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שינוי תעריף אגרת הביוב
השבוע פרסמה רשות המים עדכון לתעריף אגרת הביוב במועצות אזורית ובין היתר גם בשלנו.
עפ"י עדכון זה וכפי שנכתב בפרסום ,שנשלח השבוע על ידי 'קולחי מעיינות' ,יועלה המחיר ל  ₪ 7.6למ"ק מים בשימוש ביתי
במקום  ₪ 2.7היום .כלומר תוספת של כ ₪ 011 -בחודש לבית אב בן חמש נפשות.
היסטוריה על קצה המזלג :המשרד לאיכות הסביבה חייב כבר בעשור הקודם ,את הרשויות המקומיות והמועצות האזוריות,
להקים מתקנים לטיהור שפכים ולהזרים אליהם את כל השפכים מהיישובים בתחומן .ע"מ לעמוד בתקנות מחמירות אלה
נבנה לפני מספר שנים מט"ש אזורי ומערכות הולכה אשר עלות הקמתם עד כה הגיעה לכ 71 -מיליון .₪
פרוייקט זה אשר עלותו בביצוע מלא תגיע לכ 011 -מליון  ₪ממומן ע"י הלוואות של מינהלת הביוב  -הלוואות שיש להחזיר
אותן דרך אגרת ביוב שכולנו משלמים.
המועצה האזורית הקימה תאגיד ביוב ' -קולחי מעיינות' ,שעליו מוטלת החובה להמשיך ולבנות את קווי ההולכה ולנהל את כל
תחום הביוב .בסמכותו לנהל את ההקמה ,לעסוק באחזקה ,לשקם תשתיות ישנות ולטפל בגביית האגרה.
אנו עסוקים רבות בגיוס משאבים ומענקים ממשרדי הממשלה כדי לאפשר לתאגיד להשלים את הפרוייקט ולהקטין את
האגרה שמוטלת על התושבים.
ביום שלישי התקיימה פגישה עם הנהלות היישובים להסברת הנושא ואלו נרתמו במרץ למאבק להורדת עלות האגרה
החדשה .שמענו הבוקר מרשות המים כי הגיעו כבר למעלה מ  011תגובות מיישובי ותושבי המועצה שלנו.
במאמצים משותפים אין לי ספק שנצליח.
גלגלי אהבה
גלגלי אהבה הינו מסע אופניים שנתי בן חמישה ימים ,לגיוס תרומות למען ילדי בית החולים אלי"ן בירושלים.
במסע משתתפים מאות רוכבים ומתנדבים מהארץ ומרחבי בעולם .בנוסף ,מתקיים מסלול גלגאלין חד-יומי.
על פי מודל 'הרכיבה למען מטרה' של גלגלי אהבה ,כל אחד מהמשתתפים במסע רותם למען המטרה את מעגל החברים,
בני המשפחה והעמיתים בעבודה ,ואלו,נרתמים ותורמים בשמו לבית חולים אלי"ן ,ובכך גם מעניקים חסות להשתתפותו במסע.
ביום א' האחרון יצא מסע האופניים מקיבוץ שדה אליהו ,לאחר טקס מרגש על מדשאות הקיבוץ בו השתתפו המארחים ,ילדי
וחברי שדה אליהו והרוכבים הרבים שהגיעו מכל רחבי תבל.
המסע עבר ביומו הראשון בשבילי העמק ,והמשיך הלאה לכיוון הכנרת וצפונה .זוהי הפעם הראשונה שטקס ההזנקה מתקיים
כאן אצלנו בעמק המעיינות.
חילופים במכלול מעיינות ובספורט
במהלך השבועות הקרובים מסיימת שלומית חפץ את עבודתה כמנהלת המכלול ופורשת לפנסיה לאחר חמש שנים של
עבודה מאומצת ומסורה וקידום רב של מכלול המוזיקה ,המחול והתיאטרון.
דני פירדמן מניר דוד יחליף את שלומית בתחומי המחול והתיאטרון ,וירכז גם את נושא הספורט בעמק.
בימים אלה עובדים שלומית ודני יחד .דני לומד להכיר את המחלקה ושלומית מנחה ומעבירה את שרביט הניהול.
נאחל לשניהם הצלחה בדרך החדשה ולשלומית נודה גם עכשיו וגם בהמשך עם סיום עבודתה.
מי מכיר את המקום? כיתבו לנו ...

פורום מזכירים ומנהלי קהילות
שבוע בשבוע שעבר נפתחה שנת העבודה החדשה של פורום המזכירים ומנהלי קהילות המשותף למועצה שלנו ולמ.א .עמק
הירדן .הפורום פועל מזה תשע שנים בהנחיית שתי עובדות סוציאליות מהמחלקות לשירותים חברתיים במועצות (אחת שלנו
אחת שלהם) והמלווה האזורי של התנועה הקיבוצית .המפגש הראשון היה בשער הגולן והשתתפו בו עשרים ושניים ממלאי
תפקידים .הפורום ,בהיותו פורום עמיתים לומד ,עסק במפגש הראשון בשני נושאים עיקריים האחד אתגר מקצועי מתחום
עיסוקו של מנהל קהילה  -במטרה ללמוד מהידע המקצועי של עמיתים בפורום ,והנושא השני  -למידת כלי מקצועי
להתמודדות עם מצבי תקיעות וקונפליקט.

איך ד"ש נולד ?
מזל טוב .הדף השבועי (ד"ש מראש המועצה) מציין היום את הגליון ה ( 011 -מה ,כבר )?011
זה התחיל מרצון לשתף את התושבים במה שקורה במשך השבוע "בשידור ישיר" ,ככל האפשר .המועצה עוסקת במגוון רחב
של נושאים הנוגעים לחיי התושבים וליישובים .לא תמיד מודעים התושבים לכל העשייה המתרחשת ברחבי המועצה והאזור.
התחלנו להפיץ את הדף השבועי דרך המייל וגילינו שתושבים רבים מעוניינים לקבל כל סוף שבוע מידע עדכני ישירות
הביתה.
הרשימה הלכה וגדלה וכיום אלפי תושבים מקבלים את הד"ש ישירות לבתיהם בדואר האלקטרוני ,חלקם גם בתיבות הדואר.
הד"ש ממשיך להתגלגל הלאה גם אל מחוץ לגבולות העמק ,לבנים ,למתעניינים ולשותפינו הרבים בפיתוח האזור .לעיתים,
כשיש תקלה והד"ש מתעכב ,מתקשרים אלי לברר מה קורה .אני מרגיש שהד"ש פתח בפנינו שיח בלתי אמצעי איתכם
התושבים ,שמגיבים ,שואלים ומשוחחים איתנו ובעצם שותפים לעשייה דרך הקריאה והמידע שמגיע.
אז..ניפגש ביום חמישי הבא! ואתם ,מוזמנים להמליץ לחברים נוספים להצטרף אלינו.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

* בקרו בדף הפייסבוק שלנו http://www.facebook.com/maianot
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

