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פסטיבל נולד בעמק המעיינות
אלפים רבים ביקרו בעמק במהלך ימי פסטיבל המעיינות הראשון ,והתגובות נלהבות ומרגשות .לשמחתנו הפסטיבל הראשון
בעמק היה מוצלח במיוחד ,חגיגה של תרבות וטבע באתרי עמק המעיינות.
במסגרת הפסטיבל התקיימו ברחבי עמק המעיינות אירועים מיוחדים לקהל הרחב ,ביניהם מופע הפתיחה החגיגי בגני חוגה
בהשתתפות מובילי הזמר העברי  -עינת שרוף ,משה להב -הטיש הגדול ,שרהל'ה שרון והאחים עוזי וחיים אסנר ,תערוכת
האוספים השנתית בסחנה שעמדה בסימן אוספי ספורט ,צעדת המעיינות בפארק המעיינות החדש ,מסע אופניים ברחבי
העמק ,סיורים מודרכים ושלל פעילויות לכל המשפחה באתרי התיירות והנופש ,ביניהם פארק המעיינות ,גן השלושה ,גני חוגה,
אתר גשר הישנה ,גן גורו ועוד .ערב מיוחד הוקדש לתושבי המועצה האזורית  -שבאו בהמוניהם ליהנות ממפגשי ספורט
ובריאות וממופע מצוין של דני סנדרסון.
במהלך הפסטיבל התקיים בעמק סיור צפרות בהשתתפות מנכ"לית משרד נגב גליל אורנה הוזמן בכור ,מנכ"ל משרד
התיירות נועז ברניר ,ומנכ"ל החמ"ת שי וינר .לאחר הסיור נשארו השלושה לערב הצמיחה הדמוגרפית שנערך בגן השלושה
ולקחו חלק בפעילויות ובמופע.
השילוב עם פסטיבל 'לילות שאן' והמופעים של עמיר בניון ויהודה פוליקר שהתקיימו בתיאטרון הרומי בבית שאן ,היווה תוספת
מושלמת לאירועים בעמק.
הפסטיבל אשר יהפך למסורת באזור ,הוא חלק מהתנופה הגדולה בה נמצא העמק בימים אלה וללא ספק יהווה עוגן ומוקד
למבקרים רבים ,שחלקם כך אנו מקווים ,גם יבחרו לבנות כאן בעמק את ביתם.
את הפסטיבל סיימנו בהקפות השניות שנערכו השנה בכפר התיירות הכורדי בירדנה והיו מרשימות בהיקפן ובחגיגיותן.
לסרטון סיכום אירועי הפסטיבל...
נותנים במה
במסגרת פרוייקט של משרד התרבות והספורט 'נותנים במה' ,יועלה המחזמר המוכר והידוע 'זרעים של מסטיק' בשיתוף
פעולה עם שחקני עמק המעיינות ובית לסין בחוה"מ חנוכה.
השבוע נערכו אצלנו אודישנים ע"י הבמאי שוקי ווגנר והמנהל המוסיקלי  -אפי שושני.
למבחנים הגיעו כ 31 -מילדי ואנשי העמק .נועה רייך מעין הנצי"ב וחנן יחיאלי מניר דוד ,נבחרו לתפקידי הילדים וכבר למחרת
היו בבית לסין להקראה ראשונה של המחזה .ההפקה תועלה כאן בקימרון בהצגת בכורה ולאחר מכן באולם דיזינגוף בת"א.
זו הפעם הראשונה בה מועלה המחזמר על במת תיאטרון מקצועי ואנו ,כמי שהעלנו אותו אצלנו בהפקה קהילתית מרשימה
מאוד ,אשר שמעה הגיעה עד למרחוק ,לקחנו חלק ברעיון וכעת גם בביצועו.
לתמונות מהאודישנים...
יריד התיישבות בת"א
בחוה" מ סוכות השתתפנו ביריד לקידום ההתיישבות שקיים המשרד לפיתוח הנגב והגליל .ביריד שהתקיים במגרש הכדורגל
של מכבי בנמל תל אביב השתתפו רשויות מקומיות ,מוסדות להשכלה גבוהה ,חברות ,יזמים ומעסיקים שעודדו את הבאים
לעבור ולהתגורר בנגב ובגליל .משפחות רבות התעניינו בעמק המעיינות וכבר בסוף השבוע האחרון הגיעו אחדות מהן לבדוק
אופציות למעבר מהמרכז לישובי העמק.
מתקנים סולריים
אנו בשלבי סיום של התקנת מערכות סולריות בינוניות ( 01קטוו"ש) על גגות של מבנים בבעלות המועצה .המערכות הותקנו
באולמות הספורט במנחמיה ,בי"ס גאון הירדן ובגן השלושה וכן באודיטוריום זיידן אשר במרכז עידן .במסגרת הפרוייקט
הוחלפו גגות אסבסט ישנים בגגות חדשים מפח איסכורית.
ההסכם שנחתם עם הקבלן הזוכה ,הוא הסכם שכירות של הגגות למשך  31שנה וזהו חלק מהפעילות בתחום אנרגיה
מתחדשת בעמק.

