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מראש המועצה

זוכרים את ארז

יא' אדר תש"ע
 25בפברואר 2010

יום לזכרו של תא"ל ארז גרשטיין בן רשפים צוין במלאות  11שנים לנפילתו.
סגל הפיקוד של חטיבת גולני קיים יום עיון במרכז זיידן בהשתתפות ח"כ זאב ביילסקי ,ובאזכרה בבית העלמין ברשפים נטלו
חלק כמידי שנה הרמטכ"ל גבי אשכנזי ,ח"כ ושר הביטחון לשעבר שאול מופז ,מפקדים ,חיילים וחברים רבים.
יהי זכרו ברוך.
נפגשים
נפגשנו עם הנהלות של שלושה ישובים שמענו והשמענו:
נוה אור  -הקיבוץ במצב כלכלי יציב ,נעשה מאמץ גדול לשמור על מערכת החינוך של הגיל הרך בקיבוץ .במקביל מקדמים
קליטת משפחות צעירות ליישוב ,לאחר שהושלמו ההכנות הסטאטוטוריות והתכנוניות .בנוסף מגבשים מהלך קליטה לבוגרים
הראשונים של כפר איילים.
שלוחות  -הקיבוץ נהנה מצמיחה כלכלית על בסיס חקלאות טובה מאד )במיוחד תעשיית הגזר( .נקודה ראויה לציון היא חזרה
של חברי קיבוץ לתפקידי הניהול .בתחום הדמוגרפי הקיבוץ נכנס ממש בימים אלו לדיונים על צמיחה וקליטה במסלולים
שונים ואופי השילוב עם שכונת שלפים.
ניר דוד  -נהנה ממצב כלכלי טוב הנובע משילוב ענפי תעשיה ,תיירות וחקלאות .בתחום החברתי ,משקיעים מאמץ גדול
בצמיחה דמוגרפית ,ולצד הרחבה קהילתית הנמצאת בבניה ואכלוס ,מקדמים מהלך של קליטת בנים בחצר ,במעמד של
חברים בעצמאות כלכלית.
שיתוף פעולה חוצה גבולות
החקלאות בעמק מעוררת עניין בקרב שכנינו שמעבר לגבול ממזרח ומדרום :בחוות עדן היו שני ביקורים :הראשון של 35
חקלאים מהרשות הפלשתינית שבקרה והתרשמה .והשני  -קבוצת מדענים ממרכז מחקר בשם  NACREמירדן ,שסיירה
באזור ובקרה בחוות עדן.
ההסברים של ציון דקו מנהל המו"פ האזורי תורגמו לערבית שוטפת על ידי יהושע שלמה )רב"ש מושב בית יוסף( שנרתם
תמיד למשימות ופרויקטים מיוחדים באיזור.
חוות עדן מהווה מוקד התעניינות מאחר והתנאים לפיתוח חקלאות בעמק המעיינות דומים לתנאים אצל השכנים .ציון דקו,
המנהל ,וצוות החווה פיתחו גישה המתחשבת לא רק בתנאי האקלים והשטח ,כי אם גם בהוויה הקהילתית ברמת החקלאי.
הפעילות חוצת הגבולות חשובה לנו מאחר והיא מהווה את ראשית הפעילות של מרכז המחקר החקלאי  JPIהמשותף
לישראל ,ירדן והרשות הפלשתינית העומד לקום בעמק.

אכול ושאטו
כבוד!!! מסעדת רוטנברג ,של השף רן שגיא הממוקמת בגשר הישנה ,צוינה בין  10מסעדות השף הטובות ביותר בארץ באתר
"מפה".
ציטוט מהאינטרנט " :האוכל נפלא .העסקית זולה באופן שערורייתי ,ואם מוסיפים לחשבון גם נוף לירדן  -המדינה והנהר ,ושף
מוכשר שמתעקש לנהל מסעדה קטנה ויפהפייה בלב השממה הקולינרית שמסביב ,הרי שזו בהחלט מסעדה מומלצת בחום.
לא כשר ,חניה נוחה ,התאמה לנכים :גישה נוחה ,שירותי נכים" .אני מצטרף להמלצות החמות.
בעלי תפקידים
התקיים המפגש עם בעלי תפקידים בישובים ,ניצלנו אותו לסיור בקטע משביל המעיינות ההולך ונפרץ ,והצגנו את תוכנית
העבודה השנתית של המועצה.
פיתוח ברשות
משה דוידוביץ' מנכ"ל הרשות לפיתוח הגליל בא לביקור במטרה לבחון את הנושאים השונים בהם הרשות מסייעת .בקרנו
בתיירות ניר דוד ,בשכונת שלפים ובחוות עדן העוסקת במו"פ חקלאי .הוא התרשם מאד והבטיח לסייע.
תשתיות וותיקות לרוויה
בשעה טובה ואחרי מהלך ארוך ,מושב רוויה נכנס לקבוצת הישובים המצומצמת שזכו להיכלל השנה בפיילוט הממשלתי
לפיתוח תשתיות בהתיישבות הותיקה בסכום של  2מיליון שקלים .ביחד עם הישוב ננצל את הסיוע הפיזי גם לתנופה של
צמיחה דמוגרפית.
רכבות וכבישים
התוכנית הממשלתית לרכבות וכבישים אושרה בשעה טובה בישיבת הממשלה השבוע ,ולשמחתנו אנחנו בפנים )רכבת העמק
וכביש  (71למרות צמצום התוכנית.
ועד עובדים חדש
נבחר ועד עובדים חדש למועצה .היו"ר היא דפנה לוי והחברים הנוספים ניסים ועקנין ושולה שמעוני .נאחל להם הצלחה רבה
בתפקידם .בהזדמנות זאת ברצוני לומר תודה לחברי הועד הקודם בראשות הרצל על שיתוף הפעולה והרוח הטובה.
קרן מלגות
החלטנו להקים קרן מלגות לסטודנטים תושבי המועצה כדי לעודד אותם ללמוד ולבנות את ביתם בעמק .בכוונתנו לפנות
לכל הישובים בעמק ,לחברות וארגונים בבקשה לתרום לקרן זו ,בתקווה שנצליח לצבור סכום שיאפשר הקמת קרן שתוכל
לסייע לסטודנטים צעירים מהאזור.
חגיגות פורים
קפצנו לבקר בבתי הספר דקלים ואולפנת גלעד והתרשמנו מאוד מחגיגות פורימיות צבעוניות ,עליזות וטעימות שהוכנו ונוהלו
על ידי הילדים עצמם.
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