עם הפנים למועצה
בראשית השבוע נפגשתי עם שר הפנים אלי ישי לדיון בנושא הקיצוץ במענקי האיזון.
כזכור הקיצוץ הושת על המועצה בעקבות שינוי בדירוג החברתי\כלכלי שלנו
כתוצאה מחישובי הלמ"ס .השר הבטיח למצוא פתרון תקציבי לבעיה .בהזדמנות
זאת הצגתי לפניו את מיזם השכונה המשותפת דתית /חילונית שלפים ואת נושא
פיתוח המושבים ,וגם בנושאים אלו מצאתי אוזן קשבת .השר הבטיח לסייע והנחה
את ראשי משרדו לפעול בעניין.
זהירות גנבים
לקראת החג סבלו מספר ישובים מגל חדש של פריצות לבתים .אירועים אלו
מחייבים את כולנו להגביר ערנות ולתגבר את השמירה ,כדי להתמודד בהצלחה
עם תופעה מטרידה זאת.
גזברית חדשה
במכרז שהתקיים לאחרונה נבחרה תחיה עצר לגזברית החדשה של המועצה.
תחיה היא גזברית מנוסה המביאה עמה לתפקיד  15שנות ניסיון של ניהול כספי
גזברי בתחום המוניציפאלי ואני מקווה שנדע ליהנות מניסיונה וכישוריה.
עגבניות או לא להיות
יעקב יהודה יו"ר מושב ירדנה וחקלאי מצטיין בזכות עצמו ,אירח את כל חקלאי
האזור ליום פתוח ,בו הוצג זן עגבניות חדש המבטיח יבולים גבוהים יותר ואולי גם
סלט וקטשופ טעימים יותר.
המכינה מתבססת
במכינה הקדם צבאית בתל תאומים יצקו השבוע כלונסאות לאשקוביות  .היציקה
מעידה יותר מאלף מילים כי המכינה מכה שורש ומתבססת בישוב ובאזור ,ואנו
נמשיך לפעול לפיתוחה וקידומה.
אזבסט  OUTרעפים IN
באולפנת גלעד הוחלפו גגות האזבסט ,ובקרוב יוחלפו גם גגות אזבסט בבית הספר
שק"ד .מהלכים אלו הם חלק מפעולה מתמשכת של איגום משאבים לבניה ופיתוח
בתי הספר במועצה  ,וכדבר השיר "וזוהי רק ההתחלה".
בירה ונשירה
צעירי העמק מוזמנים כולם לבוא במוצ"ש הקרוב לפאב הפינה בחמדיה לשיר עם
שרהל'ה שרון וללגום בירה .אל תתלבטו ,תבואו ותהנו.

עתיד הכפר בישראל
מפגש של ראשי המועצות הקיבוציים התקיים במ.א .מנשה בהשתתפות שר
החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון ,הוקדש לדיון על עתידה ופיתוחה של
ההתיישבות הכפרית בישראל .בדיון עלו הנושאים והצורך להגיע להסכמות על
מטרות משותפות וגיבוש כוח פוליטי כדי להבטיח את עתיד ההתיישבות הכפרית
בישראל.
המצב יציב
במסגרת המפגשים עם הישובים נפגשנו השבוע עם הנהגת עין הנצי"ב .
עין הנצי"ב הוא קיבוץ במצב כלכלי וחברתי טוב ,הבוחן פיתוח כלכלי גם בתחום
התיירות ,ונמצא במהלך של קליטה וצמיחה של קליטת חברים חדשים תוך
התאמת מעמדם .המועצה תסייע בקידום הצמיחה הדמוגרפית וההערכות
הקהילתית המתאימה.
שלפים צומחים
שלב נוסף בהקמת שכונת שלפים עבר בדיון בוועדה המחוזית בו קבלנו את ברכת
הדרך להמשך .ותיקי הועדה ציינו כי אינם זוכרים כבר שנים רבות פרויקט שקיבל
תמיכה כל כך גורפת מקיר לקיר כמו בניית השכונה.
אח"כ נפגשתי עם יו"ר החטיבה להתחייבות ומנכ"ל וסמנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל
וגם הם הבטיחו לקדם ולסייע.
תיירות שלווה
 - SLOW TOURISMתיירות שלווה בעמק המעיינות ,שהוא קונספט תיירותי ייחודי
בישראל  ,המפותח בעמק שלנו ,הושק רשמית בגלריה של סוזי במסילות .באירוע
השתתפו ראשי המועצה ,נציגי משרד החקלאות ,קק"ל ,רשות הניקוז ,תיירני האזור
ויזמים ואומנים ,כאשר האתגר של כל העושים במלאכה הוא לצקת בו תוכן מעשי.
תיירות אזורית
השתתפנו אנשי המועצה והעיר ב"שולחן עגול" שעסק בפיתוח תיירות אזורית.
בדיון השתתפו גם אנשי רשות הטבע והגנים ואנ"א )ארגון אכסניות הנוער( והוא
הוקדש לחשיבה משותפת כיצד למתג ולקדם את התיירות ברמה אזורית.
שפע של פעילות
האביב הגיע ,ובניצוחו של צוות המתנ"ס מתקיימים שפע של אירועי פסח לכלל
הציבור .אמנה את חלקם על קצה המזלג:
• בשיתוף עם תלמידי המכינה התקיימה פעילות יצירה והעשרה למאות ילדי
האזור בתל תאומים ,במנחמיה וביום ראשון בניר דוד.
• בכל אולמות המועצה התקיים התקיימה בשבוע האחרון קייטנת כדורסל
לילדים מכיתות ג' ועד ח'  ,בארגון והפקת מועדון הכדורסל המשותף
גלבוע/מעיינות.

•
•
•
•

טקס קציר העומר בהפקת רשות הניקוז מתקיים היום)יום חמישי( בשדות
בית השיטה.
צעדת השחר לזכרו של רס"ן שחר בן ישי תתקיים במנחמיה ביום ד' ה .31.3
צעדת המעיינות תצא ותסתיים בגן השלושה ביום ה' ה . 1.4
חגיגות המימונה יתקיימו ביום ה'  5.4בשלוחות.

שי לחג
בשערי הישובים בעמק הוצבו באלו הימים שלטים חדשים המעוצבים כולם בשפה
גראפית אחת המשתלבים בנוף והופכים לחלק ממנו .בשילוט החדש שהוא שי לחג
של המועצה ליישוביה יש מקום בו כל ישוב יכול להוסיף משהו משלו.
ואסיים את הד"ש שהתארך קצת הפעם בדברי חכמים:
הרבנים שלנו שלמה רוזנפלד ושלמה אזואלס נשאו דברי ברכה לחג בהרמת כוסית
של עובדי המועצה:
הרב רוזנפלד דיבר על ה"מתחיל בגנות ומסיים בשבח" שהוא בעצם סיפור יציאת
מצרים ,התקף עד היום הזה בהקשר של שיעבוד וגאולה .תהליך קשה ומאתגר
שהעובר אותו יוצא נשכר.
הרב אזואלס דיבר בהקשר לחג על הקורבנות המביאה לתקיעות ,ועל הצורך
להשאיר תחושות אלו מאחור להשתחרר מבעיות וחשבונות העבר ,לראות את
הכוחות הגלומים בכל אחד ולנצל זאת להתחדשות וצמיחה.
הדברים כול כך רלוונטים לחזונה ופעולתה של המועצה הממוקדת כולה בצמיחה,
פיתוח והתחדשות.
חג שמח
יורם קרין ראש המועצה

