
 

 

 
 

 מסכמים עשור
 מסכמים עשור.  אנו אנו מסכמים שנה. פעם בראש השנה ופעם עם סיומה של השנה הלועזית. הפעם  - אחת לשנה, או פעמיים

חצו שנים, וגם אחרי עשור נמשכות. חלקן היו נקודתיות, החלו והסתיימו  בעשר האחרון פעולות ופעילויות רבות שנעשו בעמק
עשור של צעידה משותפת בעמק המעיינות, העשור שחלף בעמק אפשר לסכם ולומר כי היה זה  באותה השנה. לכן במבט על

  .התחדשות, פיתוח, צמיחה וגם לא מעט אתגרים
עמק המעיינות הפך להיות מותג בתחומים רבים: חינוך, צמיחה, תיירות, ותרבות. מכל רחבי הארץ מגיעים ללמוד את הסיפור שלנו 

ועדיין מתחולל כאן: מיתוג המועצה ,יצירת נראות בכל רחבי העמק, הסדרת פארק המעיינות, שבילי  והשינוי הגדול שהתחולל
 ויצירת פסטיבל המעיינות. ,האופנים, פריצת שביל עמק המעיינות

מרחבי החינוך החדשניים בעידן טכנולוגי, החווה החינוכית חוה  –על כל גווניו  –עמק חינוך 
קוד( במתנ"ס, פיתוח פדגוגי בבתי הספר שנעשה על ידי מובילי י)נגינה שירה ר –בעדן, נש"ר 

מנהלים וסגני בתי הספר, צוותי חינוך שלומדים ומלמדים ומייצרים קורסים  –החינוך בעמק 
לאנשי החינוך והקהילה, ומרחבי למידה חדשניים שהוקמו בתוך בתי הספר מעוררים השראה, 

רמלית אשר התרחבה לתחומים רבים, ומביאה וומצטרפת לכך גם הפעילות החינוכית הבלתי פ
לידי ביטוי עבודת צוות של רכזי חינוך וצוותים בישובים: טקסי מעברים, טיולים, פעילויות 

 וחיבורים של למידה משותפת לכולם.
המתנ"ס צמח והרחיב את הפעילות. הוקם מרכז צעירים לצעירי העמק שמקיים פעילות ענפה 

במחלקת התרבות מתרחשת למידה ופעילות קהילתית תרבותית  לצעירים ולמשפחות צעירות,
רחבה, מחלקת הספורט מקיימת מפעלי ספורט חוצי עמק, יוזמות סביבתיות מביאות לישובים 
גינות ופעילויות קהילתיות, במרכז למוסיקה ובמרכז למחול מתרחשת למידה ועשייה מגוונת, 

 יצירתית וחדשנית.
פת התיירות הארצית ולאתרי התיירות הגדולים והקטנים מהתיירות בעמק מעוגנת חזק על 

אינטראקטיבי המספר  מגיעים מאות אלפי מטיילים בכל ימות השנה. בחומה ומגדל נבנה מיצג
גם ואת סיפור העלייה על הקרקע, שביל עמק המעיינות הפך גם הוא עוגן בתיירות בעמק , 

 ת.מקום ליוזמות יישוביות קהילתיות וחינוכיות רבו
 מתבצעת על ידי אגף שפע, ניכרת ברחבי העמק והישובים.ה יטחוןבהו הניקיון ,לשמירה על הסביבההפעילות הרחבה 

רכבת העמק אשר חזרה לנסוע בקו בית שאן חיפה לאחר שנים רבות מביאה עימה בשורה, והעמק הפך להיות נגיש יותר למרכזי 
 התעסוקה, האקדמיה, הרפואה, והתרבות בכל רחבי הארץ.

שובים מורגשת הצמיחה עם הגעתן של משפחות צעירות לעמק, עם שובם של בנים הי בכל
דול להצטרפות לקהילות החמות. הרחבות נבנות, יש בנייה עם משפחותיהם ועם ביקוש ג

מואצת בתוך הישובים ואפשר לראות את מאות הבתים החדשים הנבנים בכל פינה, ואת 
מעונות, גני ילדים חדשים ומגרשי משחקים. גרף חינוך ו בניית מבני ציבור בישובים, מבני

פרים ואת הקפיצה הדמוגרפית הגדולה מראה בבירור את המס 2019הצמיחה שנעשה ב 
 בעשור הזה בעמק.

שכונת שלפים לדתיים וחילוניים נבנתה בין שלוחות ורשפים, והיא הייתה זו שפרצה דרך גם לישוב החדש "מיטל" שבימים אלה 
 נה על הגלבוע .נב

 המועצה למפת עדיפות הטבות המס. הוכנסו כל יישובי  נחרץהטבת מס ניתנה לראשונה לתושבי עמק המעיינות, ולאחר מאבק 
השתנו פני העמק, ומתקיימים שיתופי פעולה רבים בין הישובים. מנהלי קהילות נפגשים, ולומדים יחד,  2020ל  2010בין 

היגות צעירה אשר מכשירה את מנהלי העתיד בעמק, מה שמסיר חסמים ומחסומים ומאפשר התמודדות מתקיימים קורסים למנ
ת ובניית תכניות רחבות ועתידיות. בוגרי קורס המנהיגות הם שותפים לגיבוש תוכניות העתיד, השיח עם הנהגוהמשותפת של 

