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פארק המעיינות יצא לדרך
השבוע נפתח לציבור פארק המעיינות .הסדרי התנועה בשטח השתנו ,והכניסה לפארק היא דרך גן השלושה )כביש הכניסה
מתפצל ימינה( עד לחניה .משם ,הכניסה חופשית  -ברגל ובאופניים ,וניתן לשכור במקום רכבים חשמלים .כזכור ,הכניסה
ברגל ובאופניים חופשית מכל הכיוונים.
לתושבי האזור יש הנחה של  25%על השכרת אמצעי השינוע החוויתיים.
כבר בשבת הראשונה ביקרו בפארק כ 500 -איש שנהנו מטבע ,שקט ומעיינות נקיים.
הפארק מוכן למסדר
השבוע עם הפתיחה ,וכחלק משבוע הניקיון הבין לאומי" ,הסתערו"  140בני נוער מכיתות ז'-ח' ,מכל יישובי העמק ,מבי"ס
שק"ד ו"גאון הירדן" ביניהם גם נציגי כיתות נווה ,על נחל הקיבוצים ,עין שוקק ועין מודע ואספו כמויות גדולות של אשפה.
התוצאה  -פארק המעיינות נקי ,מרהיב ,וכולם מוזמנים ליהנות מהמסלולים והמעיינות .אני רוצה להודות לצוותים החינוכיים
והנוער על ההירתמות היפה למען שמירת יופיו וניקיונו של העמק.
תעודת הערכה
השירות לטיפול בהתמכרויות במשרד הרווחה ,העניק תעודת הערכה לשנת  2010לעמותת נווה מלכישוע ,על קליטת
מטופלים ממסגרות שנסגרו " -ההתגייסות המהירה ,הנכונות והתרומה ,הקבלה וההבנה... ,הפעלת שיקולי דעת מקצועים,
הומאנים ואנושים ,על שעות עבודה לא שגרתיות ...עשיתם עבודה נפלאה עם מטופלים שהופנו אליכם לאחר שמסגרת
הטיפול שלהם נסגרה ,תוך הפגנת מסירות ,אמונה בעבודה ,ורוח התנדבות ועל כך תודתנו" כך נאמר בתעודת ההוקרה.
אנחנו שותפים להערכה.
נאמנים לסביבה
השתתפתי יחד עם דני עטר ראש המועצה האזורית גלבוע ,דוריס זיס מנהלת המחוז במשרד להגנת הסביבה וד"ר נתי גלבוע
מנהל המחוז במשרד החקלאות ,בפתיחת קורס נאמני איכות הסביבה בו משתתפים כ 20 -תושבים מהישובים שלנו ,שנושא
איכות הסביבה יקר לליבם .הקורס מאורגן על ידי היחידה הסביבתית המשותפת עם גלבוע והנושאים המרכזיים הנלמדים בו
הם :קיימות ,חקיקה ואכיפה סביבתית ,קידום נושא המיחזור ,הפרדת פסולת ועוד ,והוא חלק ממהלך הכולל שמובילה המועצה
לשמירה על עמק כפרי וירוק.
תיירות בין לאומית
מהשבוע אתר התיירות של המועצה באינטרנט מתורגם לאנגלית ,התרגום הוא חלק מפיתוח התיירות באזור ,מתוך כוונה
להפוך את המידע על אתרי התיירות שלנו לנגיש לתיירות נכנסת מכל רחבי העולם.
יום הוותיק
כ 500 -מותיקי וותיקות העמק נטלו חלק ביום הוותיק שארגנה עמותת גיל עוז.
מגוון רחב של פעילויות וחוגים ,סיורים ברחבי העמק ,דוכני מוצרים וארוחת עשר טעימה ,היוו את החלק הראשון של היום
שהסתיים עם האחים עוזי וחיים אסנר ,מופע של יורם טהרלב ושירה של דורית ראובני .האירוע היה מוצלח מאד ,והדגיש פעם
נוספת את פעילותה הנהדרת של עמותת גיל עוז ,הטיפול המסור ותשומת הלב הרבה והכבוד לו זוכים ותיקי העמק.
בהקשר זה ,חשוב לציין את היוזמה המשותפת של בתי הספר גאון הירדן ושקד .תלמידים משני בתי הספר סייעו להפקת יום
הוותיק בגיל עוז .שילוב התלמידים עם הוותיקים היה מוצלח מאוד.

