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בית בגלבוע
החודש נפתח במירב פרויקט משימתי נוסף" ,בית בגלבוע"  -בית לנשים בעלות צרכים מיוחדים .הנשים הראשונות שנקלטו
התקבלו ע"י קהילת מירב בחום ואהבה .סדר יומן כולל עבודה בסדנת גן הירק שנשתל עבורן ,מגוון חוגי העשרה המופעלים
בהתנדבות ע"י נשות מירב ופעילות פנים ביתית .הבנות מלוות ע"י צוות מקצועי המורכב מאנשי הישוב .חברי מירב ראויים
להערכה רבה על המשימתיות והנתינה.
שם ושמן טוב
ח"כ ליה שמטוב  -יו"ר ועדת הקליטה ,העלייה ותפוצות של הכנסת התארחה במועצה .היא בקרה בכפר רופין שם הצגנו
בפניה את פנימיית גאון הירדן )נעל"ה(  -האתגרים ,תהליכי הקליטה והלימודים .משם המשכנו לשדה אליהו שם ביקרנו
באולפן עולים ובפרויקט גרעין צבר הקולט בנים של יורדים מארה"ב .בסיכום הביקור העלינו בפני ח"כ שמטוב את האתגרים
וההזדמנויות שפרויקטים ציוניים/קהילתיים אלו מביאים עמם לצד הצרכים והעלויות הכבדות של הפעילות .ח"כ שמטוב
התרשמה מאד )כפי שעולה ממכתב ששלחה( והבטיחה לסייע ככל יכולתה.
קרן ניו יורק  -מעיינות
אנו מזמינים את כל היזמים ובעלי העסקים הקטנים ליהנות ממקור מימון ייחודי "קרן ניו יורק" המסייעת בהלוואות נוחות לכל
תחומי העסקים בעמק המעיינות :תיירות ,חקלאות ,תעשייה ,מסחר ,שירותים ועוד .הקרן מנוהלת ע"י הסוכנות היהודית ופועלת
באמצעות מט"י בית שאן/טבריה.
סגן בכיר
אילן מרדכי משדי תרומות ,מנהל המחצבה ומבכירי המנהלים בחב' התשתיות מרדכי בנימין ובניו ,נבחר לסגן נשיא התאחדות
הקבלנים ויו"ר אגף תשתיות ,מדובר בתפקיד חשוב ומכובד ,כולנו גאים בהישגיו ומאחלים לו הצלחה רבה.
מים בחירום
כחלק מהערכות למצבי חירום התקיימו השבוע ברחבי המועצה תרגילי הכנה:
יום הדרכה ותרגול  -הערכות לטיפול במשבר מים בשעת חירום ,בארגון קב"ט המועצה רועי פשחור .ההדרכה התקיימה עפ"י
המתכונת של מינהל המים ,במסגרתה נדונו האפשרויות והשיטות להספקת המים בשעת חירום לאוכלוסיה ובעלי חיים וטיפול
בביוב ,כמו כן הוצגה חשיבות המידע וההסברה לאוכלוסיה.
בנוסף תורגלו כל מוסדות החינוך של המועצה על הנהלים וההתנהגות בעת רעידת אדמה.
כיתות חכמות
השבוע קבלנו אישור בחתימת שר החינוך גדעון סער והשר לנגב גליל סילבן שלום ,כי ועדת השרים לפיתוח הנגב והגליל
המליצה על הקמת כיתות חכמות בבתי הספר של המועצה ,כחלק מיוזמה ממשלתית לקידום מערכת החינוך בפריפריה,
באמצעות טכנולוגיה מתקדמת שתאפשר התנסות בתכנים דיגיטליים באמצעות למידה חדשנית בכיתה חכמה ע"י שימוש
בציוד מתקדם ,בדגש על מדע וטכנולוגיה.
כנס הגיל הרך
אגף החינוך ארגן השבוע כנס שנתי למחנכות הגיל הרך העובדות ברחבי המועצה ,לצד למידה לא הוזנח גם חלק החברתי.
