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שיא ישראלי חדש
אליפות ישראל בחצי מרתון התקיימה בסוף שבוע שעבר בעמק 2160 .רצים השתתפו במרוץ במהלכו נשבר שיא ישראל.
מאות נוספות בהם כ 50 -נכים בכיסאות גלגלים מיוחדים עם דוושות יד ,רוכבי אופנים ויחידות צ.ה.ל נטלו חלק במרוץ.
מזג האוויר היה בעדנו ,הארגון היה כרגיל מופתי ,וכל אזור קו הסיום של המרוץ הפך להפנינג גדול של מכירת ציוד ומפגש.
בהזדמנות זאת ברצוני להודות לרבים מעובדי המועצה ,חניכי המכינה הקדם צבאית ונערי העמק שהתגייסו לאירוע וסייעו
בכל הנדרש.
קדם למרוץ עצמו ערב פסטה במסעדת "מוזה על המים" בגן השלושה ,כחלק מהפיכת המרוץ לאירוע ספורטיבי תרבותי.
נחלצים לסיוע
כחלק מהפנינג החצי מרתון ,התגייסו בני נוער ממעוז חיים ,כפר רופין ,מירב ורשפים ,ומכרו עוגות וגייסו  ₪ 3,500לטובת
קבוצות נער וילדים מפנימיית "ימין אורד" שציודם נשרף בשריפה.
ביום שישי ייצאו חניכי י'  -י"ב מוקדם בבוקר ,לעבודות שיקום ביישובים ובפנימיית ימין אורד שנפגעו בשריפה .אנו רואים
בהתגייסות והסיוע של בני הנוער שלנו בניצוחה של מח' ילדים ונוער .כל הכבוד לבני הנוער.
חברי מכינת העמ"ק בתל-תאומים החליטו להפסיק את הפעילות השוטפת ולהתגייס ,לעלות לכרמל ולעזור לתושבים .הסיוע
התמקד בפנימייה שנשרפה כליל בימין אורד ,בבית אורן ובעין הוד ,וכלל פינוי המבנים השרופים ,החצרות ורחובות הישובים,
הפעלת הילדים ולמידה על האזור.
בנוסף הפעילה מכינת העמ"ק חמ"ל שגייס תרומות ומתנדבים ,ואליהם הצטרפו גם תלמידים מישיבת "מעלה גלבוע" של
הקיבוץ הדתי.
פרלמנט המעיינות הראשון
ביוזמת עמותת "גיל עוז" וארגון של עדנה סולודר חברת גשר ,נפתח פרלמנט המעיינות .קבוצה של ותיקי העמק נפגשה
בקיבוץ גשר עם שר החקלאות ופיתוח הכפר שלום שמחון .בשיחה הציג השר את האתגרים איתם מתמודד משרדו ,ואת
התוכניות לפיתוח הכפר לשנים הקרובות.
ביקור מועיל
סמנכ"ל הטוטו וינר ומנהל קרן המתקנים יואל שביט ,ביקר במועצה .הביקור נוצל להצגת המועצה וסיור באולמות הספורט
שלנו שבכוונתנו לשפץ ולשדרג בסיוע קרן המתקנים של הטוטו בשנים הקרובות.
מים בששון ובמשורה
השבוע אירחנו בישיבת הוועדה החקלאית את תמי שור מרשות המים ,שנתנה סקירה מקיפה על מצב משק המים ומדיניות
רשות המים לניהול המשאב היקר הזה המצוי במחסור חריף .בנוסף ,וכחלק מההערכות האזורית בכל הנוגע למשק המים
לשנה הקרובה ,התכנסה מועצת המנהלים של אגודת "אפיקי מים" ,דנה בסיכום התקופתי ואישרה תוכנית ותקציב לשנת
 .2011בישיבה זו דווח בדאגה רבה על מצבו של משק המים האזורי שמאגריו הולכים ומתדלדלים ,והובהר כי אם לא תהיה
מהפכה של ממש במשקעים  -יידרש קיצוץ משמעותי בהקצאות המים.
מאז  -זכינו למנת גשמים מעודדת מאד ,ואנו מקווים ומתפללים שנזכה לעוד גשמי ברכה רבים במהלך החורף.

מסיק זיתים
מסיק הזיתים נמצא בעיצומו .בית הבד הנמצא בחצר המפעלים אוצר שמן זית מאיכות משובחת .יש לציין כי באזור ננטעו
בשנים האחרונות כ 5000 -דונמים של כרמי זיתים לשמן והענף שהוא חדש יחסית באזור ,הופך בהדרגה לחלק מהנוף.
