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מראש המועצה
ב' אלול תש"ע
 12באוגוסט 2010

מעצבים חינוך
בימים אלו אנו נכנסים לתהליך אסטרטגי לגיבוש תוכנית אב לחינוך במועצה .התהליך לו אנו מייחסים חשיבות רבה ,כולל
מספר שלבים  -איתור הסוגיות החינוכיות המרכזיות המעסיקות את אנשי החינוך ,הקהילות והתושבים בעמק ,שלוש פגישות
מליאה מרכזיות לדיון רחב ולמידה ,ועבודה בקבוצות משימה על פי הסוגיות שיבחרו .פגישת המליאה הראשונה -לפתיחה
ובחירת הסוגיות המרכזיות תתקיים ב כ"ו אלול תש"ע 5.9.2010 ,בשעה  - 16:30כל תושבי המועצה והמתעניינים בחינוך
בקהילתנו מוזמנים ליטול חלק ולהשתתף בדיון ,נוכחותכם חשובה על מנת שישמעו מגוון הקולות הקיימים בעמק.
ההזמנות בדרך.
מעגלי השפעה
פורום מיוחד וראשוני דן בצורך ההכרחי להרחיב את המעגלים בשילוב ילדי החינוך המיוחד בכל המסגרות הבלתי פורמאליות,
בחינוך ,בשעות הפנאי ,בתיירות ועוד .את הפורום הובילו בית ספר רימון ואגף החינוך במועצה והשתתפו בו נציגי משרד
החינוך ,נציגי ציבור ונציגות הורים .כדי להבטיח את קידום הנושא הוקם צוות עבודה ונקווה לתוצאות.
ביקור עם עשייה
שר התעשייה והמסחר פואד בן אליעזר ביקר בעמק .הסיור החל בפארק צבאים ,שם הבטיח השר לזרז את הכרזת הפארק
כפארק תעשייה מרחבי ולסייע בהבאת מפעלי עוגן .סיבוב קצר בפארק המעיינות ,והסתיים בארוחת צהריים אצל שרה כהן
ברחוב .בסיכום המפגש במועדון לחבר בניר דוד ,השר הבטיח לסייע כספית למט"י )מרכז לטיפוח יזמות( ,לתקצב בשנים
הקרובות את מעברים הארצי ושלנו ,ולסייע לקידום פארק התעשייה המשותף עם ירדן "שער ירדן".
ביקור בסביבה
השר להגנת הסביבה גלעד ארדן ביקר במועצה .בפגישה במסילות הוצגו לשר התפיסה הירוקה בעמק ופרויקט ההפרדה
והמחזור אותו מובילה המועצה והוא הבטיח לסייע לקידום נושאים אלו .כמו כן נהנה השר מסיור בקלאב קאר בפארק
המעיינות שהקמתו הולכת ומושלמת בימים אלו.
פתיחות וקבלת השונה
במעמד השר לענייני דת יעקב מרגי ,סגן שר הבריאות ליצמן ,סגן שר האוצר יצחק כהן וח"כ יצחק סוויסה נחנך ברוב עם בית
הכנסת בשדה נחום.
בדברי ברכתי ציינתי כי בעיני חנוכת בית כנסת בישוב חילוני מובהק כמו שדה נחום היא אירוע החורג מעוד חנוכת מבנה
ציבור ,משום שיש בה משהו המעיד על חוזק ,פתיחות וקבלת האחר והשונה .אנחנו בעמק המעיינות הצבנו בראש סדר
העדיפויות שלנו את הצמיחה הדמוגרפית וקליטת ציבור חדש וצעיר בעמק .חלק ממהלך כזה הוא פתיחות וקבלת ציבור עם
מגוון דעות ואמונות.
דרך הביטחון והתיירות
התחיל הביצוע של הסדרת דרך חקלאית ,ביטחונית ותיירותית בשטחי מעוז חיים ,לכיוון הפניה למוצב היפו ובהמשך לכיוון
דרום בדרך העליונה הצופה על הירדן .הדרך מתבצעת מתקציבי קק"ל ,משרד הביטחון וגורמים נוספים.
