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מראש המועצה
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 22ביולי 2010

נערכים גם לחירום
במסגרת הערכות המועצה לשעת חירום אנו זקוקים למתנדבים/ות לריכוז תחומי הבריאות והמתנדבים .הרכזים/ות אמורים
לרכז את ההתארגנות והתיאום בנושאי הבריאות והסיוע הרפואי ואת שילוב המתנדבים לעבודות שונות וסיוע .תושבים
המתאימים ומוכנים למלא את אחד מהתפקידים החשובים האלו ,מתבקשים לפנות לעפרה  -מזכירת המחלקה לשירותים
חברתיים  -לתאום פגישה ,בטלפון  6065800או במייל ofra@maianot.co.il

אמהות זה הכי
ערב הוקרה לאמהות ,בהשתתפות כל האמהות ומתנדבות אם לאם בקהילה ,יתקיים ביום שני  26.7באולם זיידן במרכז עידן
ויכלול  -הרצאות ,מופע וכיבוד .כולן מוזמנות.

צעירים ומתגייסים
במוצ"ש הקרוב 24.7 ,בשעה  21:30באודיטוריום זיידן שבמרכז עידן ,יתקיים אירוע הצדעה לכל מסיימי י"ב לקראת גיוסם
לצה"ל .בתכנית כפי שתראו :מפגש צעירים ,כיבוד ,חלוקת שי )למתגייסים( ,ברכות ומופע סטנד אפ של שחר חסון.
הערב פתוח לכל חיילי העמק  .אנא ודאו שכל החבר'ה מעודכנים ומגיעים.

ביקור התיישבותי
ראש החטיבה להתיישבות החדש  -דני קריצ'מן ,ביקר בעמק וסייר בחלק מהפרויקטים בהם מעורבת החטיבה אצלנו .לאחר
סקירה קצרה על המועצה ,ביקר קריצ'מן במכינה הקדם צבאית בתל תאומים ,שם מסתיים שיפוץ האשקוביות המיועדות
לקליטת המחזור החדש ,במושב רוויה שם יתחיל בקרוב שיקום התשתיות הוותיקות בביצוע החטיבה ,נהנה מעין שוקק כחלק
מטיול רכוב בפארק המעיינות ושוחח עם תושבי שכונת שלפים ,שם יוצבו בקרוב קראוילות נוספות .יש לציין כי החטיבה
להתיישבות מעורבת מאד בעשייה ותומכת בפרויקטים אלו וברבים נוספים במועצה .קריצ'מן התרשם והבטיח להמשיך לסייע.

המשך שיפוצים
בפגישה עם יגאל צרפתי  -מנהל אגף פיתוח במשרד החינוך ,סוכם להמשיך בשיפוצי עומק בבתי הספר התיכוניים שקד וגאון
הירדן שהחלו בקיץ הנוכחי ולהמשיך בקידום שיפוצים נוספים ובנייה בבתי הספר ובגני המועצה.

עם הספר
מנכ"ל המחלקה לספריות ציבוריות במשרד השיכון  -ויקטור בן נעים ,ביקר בספריה האזורית בבית החינוך גאון הירדן.
במהלך הביקור צוינה התקדמותה של הספרייה האזורית בנוה איתן והספריות הרב יישוביות במעלה גלבוע ועין הנצי"ב.
מנהלת הספרייה שושי יעקובי זכתה לשבחים רבים על פיתוח הספרייה האזורית והטמעת השינוי בקרב התושבים באזור.
ויקטור בן נעים הבטיח להמשיך ולסייע.

ממשיכים לנקז ולפתח
ישיבת מליאת רשות ניקוז ירדן דרומי התכנסה לישיבה שנתית ,במהלכה הוצגו התוכניות השנתיות ופרויקטים רבים
שמתוכננים בתחום הניקוז ,שימור הקרקע ופיתוח הנחלים והמרחב הפתוח .בחלקה השני של הישיבה נפרדנו מדני תמרי ראש
המועצה הקודם ,שכיהן כיו"ר הרשות ב 10 -השנים האחרונות והוביל את הרשות בהצלחה רבה ,תוך שיתוף פעולה עם
השותפים הרבים ,וניווט את המערכת בתקופה רבת תהפוכות .אני נבחרתי כיו"ר רשות הניקוז במקומו של דני.

בית כנסת בשדה נחום
בהשתתפות יעקב מרגי השר לשרותי דת ,הרב יצחק כהן סגן שר האוצר ,הרב יצחק ליצמן סגן שר הבריאות ,הרבנים
האזוריים שלנו ,אנשי המועצה הדתית ,חברי ותושבי שדה נחום ואנשי העמק ,נחנך בית הכנסת והוכנס ספר תורה בקיבוץ
שדה נחום .חנוכת בית כנסת בישוב חילוני מובהק היא אירוע החורג מעוד חנוכת מבנה ציבור ,והוא מעיד על חוזק ,פתיחות
וקבלת האחר והשונה.
אני בטוח כי בית הכנסת הזה בשדה נחום בו הושקעו מחשבה ,רצון טוב וגם תקציבים רבים ,יהיה פעיל ושוקק חיים והמשך
טבעי לשותפות היפה בין דתיים וחילוניים בעמק.

