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שיקום תשתיות וותיקות
צוות בין משרדי הבוחן את התאמת הישובים לצורך השקעה בתשתיות ,ביקר ברוויה ,חמדיה ,רחוב ונווה איתן,
עליהם המליצה מליאת המועצה.
כזכור החליטה הממשלה על פיילוט באמצעות משרד החקלאות במסגרתו יוקצו  35מיליוני שקלים להשקעה בשיקום
"תשתיות וותיקות" בהתיישבות .אנו רואים בכך הזדמנות חשובה שתאפשר לישובים שלנו לשקם את התשתיות,
ועושים את מירב המאמצים כדי להבטיח שלפחות ישוב אחד שלנו ייכלל בניסיון זה.
הערכת כל העוסקים בדבר כי במידה והניסוי הזה יסתיים בהצלחה ,הוא יורחב בשנים הבאות לישובים נוספים.
פורום ידידים
יריית הפתיחה לפורום ידידי "עמק המעיינות" נורתה השבוע והוא יצא לדרך .הרעיון הוא לגבש קבוצה של בני העמק
וידידיו שתסייע לנו לשים את העמק על המפה.
הפגישה הראשונה התקיימה במשרדי חברת הפרסום "מקאן אריקסון" שבבעלות אילן שילוח )בן מעוז חיים(
ובמהלכה הוחלפו דעות על כיווני הפעולה והדרכים להמשך פעולתו.
הסבר פניך לתייר )א(
נפגשנו עם נועז ברניר מנכ"ל משרד התיירות והצגנו לו את תוכניות הפיתוח באזור והדרכים להפיכת העמק לאתר
תיירות מועדף אליו באים במיוחד לחופשות וסופי שבוע .דנו בדרכים בהן יכול משרד התיירות לסייע.
הסבר פניך לתייר )ב(
בשעה טובה גובש מבנה ההסכם בין הישובים והשותפים האחרים לפארק המעיינות ,בקרוב ייבחר במכרז פרויקטור
שינהל את הקמת והפעלת הפארק .יש תקציב לתחילת העבודות ,והכוונה להיערך להפעלת הפארק כבר באביב
הקרוב.
ארץ חדשה
עובדי המועצה האזורית יזרעאל באו ליום גיבוש מועצתי בעמק .הם התחילו את היום ב"אסישיא" בניר דוד ,המשיכו
לסיור בצפרות בכפר רופין ,ביקרו בקניון הבזלת ואתר גשר הישנה ,וסיימו בארוחת ערב בטירת צבי.
הם סיכמו את היום כמוצלח מאד וציינו כי גילו "ארץ חדשה" במרחק חצי שעה נסיעה מהבית.
פורום בעלי תפקידים
נערך מפגש נוסף של בעלי תפקידים בישובים .הפורום הכולל את מזכירי ומנהלי הקהילות בישובים ,תופס גובה
ונוצר בו מסלול פורה להעברת מידע וחילופי דעות.
במפגש הפעם הוצגו נושאי הבניה והפיתוח ע"י מייק ארליך מהנדס המועצה והוצגו כל הדרכים בהן יכול משרדו
לסייע.

כלכלה וביטחון
נפגשנו עם סגן שר הביטחון מתן וילנאי והשר לענייני מיעוטים פרופ' אבישי ברוורמן והצגנו בפניהם את התוכניות
להקמת אזור הסחר החופשי  -שער ירדן ומרכז המחקר החקלאי המשותף עם ירדן והפלשתינאים ,במטרה לגייסם
כל אחד בתחומו ,לסיוע ותמיכה בשני מיזמים אלו.
ידידו הטוב של האדם
תאמינו או לא ,בשבת האחרונה ,התקיימה בכפר רופין ,לראשונה בתולדות העמק ,תערוכת כלבים מקצועית.
 15גזעי כלבים הוצגו בתחרות שזכתה לשיפוט בין לאומי והתקיימו תחרויות שונות.
את התערוכה יזם תושב הקיבוץ שמתמחה בגידול כלבים מגזע רועה שוויצרי לבן והכלבייה שלו רשומה בהתאחדות
הכלבנים הארצית ובאיגוד האירופי F.C.I.
מינויים
נגה גיל )מעלה גלבוע( נבחרה כמנהלת חדשה לאגף החינוך במועצה .נגה שימשה בשנים האחרונות בתפקיד סגנית
מנהלת בית הספר שק"ד.
איריס וייס )שדה נחום( נבחרה לניהול מחלקת הספורט במועצה .איריס היא מורה לחינוך גופני בבית הספר המקיף
בעין חרוד.
שתיהן תתחלנה את תפקידן בימים הקרובים ,נאחל להן בהצלחה.
"סלו תוריזם"
השבוע הסתיימה סדנת תיירות איטית  -סלו תוריזם ,המארגנים קיבלו מכתב מהמוביל המקצועי של הסדנה.

"חברים שלום,
תודה מקרב לב על כל שעשיתם בייזום ,אירגון ,מימון ,קיום ,גיבוי ,תיאום ואירוח סדנת תיירות איטית ותיירות
אקולוגית בעמק המעיינות ,והאווירה הבונה שיצרתם עם המשתתפים.
בניגוד לחששות והערכות שהוכחו כפסימיות ,זו הייתה סדנה יוצאת דופן במספר המשתתפים ,התמדתם,
הזדהותם ,פעלתנותם/השתתפותם ומעורבותם ,והיחס הרציני שגילו לנושאים המובילים.
משהו מפכה בעמק המעיינות.
בברכה,
אילן בן יוסף ,יעוץ איטי וירוק".
מידע נוסף על תיירות בעמק ועל ה"סלו תוריזם" ניתן למצוא באתר התיירות החדש שבאתר המועצה ,תחת "תיירות".

והדרת פני ותיק
אי אפשר לסיים ,מבלי לציין את 'יום הוותיק' שערכה עמותת 'גיל עוז' )העמותה לזקן( ברוב עם במרכז זיידן .מאות
הוותיקים שמילאו את אולמות העמותה ואת חדרי הלימוד בה ,נהנו ממשקאות חמים ומתפריט עשיר של עוגיות
וכריכים ,האזינו ,להרצאות במגוון תחומים " :כלים משפטיים לתכנון ושליטה בשנים המאוחרות" " ,אימון לבריאות
ולשמחה"" ,יציבה נכונה"" ,מספרת סיפורים"" ,שפת גוף" ,והשתתפו בשורה של סדנאות )נשימה ,חוויה של צליל
וקצב ,בישול בריא(.
לצל"ש מיוחד ראויות  30בנות משכבה ט' הלומדות בבית הספר שק"ד ,שבמשך היום כולו סייעו ברישום ,הגשת
כיבוד ,סיוע לקשישים להתיישב ,לקום ,ולהתנייד על עגלותיהם.
היום סוכם בהצלחה גדולה והוא חלק מהכבוד וההוקרה שאנו חשים כלפי וותיקי העמק ומקימיו .כל הכבוד לגיל עוז.
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