר מים ,תרחישים שונים ,נושאים כמו תקשורת בשעת חירום ,טיפול
באוכלוסיה ,ומה צפוי בתרגיל וההכנות אליו.
אנו יודעים שעבודה טובה בשגרה  -תקל על ההתארגנות בשעת חירום.
ביקור שר התמ"ת
בביקור שנערך השבוע במועצה ,חנך שר התמ"ת שלום שמחון את מרכז המורשת הכורדית בירדנה ,שהוא השלב הראשון
בפיתוח הגן הכורדי .הגן יהווה מרכז תיירות משמעותי בעמק כשיתממשו כל התכניות להקמת מסעדה כורדית ,פתיחת אזור
לינה ופעילויות חינוכיות במרכז המורשת .במהלך טקס החנוכה הענקנו לשר את אות יקיר העמק ,על תרומתו הרבה
להתיישבות ,לחקלאות ,לתעסוקה ולפיתוח עמק המעיינות.
השר  -בדברי הברכה שלו בטקס ,ציין כי הוא מרגיש חלק מהעמק ,והוא כשר קובע מדיניות ,אך העשייה והפיתוח של
המועצה הם יוצאי דופן בביצוע ובמימוש המדיניות.
במהלך סדר היום העמוס ביקרו השר וצוותו בניר עותק שבניר דוד ,בטיב -טירת צבי ובעוף טוב ,שמעו על הצמיחה ,ועל
הקמת קווים חדשים בתעשייה המקומית ,וגם הקשיבו קשב רב לבקשות שהוגשו להם.
רגע לפני שהמשיך בדרכו הבטיח השר שיתמוך בפיתוח ובהצמחת העמק  -בכל מקום שיוכל.
לתמונות מהביקור ...
פסטיבל
ההכנות לפסטיבל המעיינות הראשון שיתקיים בחוה"מ סוכות עומדות על קו הסיום.
שלל פעילויות מתוכננות בחג  -כאן בעמק ובעיר.
אני מזמין אתכם ואת אורחיכם לבוא ולקחת חלק בערב הפתיחה החגיגי בגני חוגה יחד עם האחים אסנר ,שרהל'ה שרון,
עינת שרוף ומשה להב  -הטיש הגדול ,להמשיך איתנו בצעדת המעיינות שהשנה תצעד בפארק המעיינות ,ולחגוג באירוע
הצמיחה הדמוגרפית המסורתי שלנו בגן השלושה ,עם פעילות ספורט ובריאות לכל המשפחה ומופע של דני סנדרסון.
לתכנית הפסטיבל ....
ערב יום כיפור תשע"ב
'את שתי עיני נושא אני למעלה
מבקש תשובות לשאלות
אין מענה ואיש גם לא יודע.
זה הזמן לסלוח
לוותר לשכוח
גם אם זה קשה
יחד את הכל עוד נשנה'...
ערה דינקצ'יאן

גמר חתימה 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

