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2010
ממש עם קריאת הדף ,אנחנו מחליפים שנה ושנת  2010יוצאת חדשה ורעננה לאוויר העולם .אני מקווה שהשנה האזרחית
הבאה עלינו לטובה תהיה שנה של תנופה ,צמיחה ומעשים טובים.
יוצא לדרך
בפארק המעיינות התחילו עבודות התשתית ,ובשלב זה פורצים וסוללים את מערכות הדרכים שישרתו את המבקרים מחד
והחקלאים מאידך.
הפארק שיתחיל לפעול במתכונת החדשה בקיץ הקרוב  ,ישלב בתוכו את משולש המעיינות -נחל הקיבוצים -עין שוקק -עין
מודע .הכניסה למתחם הפארק ,והשהייה בשטחו יהיו ללא תשלום ,לא תתאפשר תנועת מכוניות ,והתנועה בו תהיה רגלית,
על גבי אופניים או באמצעות כלי שינוע חווייתיים .לאורך המסלולים יפותחו אטרקציות תיירותיות שונות ומגוונות.
שיפוץ ספורטיבי
השבוע התקבל תקציב ממשרד הפנים לשיפוץ אולם הספורט בחמדיה .האולם המשרת את בתי הספר "דקלים"" ,אולפנת
גלעד" ,ואת חוגי הספורט של המועצה וחמדיה ,יעבור לאחריות בית הספר והמועצה ,ישופץ וישודרג לרווחת כל הגורמים.
בהקשר זה ברצוני לציין כי גם לאולם במעלה גלבוע הושג תקציב לשיפוץ ,ואנו מקוים שהעבודות יחלו בקרוב ,מה שיבטיח
תנאי אימון נוחים לילדי הקט סל וחוגי הכדורסל במירב ומעלה גלבוע.
איילים ומתפתחים
נפגשנו עם ועדת ההיגוי הארצית של עמותת איילים המפעילה את כפרי הסטודנטים ברחבי הארץ .נכון להיום מפעילה
העמותה  11כפרים כאלו ,שניים מהם בנוה אור ובמנחמיה ,הם בשטח המועצה שלנו .לאחר שזכינו לתודות ומחמאות על
השותפות והמעורבות אותה מגלה המועצה בנושא ,סוכם כי נמשיך ביחד עם הנהלת איילים לפתח ולהרחיב את הכפרים
אצלנו שהיום יש בהם כ  70סטודנטים וש"ש.
בהקשר זה יש לדעת כי הגרעין הראשון של בוגרי איילים בנוה אור החליט לקבוע בקיבוץ את משכנו ,ואנו רואים בהמשכיות
זאת חשיבות רבה.
עם הפנים למשרד הפנים
הנהלת אגף כ"א של משרד הפנים מחוז צפון ביקרה ברחבי המועצה ,במסגרת הביקור חשפנו בפניהם את הפרויקטים
השונים בהם אנו עוסקים ,הם נהנו מסיור חוויתי בכרכרה רתומה לסוס ובסופו של יום חוויתי ומוצלח סוכם להעמיק ולחזק את
שיתוף הפעולה עם המועצה.

נפגשים עם הישובים
השבוע נפגשנו עם הנהגת חמדיה ,שמענו על האתגרים והקשיים עמם מתמודד הישוב ,לצד תוכניותיו לפיתוח .בחמדיה
נעשים ע"י כל הגורמים מאמצים גדולים לגבש הסדר משלים לקיבוץ ,ובמקביל נערכים ליום שאחרי ,התרשמתי כי הרוח
הקהילתית של הקיבוץ והרצון לפעילות והפוטנציאל קיימים ,ואנחנו כמועצה מתכוונים לעשות כל מאמץ לסייע לקיבוץ
לעלות מחדש על דרך המלך.
קומפוסטרים לגנים
כמה עשרות קומפוסטרים חולקו ע"י המועצה לגני הילדים כחלק מתוכנית אב חינוכית ירוקה  -לחינוך לאיכות ושמירת
הסביבה ,ומיחזור אשפה ופסולת.
הקומפוסטרים מאפשרים לחסוך כ  40%מהפסולת ע"י מחזורה והפיכתה לדשן אורגני ,שהכנתו בדרך חווייתית מאפשרת גם
לילדים צעירים מאד לקחת בה חלק.
שער ירדן
בשקט בשקט ,בלי יחסי ציבור ממשיך פרויקט "שער ירדן" להתקדם.
בפגישה עם פרויקטור של המשרד לפיתוח נגב גליל דווח כי בשלב זה מקדמים את תכנון הגשר שיחבר בין גדות הירדן ואת
התשתיות בצד הישראלי ,סוכם שבתום הכנת התוכניות ,יוחלט כיצד מתקדמים.
אנגלידע
תוכנית האנגלידע יצאה השבוע לדרך בקורס ייחודי של אנגלית מדוברת עבור תושבי בית שאן ועמק המעיינות .קבוצות של
צעירים ומבוגרים מונחים ע"י מתנדבים מקליבלנד שעזבו הכל ובאו להכיר ,ללמד ולהתאהב בתושבי האזור.
הלימודים מתקיימים בבי"ס המקיף הכללי "אורט" שנרתם במהרה למשימה החשובה שבהטמעת השפה האנגלית באזורנו.
בנוסף לקורס ולמיומנויות מהווה המפגש מפגש חברתי בו זכו המתנדבים מקליבלנד לעבור "עברידה " משלהם ע"י
התלמידים.
לקראת סיכום השבוע הראשון תיארו המורים את החוויה במילה אחת!!! SABABA :
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