הרחבה בשדה נחום  -שלב ב'
חברת "דקל א.ח.ר" התחילה במבצע שיווק לשלב ב' של שכונת הבנים בשדה נחום .המבצע כולל פרסומים בעיתונות ,שלטים
בדרך לשכונה והוצאת חוברת מידע מהודרת למעוניינים.
משדרגים צמתים
החברה הלאומית לדרכים )לשעבר מע"ץ( ,שעובדת איתנו בשיתוף פעולה מצוין ,מבצעת עבודות שדרוג בצמתים של בית
יוסף וירדנה הכוללות  -הסדרת מפרצי חניה ,תחנות הסעה ,שיפור ותוספת תאורה וכנגזרת כמובן שיפור הבטיחות.
ביקור חקלאי
סנטור בראון ממדינת אוהיו בארה"ב ,ערך ביקור "חקלאי" באזור .הוא ביקר בחממת תבלינים ובמתקן האינטנסיבי לגידול
דגים .הסנטור יסייע בקידום הקמת מרכז המחקר החקלאי המשותף לישראל ,ירדן והפלשתינאים שמתוכנן לקום בפארק
התעשיה "שער ירדן".
טבע וגנים
הנהלת רשות הטבע והגנים )הרט"ג( ביקרה במועצה .התחלנו בסיור בפארק המעיינות ,המשכנו במפגש במאגר מודע עם
נציגי ארגון מגדלי דגים ,בו הוצגו הדרכים להתמודדות ענף המדגה עם נזקי הציפורים ,וסיימנו בחוות עדן .בחווה הצגנו את
המודל הייחודי שפועל בעמק בשותפות בין המועצה ,רשות הטבע והגנים ,המפעלים האזוריים והחקלאים .מטרת הפעילות הזו
היא הקטנת נזקי בעלי החיים והשגת איזון נכון בין החקלאות המתפתחת שלנו לבעלי החיים הרבים שחיים באזורנו ,חלקם
ממש בתוך היישובים.
בסיכום המפגש ,ציינו מנכ"ל הרט"ג ואני ,את שיתוף הפעולה יוצא הדופן בין שני הארגונים.
גן השלושה
ההנהלה הרחבה המשותפת למועצה ולרט"ג ,קיימה ישיבה לסיכום ראשוני של שנת  2010והצגת תוכנית  .2011תוצאות השנה
מצוינות ,יש גידול משמעותי במספר המבקרים ובפעילות בגן ובמוזיאון עקבות בעמק ,על שתי שלוחותיו .מנהל הגן זכה
לשבחים על ההשגים .בהמשך הוצגו תוכניות להמשך פיתוח הגן ,שכוללות התקנת תאורה שתאפשר הארכת שעות הפעילות,
והסדרת חניון לילה בגבעת החרובים.
אליפות בתי הספר מחוז צפון
מהיום קבוצת הכדורסל של בית ספר שק"ד היא סגנית אלופת מחוז צפון בליגת בתי"ס תיכוניים לשנת תשע"א .הקהל שלה,
אגב ,זכה במקום הראשון .הישג זה העלה את הקבוצה לגמר הארצי שיתקיים בכפר בלום בעוד שבועיים.
אלופת מחוז צפון היא הקבוצה מעין חרוד .שתי הקבוצות ,משק"ד ומעין חרוד ,משחקות במסגרת מועדון הספורט המשותף
גלבוע  -מעיינות .זהו הישג יוצא דופן למועדון הספורט.
טקס ראש חודש
ביום ראשון נפתחה בבית ספר "גאון הירדן" מסורת חדשה של ציון ראש החודש העברי .וכך נאמר :כל ראש חודש יצוין ביום
ראשון של תחילת החודש העברי ,כחלק מרצוננו להטמיע את לוח השנה העברי בחיינו .מטרת הטקס היא לבנות גשרים
נוספים בינינו לבין עצמנו ובינינו לבין מקורותינו ,תוך פיתוח אחריות וביטוי היכולות האישיות והקבוצתיות שלנו.
הטקס היה מיוחד ומרגש ,וכלל גם את שירת העשבים ששרו תלמידי "נווה".
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