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מעצבים חינוך
מליאה חגיגית ,בה נטלו חלק  75אנשי חינוך ,מנהלי בתי ספר ,מנהלי קהילות ומזכירים מכל ישובי העמק ואנשי חינוך מחוץ
לעמק ,התכנסה לדיון ראשון במסגרת גיבוש תוכנית האב לעיצוב החינוך בעמק בעשור הקרוב .המפגש כלל הרצאה על
תפקיד החינוך בעיצוב הקהילה ואחריה התקיימו חוגי דיון בנושאים המרכזיים שעל הפרק.
שביעות רצון
בימים אלו מתקיים ביוזמת המועצה סקר שביעות רצון טלפוני ,במסגרתו נשאלים תושבי העמק על פי מדגם ,מהם הנושאים
שלדעתם על המועצה לעסוק בהם ,רמת שביעות הרצון שלהם מתפקוד מחלקות המועצה ,הקשר עם המועצה ועוד.
הממצאים ינותחו ויפורסמו לציבור וישמשו בסיס להמשך עבודת המועצה בעתיד ולשיפור השירות לתושבים.
לעזרת הסביבה
לאחרונה הושלם חוק עזר איכות הסביבה של המועצה .החוק נותן כלים מצוינים לשמירה על איכות הסביבה בכל רחבי
המועצה ,כולל סמכויות פיקוח ואכיפה.
אנו מקווים שבעזרתו נשפר את השמירה על הסביבה לטובת כולנו.
ירוק בעיניים
כמעט באותו עניין ,בית ספר גאון הירדן קיבל בשעה טובה הסמכה לבית ספר ירוק מהמשרד להגנת הסביבה .אנו רואים אותו
כסנונית ראשונה לנושא בכל בתי הספר בעמק המעיינות ,וכמוביל בכל הנושאים הקשורים לאיכות הסביבה ,עם דגש מיוחד
לחינוך סביבתי.
פיתוח אזורי
ניר פרס ,המשנה למנכל"ית המשרד לשיתוף אזורי ,ערך ביקור היכרות עם האזור .במהלך הביקור הצגנו לו את הנושאים שעל
סדר יומנו הקשורים לתפקידו ,כמו פיתוח אזור התעשייה המשותף שער ירדן ומרכז המחקר החקלאי.
דו קיום לחקלאות ולחיות הבר
מנכ"ל משרד החקלאות יוסי ישי ,השתתף בדיון בנושא קיימות משותפת של בעלי החיים והחקלאות בעמק .בדיון הוצגה
תוכנית ייחודית שתאפשר לאורך זמן דו קיום בין חקלאות האזור וחיות הבר .בפגישה נטלו חלק הנהלות המחוז של משרד
החקלאות ורשות הטבע והגנים ,המועצה האזורית  ,המו"פ החקלאי האזורי ,המפעלים האזוריים ונציגי המגדלים האמורים
לחבור יחד להפעלת התוכנית ,גובשו עקרונות הפעולה המשותפת והדרכים לממנה.
סיום כהונה
אירוע חגיגי ,מכובד ,ורב משתתפים התקיים באתר גשר הישנה ,לציון סיום עשר שנים בהן מילא דני תמרי את תפקיד יו"ר
רשות הניקוז ירדן דרומי .המיקום המדהים ,על רקע  3הגשרים ונוף הירדן ,יצר אווירה מתאימה לטכס הפרידה .הדוברים
השונים העלו על נס את תרומתו הרבה של דני לפיתוח העמק ,מזגו הנוח ואהבת האדם המאפיינת את כל שנות פעילותו
הציבורית.
מפקד חדש
נפגשנו עם סגן ניצב רן אופיר  -המפקד החדש של תחנת משטרת בית שאן ,ברכנו אותו על כניסתו לתפקיד ,איחלנו לו
הצלחה ,שוחחנו על המצב באזור וסיכמנו על שיתוף פעולה מלא בהתמודדות עם האתגרים המשותפים של המשטרה,
המועצה והיישובים.

נגב ,גליל והעמק
סיגל שאלתיאלי  -סמנכ"ל בכיר לגליל במשרד לפיתוח הנגב והגליל ויפעת קריב מנהלת אגף צעירים במשרד באו לסיור
התרשמות מהפרויקטים השונים בעמק .התחלנו בקפה על האסי ,המשכנו לנחל הקיבוצים ,פארק המעיינות ,שלפים ,מכינה
קדם צבאית ,נערי נעל"ה בבית ספר גאון הירדן ועין מודע .הן התרשמו ,נהנו והבטיחו לסייע.
