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מסכמים שנה
שנת תש"פ הייתה שנה מורכבת מאין כמוה.
התחלנו את השנה עם תכניות עבודה מסודרות להמשך פיתוח וצמיחה בקהילות וברחבי המועצה ,שמנו דגש על פיתוח כלכלי ,ניהול
השטחים הפתוחים ,השלמת תכנית אב בתחום החקלאות ותכנית המתאר הכוללנית לעמק ,והמשך תהליכי העמקת וטיוב השירות
לישובים ולתושבים.
והמציאות? מצב פוליטי מורכב ולא יציב ,ומעבר לדירוג גבוה יותר (מ 5 -ל )6 -במדד החברתי כלכלי המשפיע ישירות על תקציבי הרשות,
ו ...הקורונה ,שפרצה לחיינו בתחילתו של חודש מרץ ,עצרה תכניות רבות ,השפיעה על כל מהלך תכניות העבודה וההתנהלות ברשויות
והחיים בכלל.
לצד הפעלת מטה קורונה ,פעילות עם מנהלי הישובים וצוותי החירום הישוביים ,עברה המועצה לעבוד בקפסולות וללא קבלת קהל,
מוסדות החינוך והמרחבים החינוכיים פעלו באופן מלא ככל האפשר ,בלמידה מקוונת לאורך כל התקופה תוך יצירתיות ומחויבות גדולה,
ולאחר מכן חזרו לכיתות עד סוף השנה .בחמשת השבועות הראשונים של החופש פעלו קייטנות בית הספר של החופש הגדול שבמהלכם
התמודדו עם חולי קורונה ובידודים שנכפו על המשתתפים ,וב 1-לספטמבר נפתחה שנת לימודים חדשה ,שכבר גובה את "מחירי
הקורונה" עם חולים ,מבודדים והרבה מאוד שאלות להמשך .בתקופה זו ראינו וחשנו את חוזקן של הקהילות ,את היוזמות של התושבים
ואת החוסן האזורי המעורר גאווה גדולה.
לצד ההתמודדות השוטפת עם אתגרי הקורונה ,לא ויתרנו על הובלת תהליך חשיבה והיערכות אסטרטגית של מטה המועצה לגבי 'היום
שאחרי' המשבר  -בהיבטים של שירות ,שיתופי פעולה אזוריים וסוגיות של פיתוח וצמיחה .ובינתיים  -משתכני השכונה הזמנית בישוב
החדש מיטל עלו על הקרקע ונמשך הפיתוח בשטח בכל רחבי המועצה :פיתוח שכונות והרחבות ,מוסדות חינוך ,גני משחקים ,מועדונים,
אולמות ומגרשי ספורט ,שבילים ועוד.
המשכנו בתהליכי הצמיחה והפיתוח האזוריים ,קליטת משפחות ביישובי המועצה ,חיזוק הישובים והקהילות ,קידום ,יזום ושיפור השירותים
לתושב ,תחילת עבודתה של מנהלת השטחים הפתוחים המשותפת לעיר ולעמק ,הכשרת מנהיגות צעירה ופעילות קהילתית וחינוכית
נרחבת ברחבי המועצה ובישובים.
במהלך השנה שחלפה רשמנו הישגים חשובים :ביטול הקמת תחנת כח בין חמדיה ושדה נחום ,הקמת ישוב חדש במועצה (מיטל) ,קידום
הסולידריות האזורית והסדרי קרקע ומים בין יישובי המועצה ,ושיתוף פעולה מצוין עם בית שאן שיחזק את הפיתוח והצמיחה של שתי
הרשויות.
ולצד ההישגים גם אתגרים :נושא החזרת הטבת המס לחלק מיישובי המועצה לגביהם הסתיימה הוראת השעה שהוא מאתגר בשל המצב
הסבוך אליו נקלענו יחד עם כל מדינת ישראל והעולם ,אירוע האסי בקיבוץ ניר דוד וכל משמעויותיו ,התמודדות עם ההשלכות התקציביות
והחברתיות של משבר הקורונה העולמי על המועצה ותושביה ,והתמודדות עם האיומים הגדולים על ענף החקלאות  -שנמצאת בעבודה
מול משרדי הממשלה וע"י הובלת תכנית אב לחקלאות בעידן הנוכחי.
פנינו קדימה .לשנה חדשה שתביא עימה התחלות חדשות של פיתוח ,צמיחה והזדמנויות חדשות לכולם.

