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מראש המועצה
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חייגו 107
מוקד השירות  107נפתח לציבור כחלק מהערכות המועצה לשיפור השירות לתושב .המוקד הופעל לאחרונה מחדש,
והציבור מוזמן להשתמש בו בכל בעיה או תקלה .אין ספק שהוא ילך וישתפר עם הזמן ומטרתו לתת מענה לתושבי המועצה
בכל בעיה שמתעוררת.
זהירות גנבים
בשבועיים האחרונים נעקרו מהקירות ונפרצו שתי כספות בשלוחות ובחמדיה  ,ותכולתן נגנבה.
הגבירו את הערנות ואמצעי הזהירות.
קרן של ידידות
ביקורה של דבורה גנני מנכל"ית קרן הידידות במועצה הניב פרי .השבוע הגיע אישור להקצבה של  300אלף שקלים לפנימיית
גאון הירדן )ילדי נעל"ה( .מדובר בתרומה יפה וחשובה שמקלה על המועצה להמשיך במפעל מיוחד וחשוב זה.
נפגשים
נמשכים המפגשים עם הישובים שמטרתם לימוד והכרות הדדי וגיבוש תוכניות שנתיות משותפות.
השבוע נפגשנו עם מעוז חיים ,והתחושה היא שזהו מתכון נכון .הישובים מכינים ומציגים את הנתונים והתוכניות שלהם והדיון
המשותף תורם לשילוב ומעורבות של המועצה.
חקלאות למתקדמים
ביקור של צוות מ"ופ )מחקר ופיתוח( ארצי התקיים בשבוע שעבר בחוות עדן ,אנשי הצוות סיירו בחווה ולמדו על הנושאים
בהם עוסקים במסגרת המו"פ.
מדובר בצוות בין משרדי המלווה את אזורי המו"פ בפריפריה שהממשלה תומכת ומתקצבת את פעילותם ,על רקע ההבנה
שפיתוח החקלאות באזורי הפריפריה הוא הכרחי ,לאומית ואזורית .המו"פ שלנו בחוות עדן נחשב מצטיין ומוביל במספר
תחומי חקלאות ייחודיים .החווה גם משמשת בית חם לכל החקלאים בעמק.
קשרים שווים זהב
כותרת הסעיף היא תוצר של שיתוף פעולה בין מט"י ,מעברים ומחלקת תרבות של המועצה לקידום יזמויות .מטרת המפגש
חילוף רעיונות ,ומינוף הקשרים לקשרי פעולה כלכליים בין היזמויות השונות .המפגש הפעם היה של נשים יזמיות .הגיעו נשים
רבות והמפגש סוכם כמוצלח מאד.
טוב שמן ...
החלה ההרצה של בית הבד שהוקם לאחרונה בחצר המפעלים האזוריים .לראשונה זרם מצינור המכונה שמן זית תוצרת עמק
המעיינות .חנוכה רשמית של בית הבד תהיה בקרוב ובינתיים יש התרגשות סביב עוד מפעל יפה לעיבוד תוצרת חקלאית
שהיא חלק מנוף העמק .כשאתם באים למופע בקימרון תביטו מזרחה ותוכלו להתרשם.

לילה לבן
המכינה הצבאית קיימה בחצות הליל ,תחת הכותרת "לילה לבן" ,שיחות ודיונים שעסקו בפערים ובאתגרים של החברה
הישראלית בכלל והמועצה האזורית בפרט .היה מרשים מאד לראות את  35תלמידי ותלמידות המכינה ,יחד עם  15משתתפי
תוכנית "מסע" מדרום אמריקה ,יושבים באישון לילה ערניים ונמרצים ודנים בבעיות שברומו של האזור.
איכות סביבה
המועצה חילקה לבתי הספר קומפוסטרים כחלק מתוכנית לחינוך סביבתי ועידוד להפיכת אשפה אורגנית לקומפוסט איכותי
ושיפור איכות הסביבה בעמק .אגב ,לקומפוסטרים אין גיל וכל תושב המעוניין יכול לפנות למחלקה לאיכות הסביבה במועצה.
פארק השלום
השתתפתי במפגש שאורגן על ידי ידידי כדור הארץ ,בהשתתפות ראש מוא"ז בין ג'אבל שהיא הרשות המוניציפאלית הירדנית
מול גשר ואשדות יעקב וראש המועצה האזורית עמק הירדןן ,יוסי ורדי .המפגש התקיים בתחנת הרכבת הישנה באי השלום
ובמסגרתו התקיים דיון על המשך פיתוח פארק השלום שמתוכנן להיות פארק תיירות משותף לירדן וישראל .המשתתפים
הביעו אופטימיות זהירה ותקווה גדולה שאפשר יהיה לפתח מיזמים כלכליים משותפים באזור.
אתגר הדורות
סליי מרידור ,מי שהיה יו"ר הסוכנות היהודית ושגריר ישראל בוושינגטון ,בא לביקור בעמק כחלק מהמאמץ המושקע בחשיפת
העמק לאנשים מובילים בציבוריות והעשייה הישראלית.
הוא ביקר בפרויקט נעל"ה והמכינה הקדם צבאית והתרשם מאד מהפעילות ,מרוח ההתנדבות והעשייה.
לסיום ביקורו הוא סיפר משל ערבי האומר כי כל מקום בו גרים אנשים נמדד בשלושה דורות:
דור החלוצים המייסדים והיוצרים יש מאין שגרים באוהלים ,אחריהם בא דור הבנים המפתח ומחויב להמשיך את מעשה
האבות שעובר לבנייני הקבע ואז מגיע הדור השלישי שמטיל ספק ,ויש למצוא לו את ההתחדשות ,המשימות והאתגרים על
מנת שימשיך לקדם ולפתח את היש .אני סבור ,אמר מרידור ,כי האתגרים והעשייה הציונית בעמק הם שיבטיחו שהדור
השלישי ימשיך את מעשה המייסדים ואת תנופת הפיתוח.
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