 הישובים והתושבים. ,התושבים הפך פתוח ונגיש ונושא השירות לתושב הפך להיות משמעותי וחלק בלתי נפרד בשיח בין המועצה
" לחדשנות בתעשייה ובחקלאות, והסתיימה "INNOVALLEYגיטלי ו המרכז לשיווק די בשנים האחרונות הוקמו כאן "ספרינג ואלי"

 בנייתו של הגשר אשר מחבר את שני חלקיו של איזור התעשייה והתעסוקה המשותף 'שער ירדן'.
יה אן ? מיזמי אנרגל –על פני העמק: פניה של החקלאות בעמק  וישפיעלצד העשייה הרבה עומדים בפנינו אתגרים גדולים אשר 

 המתוכננים לקום בסמוך לישובים, השלמת שער ירדן, הקמת הישוב מיטל, הקיצוצים התקציביים, ועוד.
את האהבה למקום, לאנשים ופרגון גדול לעשייה  ,מעל הכל, אפשר לחוש את תחושת הגאווה, השותפות והמרוצות של התושבים

 המשותפת של כולם.
 עימם הרבה תקוות, חלומות ותכניות להמשך, וגם אתגרים. דשה מביאיםחשנה סיומה של שנה ופתיחתה של 

נעסוק בשיפור והנגשת שירותים לתושבים, בבניית מוסדות חינוך, ובהמשך חיזוק ופיתוח הצמיחה באזור, תוך כדי יצירת  2020ב 
 עוד שיתופי פעולה במרחב האזורי. 
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 2020אישור תקציב 
מביא התקציב  -די שנה, כך גם השנה מכ אלש"ח.  168,644ר על ידי מליאת המועצה ויעמוד על אוש 2020ת תקציב המועצה לשנ

השנתי לידי ביטוי את העשייה הרבה בכל התחומים: חינוך, קהילה, תרבות הפנאי, שירות לתושב, פיתוח וצמיחה. צוות המועצה 
וחדשניות לרווחת ושמירת איכות החיים של תושבי העמק. המועצה זוכה בפרס ניהול תקין כבר מספר  ת יצירתיותעומל על תכניו

צוות אגף הכספים והנה"ח ולכל מנהלי מודים לשנים ברציפות, הודות לניהול כספי מושכל, אחראי ומאוזן. עם אישור התקציב אנו 
בזהירות תקציבית, וזאת בשל העלייה במדד  2020דה המאומצת בהכנת התקציב. אנו נכנסים לשנת עבוהאגפים והמחלקות על ה

הסוציואקונומי אשר מביאה לירידה במענקי האיזון, ירידה בתמיכות בתכניות שונות ועוד גזרות, אשר עלולות להגיע במהלך השנה 
 איכותי לתושב, פיתוח והצמחת העמק. רותנמשיך לשמור על שי -בשל העדר תקציב מדינה וממשלה. עם זאת 

 
 מאירים את העמק

 השמן הספיק לשמונה ימים וכך גם שלל האירועים שהתרחשו ברחבי העמק בכל ימות החג. ךפ
בישובים, במרחבי החינוך והקהילה ובבתי התושבים התרחשו אין ספור אירועים ופעילויות. מופע של עידן עמדי בקימרון, הצגות 

 דרכא. –, סרטים, והפנינג 'בית ספר מואר' בבית החינוך גאון הירדן יםילדים בישוב
להפנינג המוצלח בגאון הירדן היו שותפים מחלקת התרבות, מחלקת הצעירים, מורים ותלמידים רבים מבית הספר וכאלה 

 יות המוסיקה והמחול במתנ"ס.והמשתתפים בפעיל
משפחות ומוקדים להדלקת נרות ופעילות מיוחדת ומותאמת  23תם וליבם יפתחו את ב -במיזם 'בתים מדליקים' בשיתוף בית שאן 

לכל מגוון הגילאים. מילדים ועד ותיקים. למרות מזג האוויר החורפי והסוער הגיעו והתארחו מאות אנשים בכל מגוון האירועים 
תתפו במפגשי תוכן ובילוי משותף שבמסגרת המיזם. במקביל התקיימו גם 'מועדונים מדליקים' שבהם לקחו חלק בני הנוער אשר ה

 בכל ימות החג.
מתנ"ס עמק המעיינות  מטעם שאן בבית יחד ותוכנית בעמק ישראלית יהודית לזהות יחד - ניצנים תכנית בליווי התקיים המיזם

ר שלכל העושים במלאכה והשותפים א ות וברכותתוד  .ישראלית ילדות הופ וערוץ החשמל חברת ובתמיכת ומתנ"ס בית שאן
 האירו לנו את העמק !

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 החלה. שנה חדשה נפתחת ויחד עימה נפתח עשור חדש. 2020
 נאחל שיביאו עימם שלל עשייה, פעילות, התחדשות וטוב לכולם.

 
 
 

 !שבת שלום
 ,יורם קרין

 ראש המועצה

 נחום הבשד החנוכיה    


