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נפרדים מאורה
השבוע הלכה לעולמה באופן פתאומי אורה בטיסט גלמן .אורה שניהלה במשך שנים ארוכות את מגמת המחול במכלול
מעינ"ות ,הייתה מורה יצירתית ומנהלת אהובה ומוערכת מאוד ,שידעה ליצור קשר מיוחד עם דורות רבים של תלמידות
ותלמידים .הכאב גדול מאוד .יהי זכרה ברוך.

הכיוון מערב
בשבוע שעבר השתתפתי במשלחת לארה"ב במטרה לקדם את הקמתו של מרכז מחקר חקלאי סביבתי משותף ישראלי -
ירדני  -פלשתינאי .במסגרת הסיור התקיימו שורה ארוכה של פגישות בפדרציה היהודית בקליבלנד שמזה  14שנים פעילה
במסגרת שותפות  2000באזור שלנו וקידמה פרויקטים רבים .בשנה האחרונה הצלחנו לעורר שם עניין במספר פרויקטים
ובהם :שיתוף פעולה מחודש עם העיר בית שאן ,פעילות קהילתית באמצעות "גשר לעתיד" ועכשיו קידום הקמתו של המרכז
החקלאי סביבתי  .בכלל חשוב לציין כי בפדרציה היהודית בקליבלנד אנחנו מרגישים כמו בבית.
אוברלין  -במרחק שעה נסיעה מקבליבלנד נמצא הקולג' שהיה הראשון בארה"ב שבשנת  1833אפשר לנשים ללמוד בין
כתליו .היום פועל בתוכו קונסרבטוריון מהמובילים בארה"ב בהוראת המוזיקה .הם ביקרו אצלנו בקיץ ופיתחנו ביחד רעיון
לקשור יחסיי מוסדות מוזיקה תאומים עם אולפן המוזיקה שלנו  -שיכללו חילופי מורים ,חילופי משלחות ,פיתוח האולפן
וגיוס תרומות לקידום לימודי המוזיקה אצלנו.
וושינגטון  -המשלחת שקשורה למרכז החקלאי התרחבה והצטרפו אליה אנשי עסקים מירדן והרשות הפלשתינאית
ופרופסור ערבי ישראלי ונציגים מארבע אוניברסיטאות אמריקאיות ,שהמובילה בהן היא פרדו מאינדיאנה ,שנותנות את
המטריה האקדמית למרכז .בסיוע המחלקה לקשרי החוץ של הפדרציה בקליבלנד נפגשנו בגבעת הקפיטול עם שורה של
סנטורים ,חברי קונגרס ,אנשי משרד החקלאות האמריקאי ,צוותו של מיטשל -שליחו של הנשיא למזה"ת ,הבנק העולמי ונציגי
השגרירויות ,והצגנו את נושא המרכז החקלאי המשותף שזכה לתמיכה מקיר לקיר .כידוע טיימינג הוא דבר חשוב ,ורעיון
המרכז החקלאי נופל היום על חזון הנשיא אובמה להקמת מרכזי ידע ,מחקר וטכנולוגיה באזורי סכסוך כמקדמי פיתוח אזורי.
בבית הלבן מתרגמים היום את החזון למעשה.
סילבן וטוני
השבוע התקיים אירוע לפתיחת מעבר לרכב בגלבוע מישראל לג'נין  -טקס אותו אירח ראש המועצה מהגלבוע דני עטר
בהשתתפות השר לפיתוח אזורי סילבן שלום וראש ממשלת בריטניה לשעבר טוני בלייר .ניצלנו את ההזדמנות להציג את
נושא המרכז החקלאי לבלייר וגם הוא הבטיח לסייע באמצעות האירופיים.
שכונת שלפים
בשכונת שלפים )השכונה המשותפת דתיים/חילוניים בין שלוחות לרשפים( אין רגע דל .לאחרונה הסתיימה הצבת ששת
הקארוילות הראשונות בשכונה הזמנית ובקרוב יתבצע האכלוס הראשון ,וכבר התבשרנו כי אושר תקציב נוסף של  1.5מיליון
שקלים ע"י משרד נגב/גליל להצבת קארוילות נוספות שיאפשרו קליטת משפחות נוספות.