שלב א' הושלם
הסתיים השיווק של שלב א' בהרחבה בכפר רופין ,הבתים האחרונים נבנים בימים אלו ותנופת הבנייה מורגשת ביישוב .בתאום
עם החברה הכלכלית של המועצה ומול קבוצת תושבים שחייה במקום ,בוחנים את קידום פרויקט הבנייה הבא.
סוכנים ומסיירים
כחלק מהטמעת ה Slow Tourism -בעמק המעיינות ותחילת העיסוק בתחום התיירות הנכנסת מחו"ל ,התקיים השבוע סיור
של  36סוכני תיירות נכנסת בעמק המעיינות .הסוכנים פגשו את מריו לוי משדה אליהו ונחשפו לעולם החקלאות האורגנית,
)אגב ארוחת בוקר ב"קפה בשדה"( ,הכירו את הצפרות בכפר רופין ואת האפשרות לשלבה עם טיול אופניים וסיורי אומנים.
ביקרו באתר בגשר הישנה כולל לאפשרויות התיירותיות שמעבר לגדר ,שיתפו פעולה עם סיפורי החלוצים ב"חומה ומגדל"
ואף התלבשו בתלבושת חלוצית לטובת תמונה קבוצתית ,התרשמו מגן השלושה והתרעננו במי המעיין הנעימים .ביקרו
בבקתות האירוח הכפרי בניר דוד )כולל ארוחה במוזה( והשיקו את פארק המעיינות בסיור בקלאב קארים ובכרכרה של הסוס
לופיו ,ולבסוף  -קינחו בתה צמחים על שפת עין שוקק ,הרושם היה רב ,וההזמנות כבר התחילו להגיע!
מחזור חמישי במכינה
בשקט וצנעה ,נפתחה השנה החמישית )מחזור ה'( של מכינת העמ"ק בהרכב של  38חניכים ישראלים ו 10 -חניכי תוכנית
חו"ל מדרום אמריקה.
החבר'ה הלכו במשך יומיים בחלק מתוואי שביל המעיינות והתחברו למקום דרך עבודות כפיים להכשרת אגף המגורים החדש
במכינה .ביום חמישי התקיים יום הורים בסיומו ניטע העץ האחרון בחורשה הקטנה של האגף החדש.
שביל עמק המעיינות
שביל עמק המעיינות יצא לדרך באופן רשמי .מידע על השביל ניתן למצוא מעכשיו בויקיפדיה ובויקישביל .כולם מוזמנים
להתחיל לצעוד בו להנאתם.
בית מדרש לתורה ועבודה
בקיבוץ שדה אליהו שבלב עמק המעיינות ,משלבים לימוד תורה עם עבודת אדמה ,פתיחות וחיי קהילה .נפגשתי עם הצוות
המוביל ועם התלמידים והתלהבתי מהפרויקט היפה שמשלב בין עולם הלימוד ועולם העשייה .בית המדרש שהוקם לפני 6
שנים ,מיועד לתת מענה לצעירים בוגרי צבא המעוניינים לשלב עבודה חקלאית עם לימוד התורה .הפרויקט תורם לקליטת
משפחות צעירות וצמיחה דמוגרפית ביישוב ובעמק.
הצלחות ראשונות בקליטה כבר יש וסיכמנו לבחון חיזוק והרחבת המגמה הברוכה הזו.
אירועי סוכות
אני רוצה להזמין את כל תושבי המועצה להשתתף באירועי סוכות בעמק:
 24.9יום שישי ,מסע אופניים חוצה עמק בשיתוף עם רשות ניקוז ומוא"ז גלבוע .היציאה מעין מודע.
 26.9יום ראשון' ,נראה אותך'  -אתגרים בעמק המעיינות ,נפגשים אחה"צ לאירוע השנתי של המועצה האזורית בגן השלושה
להפנינג אתגרים ומופע של דיויד ברוזה.
 30.9יום חמישי ,שמחת תורה  -הקפות שניות על הדשא בתל תאומים.
אוספים  -במהלך כל החג תוצג תערוכת אוספים במוזיאון 'עקבות בעמק' בגן השלושה והפעם בנושא רפואה.
פרטים מלאים אפשר למצוא באתר המועצהwww.maianot.co.il :
נשמח לראותכם חוגגים עימנו !
שבת שלום וגמר חתימה טובה
יורם קרין

