פותחים ערוץ
בפתח השנה החדשה אני פותח ערוץ תקשורת שבועי ישיר עם כל תושבי המועצה ובמסגרתו אשתדל לדווח על
אירועי ומעשי המועצה בשבוע החולף.
כל המעוניין לקבל דף זה מוזמן לשלוח את כתובת המייל שלו אל shoshi@maianot.co.il
הוא יהיה אצלו במחשב בכל יום חמישי.
השבוע החולף ,אולי בהשראת השנה הנפתחת עלינו לטובה היה שבוע של פתיחות:
תחילתה של ידידות נפלאה
פתחנו את השנה בקימרון באירוע משותף ויוצא דופן עם העיר בית שאן ,במסגרתו הופיע הזמר אביהו מדינה
והוענקו תעודות הוקרה מטעם המועצה  -לבית הספר שק"ד על מצוינות חברתית וקהילתית שבאה לידי ביטוי גם
באחוזי גיוס יוצאי דופן לשירות בעל משמעות בצה"ל ,לאלכס קליין וצוות אולפנת "גלעד" על זכייה בפרס מחוז צפון
במשרד החינוך ולכיתות דרור בביה"ס "רימון" על תערוכת הצילומים יוצאת דופן שהוצגה במוזיאון לצילום "תל חי"
המוצגת היום הקימרון
מספר הקסם
מחזור חדש ובו  35חניכים וחניכות החלו את השנה החדשה במכינה הקדם צבאית בתל תאומים  -מכינת העמק.
 35חניכים וחניכות הם מספר בעל חשיבות רבה  ,משום שזהו סף המינימום להכרה של משרדי הביטחון והחינוך
במכינה  ,מה שאומר תקצוב וסיוע .אל  35החניכים מצטרפים גם  15צעירים מדרום אמריקה שבאו לארץ למספר
חודשים במסגרת תוכנית "מסע" והם יעשו את מסעם אצלנו.
מחזור חדש
גם תוכנית נעל"ה פותחת שנה חדשה עם מחזור חדש וטרי שהגיע ממש בימים אלו לכפר רופין .לנערים והנערות
מדרום אמריקה ציפתה הפתעה נעימה ובעודם נאבקים בג'טלג" ,נחת" עליהם מנכ"ל משרד רה"מ אייל גבאי לביקור
פתע והחליף חוויות.
צעירים
מרכז צעירים בתמיכת ארגון הג'וינט של הסוכנות והרשות לפיתוח הגליל ייפתח בקרוב בעמק .המרכז ירכז את כל
המידע ,יכוון ויסייע לצעירי העמק  ,ולאלו הרוצים לבוא אליו בכל הנוגע לתעסוקה ,דיור ,בילוי פנאי ,תרבות וכו'.
פותחים שבילים
אחרי שסיפרנו לכל עם ישראל שעמק המעיינות הוא פנינת טבע -חובת ההוכחה עלינו .משה קוסטא ,מדריך במכינת
העמ"ק והמכינה הקדם צבאית מובילים ביחד עם המועצה האזורית ,את הכשרת שביל עמק המעיינות .הקטע
הראשון של "שביל העמק" נפרץ והוכשר ע"י תלמידי המחזור החדש של המכינה הקדם צבאית .השביל באורך 105
ק"מ הוא מסלול חברתי/קהילתי/תיירותי שיעבור על רכס הגלבוע ,דרך המעיינות עד מנחמיה ,וחזרה לטירת צבי
לאורך הירדן בואך בית שאן .השביל יושלם בשילוב ושיתוף של התושבים ,הישובים והקהילות לאורכו ואנו מקוים
שיהפוך למסלול חובה לכל חובב טבע ונוף.

בועטים באדום
מועדון הכדורגל על שם ארז אשכנזי ז"ל במסילות פתח את העונה בראשותו של "הקוסם" אייל ברקוביץ ,שמונה
למנהלו המקצועי .ברקוביץ לקח את תפקידו ברצינות יתרה ולצד הדגמות והסברים לשחקנים הצעירים ,הוא מצא
זמן לנזוף בילד שבא בתלבושת ירוקה והזכיר לו כי כאן הכל אדום.
זורקים וקולעים
מועדון הכדורסל המשותף גלבוע/מעיינות פתח גם הוא את העונה בכל בתי הספר ,ובמקביל הקבוצות התחרותיות
החלו את אימוניהן .סביב הפעילות יש התלהבות גדולה וההרשמה יפה מאד.
יצא לדרך
אמנם לא טעים וקצת ריחני ,אבל השבוע לאחר שנים רבות של מאמצים ועבודה אותה החלו קודמי לתפקיד ,פתחנו
את המט"ש )מתקן לטיהור שפכים( האזורי ומי ביוב ממספר ישובים בדרום העמק החלו זורמים במערכת הנמצאת
בתקופת הרצה .אין ספק כי מדובר במהלך חשוב וירוק שכל התושבים ייהנו ממנו בסופו של דבר.

שביתת אזהרה
ולסיום אחרי שציינתי  10פתיחות בשבוע ,אין לי מנוס מלספר לכם על אפשרות של סגירה אחת :השבוע השתתפנו
כמועצה בשביתת האזהרה בת יום אחד עליה הכריז מרכז השלטון המקומי כאזהרה נגד הקיצוצים הקשים
המתוכננים בתקציבי הרשויות המקומיות ע"י הממשלה .קיצוצים שאם יצאו לפועל ,יקשו עלינו מאד לעמוד בכל
היעדים שלנו .החשש הוא שבמידה והאוצר לא יענה לדרישותינו נאלץ להשבית את המועצות לתקופה ארוכה יותר
מיד אחרי החגים.

אמרת השבוע
"אני אף פעם לא חושב על העתיד  -הוא מגיע מספיק מהר"
אלברט אינשטיין

שתהיה לכולנו שנה טובה ומאושרת בה נדע כולנו רק טוב
יורם קרין
ראש המועצה

