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מפתחים צעירים
בית הספר ביכורה זכה במקום הראשון בתחרות ארצית) ,בה השתתפו למעלה מ 100 -בתי ספר( לבניית משחקים
לימודיים ע"י המחשב .התוכנית " -מפתחים צעירים" שמה ,המתקיימת זו השנה השלישית ,מופעלת עם תלמידי
כיתות ג'-ו' העוברים תהליך של תכנון משחק בכלי פיתוח מסוים ,תוך התייחסות להקבלה בין תהליכי פיתוח משחק
לתהליכי פיתוח תוכנה.
הזכייה בתחרויות בתחום המחשבים היא תעודת כבוד גדולה לבית ספר ביכורה ומנהלו נחמיה ולמועצה כולה.
מידע לתושב
בימים אלו מחולקת לכל תושבי המועצה חוברת "מידע לתושב  ,"2010בה מוצגים יעדי ומטרות המועצה ,ומידע על
מחלקות המועצה ,תחומי פעולתה והשירותים שהיא נותנת .אנו מקווים שהחוברת שתגיע לביתו של כל תושב,
תסייע בידנו להנגיש ולקרב את המועצה על מכלול עשייתה ושרותיה ,כך שיהיו זמינים וידועים לכל תושב.
עמק המעיינות
למי שהחמיץ ,בסוף שבוע שעבר שודרה כתבה בערוץ  10בה נחשפו במלוא הדרם ויופיים פארק המעיינות האמור
להיפתח בקרוב ואתרים שונים בעמק.
חשיפה זאת היא חלק מפעילות פיתוח התיירות ומיתוג המועצה כאזור תיירות מתפתח היודע להציע למבקרים מגוון
של אטרקציות.
תבורכי תל עמל בנעורים למגדל
השתתפתי בכנס בנים בניר דוד בו נטלו חלק  40משפחות של בני הקיבוץ האמורים להתקבל לחברות חדשה
בקיבוץ .אין ספק כי מדובר במסלול חשוב הבא כהמשך להרחבה המוקמת בימים אלו בקיבוץ ,ואנו כמועצה רואים
בברכה רבה כל מהלך המביא משפחות חדשות לבנות את ביתן בעמק.
הקרן המקיימת
בפגישה עם הנהלת קרן קיימת לישראל ,בה השתתפו המנכ"ל יעל שאלתיאלי ,והנהלת המרחב ,הוצגה הפעילות
)רבת השנים( שמבצעת קק"ל לפיתוח העמק .בדיון צוין שיתוף הפעולה הטוב והפורה ונדונו פרויקטים נוספים
לעתיד.
מאזנים את המענקים
נפגשנו עם רני פינצ'י מנהל המינהל לשלטון מקומי במשרד הפנים ,כחלק מהטיפול בשיפוי מלא בגין הקיצוץ במענקי
האיזון שבוצע השנה בתקציב המועצה .בנוסף נדונו בפגישה נושאים שונים הקשורים לאיחוד ופיתוח מנחמיה.

בית בגלבוע
השתתפנו באירוע מרגש ומיוחד של חנוכת "בית בגלבוע" במירב ,שהוא בית תומך לנשים בעלות צרכים מיוחדים.
הבית הוקם כשלוחה ובשותפות עם עמותת קמ"ה  -קהילה מרפאת הרדוף .בבית ,אליו מופנות נשים ע"י משרד
העבודה והרווחה ,מאמינים כי הזכות לחיים של שווה בין שווים ,שמורה לכל אחת ,ללא קשר למגבלותיה.
שיר שהושר בטקס ומשקף היטב את רוחו של הבית:
"מי שרעב ימצא אצלנו פת של לחם ,מי שעייף ימצא פה צל ומי באר,
מי שסוכתו נופלת חרש ייכנס בדלת ותמיד יוכל להישאר".
נדמה לי כי בהזדמנות זאת יש להעלות על נס את קהילת מירב המתאפיינת במשימתיות קהילתית וחינוכית יוצאת
דופן .פשוט מחמם את הלב וראוי להערכה מיוחדת.
הערכות לחירום
התקיימה פגישה נוספת של פורום מנהלי היישובים ,פורום לו אנו מייחסים חשיבות גדולה ומעלים בו נושאים
מרכזיים שעל סדר יומנו .המפגש האחרון הוקדש להערכות הישובים למצבי חירום .הודגשה החשיבות בהקמת צוות
צח"י פעיל ומתפקד ,והערכות הישובים עצמם למצבי חירום ,בתקווה שלא נצטרך לבחון את ההערכות בזמן אמת.
בנוסף עלה נושא ההון החברתי.
הון חברתי
ביוזמה משותפת של "גשר לעתיד"" ,ציונות  "2000והמועצה האזורית ובשיתוף חברת סקרים מקצועית בכוונתנו
לקיים סקר למיפוי ובחינת ההון החברתי במועצה ובכול אחד מיישוביה.
הרעיון הוא לייצר כלים למדידת ההון החברתי היישובי ,כדי שיהוו בסיס לחיזוק הקהילה ופיתוח הישובים.
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