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מעברים רק במעיינות
"בסוף שנה זו הגיעה לסיומה השותפות בין המועצות האזוריות בקעת הירדן ועמק המעיינות .אנו מסיימים שלוש שנות פעילות
בהם למדנו להכיר את יופייה של הבקעה ואופיים החם והאוהב של אנשיה .בדרכנו דרומה תמיד תישמר בליבנו פינה חמה
ואוהבת.
זה המקום להודות לעובדי המתנ"ס והמחלקה לשירותים חברתיים על שיתוף הפעולה הפורה ולמנהיגות האזורית שידעה
להיות המצפן והתומך לאורך כל הדרך ובהתמודדות עם המכשולים והדילמות שניצבו בפנינו"  -פתחתי בציטוט חלק ממכתב
פרידה שכתבה מנהלת מעברים מיה גומא להב .המכתב בא בעקבות החלטת המועצה האזורית ערבות הירדן לסיים את
השותפות ב"מעברים" ,אנו מכבדים את החלטתם וגם קצת מצטערים עליה.
פעילות חשובה זאת תימשך במסגרת המועצה שלנו ונמשיך לחפש לה שותפים נוספים.
מקדמים קולחין
כחלק מהקמת תאגיד "קולחי עמק המעיינות" מונה על ידנו רפי אדלשטיין מחב' אדבר ,כמנהל זמני לנושא ,המינוי בא כדי
לרכז את כל הפעילות בתחום.
רפי הוא איש מקצוע בתחום ומוכר היטב באזור ,אנו בטוחים כי יוביל את המהלך המורכב הזה בהצלחה.
ניהול ספורט
איש הספורט הוותיק דני שור ,נקרא לדגל ולמילואים לתפקיד רכז הספורט במועצה .דני שמילא את התפקיד בעבר ומכיר
מצוין את התחום ,נענה לאתגר והחל בימים אלו בתפקידו.
שביל עמק המעיינות
השבוע קיימנו פגישה עם כל המעורבים בשביל עמק המעיינות שהוא לתפיסתנו שביל קהילתי ,חינוכי ותיירותי.
השביל קיבל מעמד מוכר ע"י הועדה הממשלתית לסימון שבילים ויופיע מעכשיו במפות הרשמיות .בכוונתנו לשלב את כל
הקהילות החינוכיות בעמק בפריצת וסימון השביל העובר ליד כל אחד מישובי המועצה .אנו מזמינים את כל הישובים להיות
שותפים ולהשתלב בפעילות ובעבודות בשטח.
בואו להתנדב
השבוע התקיים הכנס השנתי של המתמידים ,במסגרתו נפרדנו מותיקי המתמידים שפרשו לגמלאות .ברצוני להודות לכל
המתמידים שבעצם התנדבותם ופעלם שומרים על השדות והרכוש החקלאי של כולנו ומאפשרים לציבור לישון בשקט
בלילות .אני רוצה לנצל הזדמנות זאת ולקרוא לכל הציבור לבוא ולהתנדב לשורות המתמידים ,לתרום ולסייע לביטחון של
כולנו.

מפגשים עם ישובים
במסגרת המפגשים עם כל ישובי המועצה נפגשנו השבוע עם כפר רופין וירדנה.
כפר רופין המתמודד עם קשיים כלכליים ,מתברך בחוסן קהילתי וחברתי יוצא דופן שמאפשר לו להמשיך ולקדם תוכניות
לצמיחה וקליטת תושבים חדשים.
ירדנה  -נמצאת על סף פריצת דרך עם אישור התב"ע להרחבה והתחלת העבודות להקמת כפר תיירות ,אנו מאמינים ,ונסייע
ככל שנוכל שהדבר יביא לצמיחת וקידום הישוב.
תורה
אנו נפגשים עם מנהלי בתי הספר של המועצה .השבוע נפגשנו עם אילנית מנהלת 'גאון הירדן' ולמדנו על התוכניות השונות
והתהליכים העוברים על בית הספר ,יצאנו בהרגשה שבית הספר נמצא בתנופת עשייה ופיתוח.
במפגש עם סיוון מנהלת 'דקלים' ,עמדנו על השינוי הגדול שעובר בית הספר ונמצא בתנופה גדולה ,התלהבות והתרחבות.
וקמח
כחלק מכניסת המועצה למהלך משמעותי של בינוי מוסדות החינוך ,הוחלט למנות כפרוייקטור לנושא זה את מוטי תורן
)שלוחות( ,לו ניסיון רב בתחום .מוטי ירכז תחת אגף החינוך של המועצה את הפעילות בתחום מול משרדי הממשלה ובתי
הספר.
נוסעים בבטיחות
בשעה טובה החלו העבודות לבניית מעקה הבטיחות בכביש העולה לגלבוע ,פרויקט שישפר את בטיחות הנוסעים בכביש.
בכל מקרה סעו בזהירות.
פגישות במשרדי ממשלה
 בפגישה עם אסנת קמחי ממשרד השיכון ,נדונו המשך התמיכה והסיוע של המשרד בבניית מבני ציבור ותשתיות בישוביהמועצה .חשוב לציין כי אנו זוכים לאוזן קשבת וסיוע רב מהמשרד בנושאים אלו .כמו כן ביקשנו בפגישה לבחון שילוב 4
הישובים שהצטרפו למפת העדיפות החדשה ,ותרגום ההחלטה לתקציבים ומימון.
 התקיים דיון אצל ראש החטיבה לכלכלה במשרד החוץ בכל הנוגע למרכז למחקר חקלאי וקידום שער ירדן. התקיימה שיחה עם יהודה קלימי ממשרד הפנים ,שעלי לציין שהוא שותף אמיתי המסייע לנו רבות ,בשורה של נושאים שעלהפרק.
לסיום :ציטוט השבוע
למי שהנושא קרוב לליבו ,עוד המחשה לכך ששמו של עמק המעיינות נישא בפי כל.
בפרסום של חנן פורת מהעיתון "מעט מן האור" בדף העוסק בפרשת 'ויחי' מופיע הציטוט הבא
תחת הכותרת" :ברכת תהום רובצת תחת"
"זו בית שאן שהיא בית השרי"
)בית שאן ויושבי עמק המעיינות בנחלת מנשה
ששדות השלחין שלהם שרויות ומושקות במי תהום(.
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