הכיבוד היה תוצרת חניכי "אולפנת גלעד" וההגברה בהפקת תלמידים מ"גאון הירדן".

מבזק תרבות
ערב זמר בהשתתפות חבורות זמר ,בראשן "שדות שבעמק" התקיים בכפר רופין והוקדש לשירי שלמה ארצי ומתי כספי .חדר
האוכל היה מלא באוהבי שירה שנהנו מאד ממתכונת מוצלחת זו שמתקיימת מדי מספר חודשים.
הצגת ילדים הוותיקה והאהובה "עוץ לי גוץ לי" שהתקיימה השבוע במסגרת סדרת התיאטרון לילדים ,זכתה להצלחה רבה
כשבנוסף לילדים נהנו ממנה סבים וסבתאות והורים רבים ,חלקם ציינו כי ראו אותה בפעם השלישית.
גם משרד המדע בפנים
נפגשתי עם מנכ"ל משרד המדע לדיון בשילוב משרדו בקידום מרכז המחקר החקלאי ישראלי/פלשתיני/ירדני שבהקמתו אנו
עוסקים זמן רב .הוא הביע עניין רב וסוכם כי גם אנשי משרדו ישולבו בפרויקט.
מענקי איזון
נמשך המאבק על החזרת מענק האיזון להיקפו המקורי והשבוע התקיימו מספר פגישות עם חכי"ם וגורמים מקצועיים
במאמץ לבטל את רוע הגזרה.
תיירות
שולחן התיירות האזורי נפגש בגלריה של סוזי הרשלר במסילות שהיא יזמות יפה וייחודית .במפגש נדונו הנושאים השונים
בהם עוסקים אנשי התיירות בהם סלואו תוריזם ,פארק המעיינות ועוד.
פארק המעיינות
התקיימה ישיבה משותפת של ועדת ההיגוי הרחבה של הפארק וסוכם על הפעלת הפארק כבר בתחילת הקיץ הקרוב .נדונו
ההיבטים המעשיים של החלטה זאת.
עוד הוחלט כי ניהול הפארק יהיה באחריות יהודה כרמי מנהל גן השלושה.
הגלבוע בתנופה
מעלה גלבוע בתנופת פיתוח גדולה בניהולה של החברה הכלכלית של המועצה .בימים אלו משלימים את שלב א' בהרחבה
הכולל  20יחידות ,משרד השיכון מפתח תשתיות ל 37 -יחידות נוספות במתכונת פתמ"ר )פיתוח מראש( של שלב ב'
ובמקביל נערכים לבניה בתוך קו כחול והשלמת מרכיבי ביטחון ביחד עם משרד הביטחון.
משתפים פעולה
נפגשתי עם דני עטר ראש המועצה האזורית גלבוע ונדונו שיתופי פעולה שונים בין המועצות .ציינו את ההצלחה הרבה של
פעילות מועדון הנוער המשותף בכדורסל  -גלבוע/מעיינות וסיכמנו להאריכה ב 4 -שנים נוספות .החלטנו לבחון שיתוף
פעולה במתכונת דומה גם בתחום הכדורגל בשנת תשע"א.
תוכנית עבודה שנתית
חוברת העבודה השנתית לשנת  2010של המועצה הוצגה ונדונה במליאת המועצה.
תהליך הכנת התוכנית שהוביל ירון שפיר  -סגן ראש המועצה ,היה יסודי ומעמיק ונבנה בשיתוף פעולה עם מנהלי האגפים
והמחלקות.
התוכנית מבטאת את חזון המועצה ,מטרותיה וסדרי העדיפות שלה וממוקדת בצמיחה דמוגרפית ,פיתוח וצמיחה בישובים
ובמועצה ,שיפור השרות לתושב ,העצמת מערכות החינוך הפורמאלי והלא פורמאלי ופיתוח תרבות הפנאי לרווחת התושבים.
שבת שלום
יורם קרין