כביש 71
ראש המטה של שר התחבורה מיכאל וידל ביקר במועצה ולמד את צרכי התעבורה הבוערים באזור והבטיח לסייע במספר
פרויקטים.
בנוגע לאחד מהם  -כביש  ,71התבשרנו ע"י החברה הלאומית לדרכים בישראל ,כי היא מקדמת מספר פרויקטים על הכביש
ובהם הסדרת צומת גשר הרומי )מפגש כביש  71עם כביש  (90ותוספת נתיב זחילה מצומת זו לכיוון מערב ,שתבוצע במהלך
.2010
בצומת תל יוסף )הפקק הידוע( מתוכננת הוספת נתיב לכל כיוון ,שינויים בתזמון הרמזור ועוד .אנו מברכים כמובן על
פרויקטים אלו ,אבל עיקר המאמץ הוא להכניס את תקצוב הרחבת הכביש לדו נתיבי בתוכנית החומש הבאה של החברה
הלאומית לדרכים )לשעבר מע"ץ(.
משפצים
התקבל אישור ותקציב לשיפוץ אולם הספורט במעלה גלבוע .אנו מקוים שהשיפוץ יתבצע בחודשים הקרובים ,מה שיאפשר
תנאים טובים יותר לפעילות הכדורסל בהר בה נוטלים חלק ילדים ובני נוער רבים.
אנרגיה חלופית
באזורנו יש פוטנציאל לפיתוח מקורות לאנרגיה חלופית ויצירת חשמל במגוון אפשרויות :אנרגיה ע"י טורבינות רוח ,אנרגיה
סולארית ואגירה שאובה.
בימים אלו קבלנו אישור מהוועדה לפיתוח תשתיות שאזור הגלבוע המזרחי נבחר לפיתוח ניסיון ראשון לייצור חשמל באגירה
שאובה .שיטת אגירה שאובה מאפשרת שימוש בחשמל עודף ,המיוצר בשעות הלילה ואינו מנוצל ע"י הצרכנים ,לייצור חשמל
בשעות שיא הביקוש ,ללא יצירת זיהום אויר.
הרעיון הוא לנצל את הפרשי הגובה בין מאגר מודע ליד רשפים למאגר עליון ליד מעלה גלבוע ובאמצעות טורבינה תת
קרקעית לייצר חשמל שיחובר לקו חשמל סמוך.
ואסיים בקצת שאר רוח.
קפה וספרות
ביום שלישי נפתחה עונה חדשה של קפה-ספרות בעין הנציב .זוהי המשכה של מסורת ,הפעם במתכונת חדשה בשותפות
עם עין הנציב ,גיל עוז ,צוות הספרייה האזורית והמועצה .המפגש הראשון הוקדש לשיחה עם אסף ענברי בן אפיקים ותושב
גשר על ספרו "הביתה" ,בו כל אחד מאיתנו באופן אישי וכל קיבוץ יכול למצוא קווי דמיון .בדבריו על הספר ציטט ענברי את
שכתב ח .נ .ביאליק ערב צאתו לשליחות בארה"ב והסביר את משמעות שם הספר " -הביתה":

"אחינו בני הגולה רוצים לראות כאן אצלנו את החסר להם שם בחיי הגלות ,בחיים התרבותיים הרוחניים והמוסריים; הם רוצים
למצוא בא"י קצת נחת-רוח ,מעט נחמה .ואנו צריכים להמציא להם את הטיפוס של חיים עבריים שלמים ...ולפיכך אנו צריכים
לתקן לנו "עקרי אמונה ממלכתיים" ,המשותפים לכל חלקי הצבור שלנו .א"י צריכה ליתן לגולה משהו יותר ממה שיהודי כל ארץ
אחרת יכולים ליתן :משהו שיש בו מרוח הקודש ,שהוא למעלה מן הרגיל והמצוי .אני מאמין שעם כל הקושי שבדבר נוכל להראות את
הנס הזה ,כי בעצם כל בנין הארץ עד עכשיו נעשה בדרך נס".
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