כבישים ובטיחות
בלחץ של המועצה האזורית החליטה החברה הלאומית לדרכים להמשיך את הריבוד בכביש  ,90במסלול ארוך שהתחיל
בקטע החוצה את שדי תרומות וממשיך עכשיו לקטע שחוצה את מושב רחוב .אנו בטוחים כי חידוש הכביש ישפר את
הבטיחות ואת הנראות בקטע כביש זה.

מכורים לעזרת אחרים
נערים מקהילת הנוער של מלכישוע ,בסיוע ציונות  - 2000פרויקט "יום טוב" ,מבצעים שיפוצים במספר בתי קשישים בישובי
המועצה ,על פי המלצת המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה .פגשתי אותם השבוע משפצים בהתלהבות ומסירות בית
ברוויה ,והופכים אותו לכמעט חדש .הנערים לומדים את מלאכת השיפוץ וחווים את ההרגשה הנפלאה והסיפוק ,שיש במתן
תרומה ועזרה לאחרים.

הפרדה ומחזור אשפה
כחלק ממדיניות המועצה ומתוכנית האב ,אנו מקדמים פעילות יישובית בכל הנוגע לאיכות הסביבה ,הפרדת אשפה ומיחזור.
צוות איכות הסביבה של המועצה ביקר לאחרונה בכפר רופין שם מוביל רלף סלינג'ר בעזרת צוות מסור של חברים ,פרויקט
של הפרדת אשפה ,מחזור וייצור קומפוסט ביישוב .עם מעט אמצעים והרבה התלהבות מפעילים פינות רבות של אשפה
מופרדת ,מלמדים את הציבור להפריד וחוסכים הובלת והטמנת חלק גדול מהאשפה .הצוות שלנו התרשם ופועל לעידוד
ישובים נוספים להיכנס לפרויקט חשוב זה.

ארץ אהבתי
נפגשנו עם מיקי ליפשיץ  -מנהל עמותת "ארץ אהבתי" במרכז המועצות האזוריות ,ששמה לעצמה למטרה " -לשמור ולטפח
את המרחב הכפרי בישראל ,הכולל את השטחים הפתוחים ,במקביל לעידוד ופיתוח החקלאות כיסוד להמשך פיתוחה של
ארץ ישראל" .העמותה מעורבת גם בתכנון ופיתוח בר קיימא במרחב הכפרי ומעודדת מועצות אזוריות להצטרף לעמותה.
המועצה שלנו עוסקת בנושאים הללו ומתאימה להיות חלק ממהלך רחב זה.

כפר תיירות
לאט ובטוח הופך מושב ירדנה לכפר תיירות .לצד הכפר ההולך ונבנה בתוך המושב ,החליטו אנשיו ,בניצוחו של היו"ר יעקב
יהודה לטפח את הכניסה למושב כיאה לכפר תיירות שבדרך .בסיוע של אדם  -צעיר מקליבלנד הרחוקה ,שבא לחופשת
הקיץ בעמק ,ועוסק במרץ ובשיתוף תושבים רבים ,בפרויקטים של גינון קהילתי בבית שאן ובעמק  -הושגה תוצאה יפה -
דקלים וגינה קהילתית בכניסה ליישוב.

צעדת עליזה
מאות מתושבי מירב ,מעלה גלבוע והעמק ובהם בני נוער רבים ,נטלו חלק בצעדה המסורתית לזכר עליזה ז"ל ממירב,
במלאות  9שנים להירצחה ,סמוך לכניסה ליישוב.

חופשה מרוכזת
עובדי המועצה יוצאים לחופשה מרוכזת בשבוע הבא ולכן לא תהיה קבלת קהל ולא יינתנו שירותים לציבור .במקרים דחופים
אפשר לפנות למוקד 04-6588107 107

ולסיום:
מידי שבוע אנו נוהגים לפתוח את השבוע בלמידה בנושאים שונים .הפעם למדנו עם מורדי שטיין ממעלה גלבוע על ט' באב.
בחרתי להביא קטע מדבריו של הרב יהודה עמיטל ז"ל" :חשיבותה של ארץ ישראל בהיותה מסד לריבונות ,למלכות ,למדינה.
מסד למימוש אישיותו של היחיד והיחד .ייעודו של עמנו להיות אור לגויים ,לא כיחידי סגולה אלא "כעם סגולה" .מעבר לבעיות
היום-יום החברתיות ,הכלכליות והצבאיות עלינו להיות מופת ערכי ,מופת מוסרי .ארץ ישראל נועדה להיות אדמתה של חברת
מופת יהודית".
אלא בהיותה מסד לריבונות ,למלכות ,למדינה .מסד למימוש אישיותו של היחיד והיחד .ייעודו של עמנו להיות אור לגויים ,לא
כיחידי סגולה אלא "כעם סגולה" .מעבר לבעיות היום-יום החברתיות ,הכלכליות והצבאיות עלינו להיות מופת ערכי ,מופת
מוסרי .ארץ ישראל נועדה להיות אדמתה של חברת מופת יהודית".

גם הד"ש יוצא לחופשת קיץ ויחזור להופיע באמצע חודש אוגוסט.
שבת שלום וחופשה נעימה.
יורם קרין

