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מראש המועצה
כז' שבט תש"ע
 11בפברואר 2010

הרושם הראשוני
"אין הזדמנות שנייה לרושם הראשוני ,והרושם שהאזור שלכם עשה עלי היה נהדר" .במשפט הזה סיכם שר התיירות סטס
מיסז'ניקוסב את ביקורו בעמק המעיינות ,במהלכו הניח את אבן הפינה לפארק המעיינות.
ביקורו של השר החל בארוחת בוקר והצגת המועצה וענף התיירות של ניר דוד על הנחל ,המשיך עם סוס ועגלה לעין שוקק ,
ביקור קצר בגשר הישנה וסיום במנחמיה.
הוא הבטיח לסייע בקידום התיירות באזור ע"י :המשך התמיכה בפארק המעיינות ,מענקים וסיוע בשיווק ,פיתוח שבילי אופניים
ושבילי טיולים נוספים ,שילוט ,פיתוח הצפרות והשקעת כספים בפיתוח תיירות במנחמיה .הוא הבטיח כי יעשה מאמץ לאשר
מענקי אזור עדיפות למלונות באזור ,וקידום תיירות הסלו תוריזם.
קונצרטים בגנים
השבוע החל סבב הקונצרטים בגנים .בקונצרטים המתקיימים זאת השנה השישית מופיעים תלמידי המרכז האזורי למוסיקה
לפני ילדי  22הגנים של המועצה ,במבחר יצירות שנלמדו לפני כן בגנים בשיעורי המוסיקה של קרן "קרב".
זהו פרויקט ייחודי למועצה שלנו ,שצריך לראות בעיניים ולשמוע באוזניים כדי להבין ולהפנים את חשיבותו ,הוא משתלב עם
לימודי ההמשך המוסיקאליים בבתי הספר היסודיים ובתוכנית "נש"ר.
מעברים לעולם העבודה
ברצוני להביא לידיעתכם פעילויות ביוזמת מעברים המתוכננות לשבועות הקרובים:
ב 21.2.2010 -יפתח מחזור נוסף של  job clubבמעברים.
מפגשי מועדון התעסוקה מורכבים משני חלקים  :חלק קבוע הכולל אימון בהצגה העצמית ,ובמה לשיתוף בהתלבטויות
בנושאים אישיים הקשורים לתהליך חיפוש העבודה .משתתפי המחזור הראשון ציינו כי המפגשים תרמו מאוד ליכולת הביטוי
האישית וחיזוק הביטחון ,והכי חשוב ,רובם כבר החלו לעבוד!!
בתחילת חודש מרס יוצא לדרך פרויקט ייחודי וחדשני בישראל מבית מעברים עמק המעיינות  -יעוץ תעסוקתי לבעלי לקויות
למידה והפרעות קשב וריכוז.
מרוץ ניווט
ביום שישי שעבר התקיים בפעם הרביעית מירוץ הניווט לזכרו של יותם גלבוע ז"ל ,בן מעוז חיים שנפל במלחמת לבנון
השנייה .מפעל הנצחה יפה זה שותפים :איגוד הניווט ,מעוז חיים והמועצה ,מדובר במפעל ייחודי המתקיים בגני חוגה והגבעות
סביב ,התופס תאוצה ומספר המשתתפים בו ,בהם רבים מתושבי העמק  ,עולה מידי שנה.
מרכיבי ביטחון
עמיקם סבירסקי ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון וידיד ותיק שלנו ,ביקר במועצה וטיפל בשורה של נושאים בהם:
מרכיבי ביטחון בהרחבת נוה אור ,הסדרת מרכז ההפעלה של המועצה לשעת חירום ומרכז למתמידים ,מרכיבי ביטחון
במלכישוע ועוד.

נאבקים בקיצוץ
במסגרת המאבק שאנו מנהלים כנגד הקיצוץ במענקי האיזון ושחלקו נגזר כתוצאה מנוסחת החישוב של המעמד הסוציו
אקונומי של המועצה ,נפגשתי עם מנהל הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה במאמץ לשכנעו לבטל את שינוי האשכול של
המועצה ,שינוי שמשמעותו מיליוני שקלים בשנה.
מעונות יום
השבוע נפגשנו במשרדי התמ"ת עם אורית נוקד סגנית שר התעשייה והמסחר ועם האחראית על מעונות היום כדי לקדם סיוע
למועצה בתחום זה ,ונקווה לתוצאות.
יישר כ"ח
מועצת הקיבוץ הדתי הכ"ח התקיימה השבוע בקיבוץ שדה אליהו .על סדר יומה של התנועה עמד הנושא הדמוגרפי והצורך
להכיר במעמד תושבות בקיבוצי התנועה.
נושאישהוא גם במרכז סדר יומה של המועצה שלנו .במושב הפתיחה של התנועה השתתפו מזכיר התק"ץ ולולה שור ושר
החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון ,שהעלה על נס את החקלאות המתקדמת של הקב"הד ,וקרא לצירי התנועה לשלב
ידיים עם כל תנועות ההתיישבות למען פיתוחה ועתידה של ההתיישבות הכפרית בישראל .בדברי ברכתי העליתי על נס את
מקומם המרכזי של ששת הקיבוצים הדתיים שלנו במרקם החיים במועצה ואת היחסים בין דתיים לחילוניים במועצה שלנו
המאופיינים בהתחשבות ,בשיתוף פעולה ,בסובלנות וכבוד הדדי.
אהוב את המלאכה
במסגרת "פורום פותחים שבוע" שהוא פורום מנהלי פעילויות במועצה ,הנהגנו מסורת חדשה של "פותחים את הראש" -
לימוד נושאים שונים בפתיחת השבוע .את ה"שיעור" הראשון נתן לנו אודי תמיר ראש המכינה הקדם צבאית בתל תאומים
תחת הכותרת "אהוב את המלאכה" שעסק בתפקידנו כשלטון מקומי .הכוונה לנצל את המסגרת הזאת להכרות עם אנשים
ותחומים שונים בעמק.
על המסילה
נפגשנו עם מסילות במסגרת המפגשים עם הישובים .מסילות ,קיבוץ שיתופי יציב מבחינה כלכלית ,סיים תהליך יסודי של
הכנת התשתיות לשיוך הדירות ,ונערך לקליטת בנים וחברים חדשים כדי להצעיר את הישוב.
תחבורה ודרכים
במסגרת המאמץ הקבוע והמתמשך בנושא תחבורה ,ישבנו השבוע עם הרשות הלאומית לדרכים ,ומתחילים לראות תוצאות:
ב 2010 -יכנס לתכנון וביצוע מעגל תנועה בגשר הרומי שיחבר את כביש  90עם כביש  .71בצומת תל יוסף המהווה בשעות
רבות של היום פקק תנועה מכביד ,תתוכנן ותבוצע הכפלת מסלולים .במקביל אנו ממשיכים ללחוץ לביצוע נתיב זחילה
בכביש  71בעליה מהגשר הרומי לבית שאן ,שתוכנן אבל לא תוקצב לביצוע השנה.
כמו כן ,כל הצמתים בתחום ישובי ביכורה בכביש  90נכנסים לתכנון של מעגלי תנועה כחלק מתוכנית פיתוח תחבורתית
כוללת בכביש בעייתי זה.
תיירות על המפה
יריד התיירות השנתי התקיים השבוע בגני התערוכה  ,שם הצגנו ,במסגרת עמותת "ארץ התמר" ,ביתן יפה ובו מהנעשה בעמק
המעיינות בתחום התיירות והיזמות.
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