סובב מירב
גייסנו ממשרד התחבורה תקציב משמעותי לפיתוח כביש הטבעת הפנימי במירב .הכביש ישפר את התנועה בישוב כחלק
מהמאמץ לשיפור והרחבת התשתיות הציבוריות בישוב הצומח בקצב מהיר.

כבישים בפיתוח
ביצוע מעגל התנועה בגשר הרומאי צומת הכבישים  71\90נמשך במהירות .כביש  71כולו נכנס לתכנון לקראת המשך קידום
טיפול במוקדים בעייתיים ובהרחבת הכביש כולו.
באוקטן גבוה
בהשתתפות סמנכ"ל חברת דלק נחנכה תחנת דלק בצומת רוויה .התחנה היא חלק מפיתוח מרכז מסחרי בצומת בבעלות
משפחת מרדכי.
מנהל גבייה חדש
בימים האחרונים נכנס אלברט גבאי לעבוד במועצה כמנהל מח' גביה.
אלברט בן  ,53תושב מגדל העמק ,עובד חברת מילגם וינהל את מח' הגביה כמחלקה במועצה שתמשיך לעבוד במתכונת
הנוכחית.
התחייבות ומחויבות
המועצה ובית ספר גאון הירדן גייסו מ"טוטו ווינר" סכום משמעותי לטובת שיפוצים בבית הספר .טוטו ווינר מעניקה תקציב זה
כחלק ממחויבותה לקהילה ולשיפור איכות החיים בישראל.
שמן טוב
שמן הזית של עין הנציב זכה בתחרות בין לאומית במדליית זהב בקטגוריה של "שמן בלנד"  ,שמשמעותו השמן הטוב ביותר
המעורבב מכמה זנים .השמן נעצר בבית הבד של שמן שאן ,והוא עדות להתפתחותו של ענף שמן זית איכותי באזור.
בהחלט כבוד.
תמר העמקים
תאגיד התמרים המשותף של פיתוח שאן ומפעלי עמק הירדן  -יצא לדרך ויפעיל בגדיד הקרוב את שני בתי האריזה לתמרים
הקיימים בשני האזורים.
אירועי קיץ
הד"ש חזר מחופשת הקיץ ,ומדווח על שורה של אירועים שהתקיימו אצלנו:
* בכפר רופין התקיים ערב בו נטלו חלק כל יזמי הקיבוץ שהעניקו לבאים חוויות קיץ שכללה  -סדנאות אמנים ,טיולים וכיף
לכל המשפחה.
* בקמרון התקיים מופע מחול עם להקת המחול הייצוגית של צ'ילה הבפוצ'י ב'פולקלוריקו דה צ'ילה' .
* ערב הוקרה לאמהות ,בהשתתפות כל האמהות ומתנדבות אם לאם בקהילה ,התקיים באולם זיידן במרכז עידן ,הרצאות,
מופע ,כיבוד והרבה מצב רוח טוב אפיינו את האירוע.
* הצדענו למתגייסי העמק הצעירים שבמהלך החודשים הקרובים יתגייסו לצ.ה.ל בערב מיוחד בו חילקנו שי צנוע )שק כביסה,
כי את הכביסה ...מכבסים בבית( וקינחנו בגלידה ובמופע סטנד אפ של שחר חסון.
יותר חינוך
בפגישה עם מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך אורנה שמחון ,סוכם על תמיכה נוספת והקצאת שעות לימוד נוספות בשורה
של פרויקטים לימודיים וחינוכיים.
מחזקים את הקשר
בימים אלו מושלמת תוכנית אסטרטגית להשלמת האיחוד ופיתוח מנחמיה .התוכנית מצביעה על מספר נושאים המחייבים
טיפול מול גורמים חיצוניים ,בדיון בנושא נטלו חלק יו"ר הועד של המושבה אמנון בנימין וח"כ ציון פיניאן יחד עם נציגי הצוות
האסטרטגי של המועצה .סוכם כי התוכנית כולה תוצג בפני ועדת הפנים של הכנסת.
גיבושון
כחלק מגיבוש ושיפור המיומנויות צוות הניהול של המועצה נפגשנו במעלה גלבוע לערב חברתי במהלכו תרגלנו את שיתוף
הפעולה והחשיבה היצירתית ,העסקית והיזמית.
שבת שלום
יורם קרין