כביש 09
בסיוע פניות של המועצה למע"ץ (החברה הלאומית לדרכים) ,מתקדם הטיפול במפגעי בטיחות שונים לאורך כביש .91
לאחרונה החלה מע"צ לעבוד בשיפוץ כביש  91צפונית לחמדיה .מדובר בעבודה גדולה אשר תיישר את הסיבובים הבעייתיים
בכביש ותטפל בקטע בעייתי ומסוכן של הכביש שידע תאונות רבות ,ביניהן קטלניות.
בנוסף מתקדם תכנון מתקני התאורה בשלושת הצמתים  -תל שובה ,רשפים ונווה אור ,תכנון אשר יצא לביצוע בזמן הקרוב
וכמו כן תתבצע בהמשך השלמת תאורה בצומת הכניסה לבית יוסף.
לידיעתכם :אפשר לדווח למע"צ על מפגעים בכביש ותקלות ב *3231
חילופי תפקידים
במכרז שהתקיים לפני החג ,נבחר מוטי מרדכי לתפקיד גזבר המועצה ,לאחר שתחיה עצר הודיעה על סיום עבודתה אצלנו.
עקיבא פולק שניהל את החברה הכלכלית במשך שלוש השנים האחרונות החליט לסיים את תפקידו בדצמבר הקרוב ועובר
לנהל את טיב טירת צבי .במכרז להחלפתו בניהול החברה הכלכלית נבחר דעאל לוי ,משדה אליהו.
תודות ראשונות למסיימים ובהצלחה לנבחרים החדשים.
בשביל החינוך
במסגרת התכנית 'עמק חינוך' נערך היום  -יום הוקרה לכל העוסקים בחינוך בעמק המעיינות .מנהלים ,מורים ,גננות ,סייעות,
חונכים ,רכזי חינוך ,מדריכים בעבר ובהווה.
במהלך הבוקר ,התקיימו בבתי הספר פעילויות חגיגיות לכבוד הצוותים אותן הכינו וועדי ההורים והתלמידים ,בשעות אחה"צ
המוקדמות ,יצאו המחנכים למפגשים בשביל עמק המעיינות ואת הערב יסיימו בקימרון  -בטקס חגיגי ובשיחינוך עם הרב שי
פירון ויאיר לפיד.
פעילות ביה"ס לכדורגל
לפני החג ,נערך במגרשי מסילות טורניר פתיחת העונה של ביה"ס לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל ,אשר נפל בפעילות
מבצעית בעזה ביוני .3114
ביה"ס לכדורגל שמאז הקמתו לפני  8שנים דוגל בדו קיום לשלום בינינו לבין שכננו מהמגזר הערבי ,קיים את טורניר פתיחת
העונה בהשתתפות כ 241 -ילדים מכפר נין ,ילדי איכסאל ,פנימיית כפר יחזקאל וילדי בתי הספר מעמק המעיינות.
' כבר הרבה שנים אנו יודעים שדרך הספורט אפשר להגיע לדו קיום בשלום והלוואי שגם המבוגרים יראו לאיזה עוצמות
אפשר להגיע'  -כך אמר ינון אשכנזי – מרשפים ,שמנהל את המפעל המרגש הזה.
'משנתו של ארז הייתה תמיד דו קיום בשלום עם שכננו מהמגזר ,ואנחנו למעשה ממשיכים את דרכו'.

ו ...אחרי החגים יתחדש הכל ,יתחדשו וישובו ימי החול
האוויר ,העפר ,המטר והאש ,גם אתה ,גם אתה תתחדש ...
נעמי שמר

שבת שלום,
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