ואתם רוקדים
הכנס ה 35 -למחול לזכרו של יאיר שפירא ז"ל בן גבעת עוז ,שנפל במלחמת יום כיפורים ,התקיים כמידי שנה במרכז עידן,
בהשתתפות אולפני מחול מכל רחבי הארץ .הכנס הסתיים בחלוקת מלגות והופעת להקת המחול הקיבוצית במופע
"אינפראדום" מאת רמי באר.
סוללים
בחמדיה החלו בימים אלו עבודות לשיקום ושיפור כביש הכניסה ליישוב והצומת המרכזית לכיוון דקלים .בסיומם ייהנו חברי
ותושבי חמדיה מכניסה נוחה ומשופרת לישוב ונסיעה בתוכו.
משפצים ובונים
נפגשנו עם יגאל צרפתי סמנכ"ל פיתוח במשרד החינוך ,לסיכום שנת  2010והצגת התוכניות לשנת  .2011ציינו את השיפוצים
הנרחבים שהתבצעו במהלך הקיץ האחרון והתקציבים שהושקעו בבינוי כיתות בחלק מבתי הספר והחלפת גגות האסבסט
בבתי הספר ובמספר מוסדות חינוך ביישובים.
ועידת הגליל
השבוע נטלנו חלק בועידת הגליל שהתקיימה בבית שאן .הועידה היא אירוע חשוב בו השתתפו  -נשיא המדינה ,ראש
הממשלה ,שרים ,ראשי רשויות וראשי המשק .במסגרת דיוני הועידה עלו נושאים שונים בהם אנו עוסקים כרשות אזורית ,וכל
המשתתפים הדגישו את מחויבותם לפריפריה בכלל ולאזור בפרט.
פורום צמיחה ופיתוח
כינסנו את כל הגורמים העוסקים בצמיחה ובפיתוח במועצה ובגופים אזוריים נוספים ,לדיון בתוכניות  .2011בישיבה הוצגו
הפרויקטים השונים ברחבי המועצה ונדונו התחומים העיקריים להמשך הפעילות בשנה הקרובה.
מפתחים ומתיישבים
היום נפגשנו עם הנהלת החטיבה להתיישבות שהיא שותפה אמיתית לפרויקטים רבים במגוון נושאים ברחבי המועצה  -החל
מהרחבות בישובים ,תוכניות ,פיתוח קהילתי ,צמיחה דמוגרפית ,תיירות ,שלפים ,מכינת העמ"ק ועוד .גם כאן סוכמה שנת
הפעילות ב 2010 -והוצגו היעדים המרכזיים ל.2011-
חלוקת מדליונים
השתתפנו בטכס חלוקת מדליונים לבוגרים במלכישוע .האירוע שהיה מרגש וחגיגי ,התחיל בנטיעת עצים לכבוד הבוגרים
הוותיקים שחוגגים  10שנות "ניקיון" והמשיך בטכס שכלל ציון  20שנים להקמת הכפר ,הופעת להקה של החניכים ,וחלוקת
מדליונים לכל בוגרים החוגגים שנה ו 10 -שנות "ניקיון".
 Ecommunityעמק המעיינות "מנטל סביבתי לנכס חברתי"
מחלקת ילדים ונוער בשיתוף המחלקה לאיכות הסביבה מקדמים פרויקט חינוכי -סביבתי .בימים הקרובים יוצבו ביישובים
מיכלים לאיסוף הפסולת האלקטרונית .מדריכי הנוער ,במסגרת פורום המדריכים האזורי ,מובילים עם בני הנוער בכל
היישובים את פרויקט האיסוף .כל הפסולת האלקטרונית )מחשבים ,מדפסות ,מערכות סטריאו וכו'( ירוכזו במיכל האיסוף
היישובי .הפסולת מכל היישובים תועבר למסגרות החינוך" :אולפנת גלעד" וכיתות נווה ב"גאון הירדן" ,לפירוק והפרדה וישלחו
למיחזור )הפלסטיק בארץ והאלקטרוניקה לסין( .המסגרות יזוכו בתגמול כספי עבור הפסולת האלקטרונית ע"י המיזם.
זו הזדמנות של כולנו להירתם ולתרום לאיכות הסביבה ולמערכות החינוך המיוחד.
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