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שיקום הכרמל
ביום שישי האחרון יצאו כ 70 -בני נוער מנווה אור ,שדה אליהו ,מעלה גלבוע ,שלוחות ,רשפים ופנימית "נעל"ה" כפר רופין
לעזור למשפחות שנפגעו בשריפה בכרמל .החבר'ה עבדו בתוך הבתים השרופים בעין הוד ובשיפוץ ופינוי גזם שרוף בחצרות.
בגבעת וולפסון המבודדת סייעו בבניית גדר חדשה ,ובנוסף עזרו בעבודות השוטפות בחווה טיפולית בניר עציון בה עובדים
בדרך כלל חניכי ימין אורד שעדיין לא חזרו לביתם .חבר'ה -כל הכבוד על העבודה הקשה והמשמעותית שעשיתם .קיבלנו
הרבה מאד טלפונים של תודה והערכה אדירה מהתושבים .אנחנו גאים בכם.
מתנ"ס משותף
במהלך השנה האחרונה ניהלנו מגעים עם החברה למתנ"סים במטרה להפעיל במשותף את המתנ"ס האזורי .המהלך אושר
במליאת המועצה האזורית .מטרת השותפות היא למנף את פעילות המתנ"ס ולתרום לו ברמה המקצועית והכלכלית לרווחת
תושבי המועצה .לאחרונה ,ולאחר שסוכמו כל הפרטים הנדרשים הוחלט על יציאה לדרך המשותפת .ע"פ הסיכום ,החברה
למתנ"סים תמנה מנהל למתנ"ס בתאום מול המועצה ,והיא פרסמה מכרז למנהל מתנ"ס ,שהופץ ע"י המועצה לכל ישובי
המועצה.
מנהלים ולומדים
פורום מזכירים ומנהלי קהילות המשותף לעמק שלנו ולעמק הירדן פתח את השנה השמינית .מדובר במסגרת עמיתים
המהווה מסגרת ללימוד ,החלפת דעות והתייעצות בין ממלאי התפקידים המרכזיים בישובי המועצות .הפורום נפגש פעם
בחודש כל פעם בישוב מאחת המועצות .נושא העבודה של הפורום השנה הוא למידה וניתוח של תחומים חברתיים בעבודתו
של מנהל הקהילה והמזכיר.
בשבוע שעבר התקיים המפגש השני והפעם בקיבוץ גשר .בחלקו הראשון של המפגש הציגה עדנה סולודר )שעורכת את עלון
היישוב( את הנושא " -העלון ודפי המידע ככלי לחיזוק הקהילתיות ".החלק השני הוקדש ללמידה ע"י עו"ד מירב ניב )יו"ר
קהילת גשר( בנושא" :שלושה אוחזים בפנסיה -הפרישה מהעבודה בקיבוץ מנקודת מבט של החלטות הקיבוץ ,תקנות
הערבות ההדדית והמוסד לביטוח לאומי".
כאשר תרעד האדמה
אסון הטבע הבא עלול להגיע בצורת רעידת אדמה חזקה באזור המועצה האזורית עמק המעיינות ,המוגדר כמועד לפורענות.
יש הסכמה בקרב המומחים כי רעידת האדמה תבוא ,והשאלה היא רק מתי ובאיזו עוצמה .אנחנו נערכים כמיטב יכולתנו,
ועוסקים בהכשרת צוותי החרום במועצה ובישובים .לאחרונה ביקשנו ממשרדי הממשלה להעביר לנו מיידית תקציב לחיזוק
ראשוני של מבני החינוך והציבור המסוכנים בשטח המועצה.
תקציב זה יאפשר לנו גם לבצע מיפוי והערכת עלות תקציבית הנדרשת של כל המבנים והתשתיות אותם יש לחזק כחלק
מהערכות כוללת להתמודדות בעת רעידת אדמה .מדובר בנושא תקציבי כבד שללא סיוע של המדינה בעניין ,נתקשה לטפל
בו בכוחות עצמנו ולהכין את הדרוש ליום בו תרעד האדמה.
לא בבית ספרנו
בשבוע שעבר התפרסמה בעיתון מעריב רשימה שחורה של מוסדות חינוך בהם לא הוחלפו גגות האסבסט .בטעות הופיעו
ברשימה גם מספר גנים בבקעת בית שאן )כך נכתב( ,בהם לא הוחלפו הגגות .אז תיקון טעות :גגות האסבסט של גני הילדים
שברשימה ,שבעמק המעיינות ,הוחלפו כולם ,כחלק ממבצע גדול מאוד שעשינו בחודשים האחרונים ,בסיוע משרד החינוך,
להחלפת הגגות במוסדות חינוך רבים ברחבי העמק.
קפה בשדה
בשדה אליהו נחנך השבוע בית קפה חדש בשם "קפה בשדה" ,בהשתתפות תיירני העמק וחברי שדה אליהו .בית הקפה
מעוצב באווירה כפרית ומשרת את אורחי התיירות שבאים ללמוד על הפעילות האורגנית וההדברה הביולוגית בקיבוץ,
ואורחים מזדמנים .בנוסף מוכרים בבית הקפה מוצרים אורגניים שונים מתוצרת הקיבוץ.
אנחנו מברכים על יזמות זו המשתלבת ברוח ה"סלו תוריזם"אותו מקדמים תיירני האזור ,ומזמינים את תושבי העמק לבוא
וליהנות מכוס קפה טוב והכנסת אורחים.
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