הקורונה ,הסגר ,ואנחנו
בין פורים לפסח פרץ לחיינו נגיף הקורונה .שגרת החינוך נעצרה ,כך גם עולם התיירות ,התרבות והפנאי ,התעסוקה ,ואת ליל הסדר ,חגגנו
בקרב המשפחה הגרעינית ובמפגשי זום.
לאורך כל חוה"מ פסח שהינו בבית עם מגבלות תנועה ,נהנינו מהדשא ,מהמרחבים הפתוחים ומהבית .אולם זו הייתה רק ההתחלה.
עברה כבר מעל חצי שנה ואנו מתמודדים עם המגפה בכל תחומי החיים.
אנו עומדים ערב ראש השנה תשפ"א – וגם הפעם תחת סגר ,מגבלות תנועה ,וציון החג בקרב המשפחה הגרעינית .מדי יום נוספים
מאומתים לקורונה בעמק ,ומדי יום נכנסים עוד ועוד מעגלים של אנשים ומשפחות לבידוד .כל מערכות החינוך נסגרו כבר הבוקר והחל
ממחר ב 14:00 -יחל הסגר עליו הוחלט בקבינט הקורונה והממשלה.
הבוקר ערכנו פגישת מטה קורונה של המועצה לקראת הסגר והחגים ,ובנוסף קיימנו פגישה עם מנהלי הישובים והקהילות.
המועצה עוברת לעבוד במתכונת מצומצמת עד לאחר חגי תשרי ועד לקבלת הנחיות להמשך הפעילות.
את ההנחיות אנו מקבלים ממשרד הבריאות ,פיקוד העורף וגורמים נוספים ,כמו כן אנו ערים לכל הפרסומים ברשתות ובתקשורת.
אנו רואים חשיבות עליונה במשמעת העצמית של כל אחד ואחת.
הקפדה על מסכות ,ריחוק פיסי והיגיינה  -כנראה  -ירחיקו אותנו ככל האפשר מהדבקה מבידוד ,ומשיבוש כל אורחות החיים.
אנא – הקפידו על עמידה בשלוש ההנחיות ,ללא ניסיונות לעקוף אותן בכל דרך שהיא ,שימרו על עצמכם ,ועל בני ביתכם.

כנס מיטל
ביום שישי האחרון התקיים כנס מיטל .הכנס התקיים כאשר השכונה הזמנית כבר
מאוכלסת ב 14-משפחות ואנו ימים ספורים לפני עבודת הדחפורים לפריצת
הדרכים לישוב הקבע.
בשל הנסיבות הכנס התקיים ב zoom-בהשתתפות  50משפחות המתעניינות בישוב,
נציגי המועצה ,נציגי החטיבה להתיישבות וכמובן נציגי הישוב המתגוררים כבר בשכונה
הזמנית.
הכנס חשף בפני המשפחות את תכניות הישוב העתידיות ,חזון הישוב והרצון לייצר
מרחב בו חיים יחד דתיים וחילונים ,מובילים לשיח של כבוד הדדי ומוכיחים הלכה
למעשה שרב המחבר על המפריד.
המתעניינים נחשפו גם לעשיה הענפה של המועצה בתחומים רבים ובראשם :צמיחה ,חינוך ,תעסוקה ועוד .בסיומו קיבלו המתעניינים
סקירה על השלבים הבאים בתהליך הקליטה למיטל.

מליאת המועצה הדתית
בישיבה חגיגית השבוע נבחר מחדש הרכב המועצה הדתית האזורית עמק המעיינות,
ואושרה פה אחד בחירתו של יו"ר המועצה הדתית יוסי מנחם לקדנציה נוספת .ההליך
התקיים רק כעת בשל העובדה שבשנה וחצי החולפת כיהנה ממשלת מעבר.
הרבנים האזוריים שלמה אזואלוס ושלמה רוזנפלד בירכו את יוסי ואת ההרכב החדש
הנבחר והפליגו בשבחים על הפעילות המצוינת של המועצה הדתית ,ועל החיבורים
והשיתופים שהיא מייצרת בכל קהילות העמק.
גם אנחנו  -הוספנו ברכות משלנו ואיחלנו למליאת המועצה הדתית ולעומד בראשה
שימשיכו לעסוק בעשייה המבורכת שלהם בקרב הישובים והקהילה האזורית.

תיאטרון עדות
ביום שני ,הגיע לסיומו פרויקט תיאטרון עדות המשותף לגיל עוז ,לבית ספר שקד דרכא,
למחלקת החינוך ולמתנ"ס .את הפרויקט יזמו הקימו וליוו השחקנית עירית דגן מטפלת
בדרמה ובעלה עזרא דגן ,שחקן ,במאי ומפיק .הפרויקט החשוב והמרגש הוא תהליך בין-
דורי ,חינוכי וטיפולי ,המפגיש ניצולי שואה ובני דור שני עם בני נוער .דרך טיפול בהבעה
אמנותית ,יצירה ודרמה תרפיה ,נשמעות ומסופרות עדויותיהם של ניצולי השואה
וחוויותיהם של בני הדור השני .בסופו של התהליך שהתרחש לאורך כל השנה בעמק -
הועלה ביום שני המופע המסכם בהשתתפותם של המבוגרים והצעירים יחד.
זה היה חיבור מדהים כשהמבוגרים מספרים את סיפורם והילדים על הבמה ממחיזים
ומביאים אותו לידי ביטוי באמצעות משחק ושירה :סיפורי גבורה ,הישרדות ,כח ואמונה.
דווקא בתקופה מורכבת שכזו כה חשוב להביא לידי ביטוי את סיפורם של שורדי השואה בעמק ,ולתת נקודות של אור וכח לצעירים ובעיקר
למבוגרים.

התחלות
התחדשנו באתר מועצה חדש .באתר החדש אפשר למצוא מידע ושירותים לתושב אותם תוכלו לקבל בכל עת שיתאים לכם ,וביתר קלות.
האתר עדיין בהרצה ,עדיין יש בו באגים ,אולם  -עלינו לאוויר ואתם מוזמנים להיכנס ,להשתמש ,ולעדכן אותנו בתקלות ותיקונים נדרשים.
emek-maianot-region.muni.il

"שיפה וטובה תהא השנה אשר מתחילה לה היום "...
שבת שלום,
חג שמח ושנה טובה,
יורם קרין
ראש המועצה

