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שביתת אזהרה בדרישה להחזרת תקציבי האיזון
ביום רביעי השבתנו ליום אחד את עבודת המועצה וחסמנו בשעות הבוקר את צומת "הגשר הרומי" במסגרת מאבקן של הרשויות המקומיות
והמועצות האזוריות כנגד הקיצוצים במענקי האיזון עליהן הוחלט באוצר .חשוב שכל תושב במועצה ידע כי מדובר במאבק על הבית ממש.
הקיצוץ במענקי האיזון מאיים באמת על יכולת המועצה להמשיך ולשרת את התושבים .אני קורא לישובים ולתושבים להיות שותפים איתנו במאבק,
כדי שנוכל לעמוד במטלות השירות עליהם החלטנו ,ולהבטיח את יכולת המועצה לספק אותם.
נעדכן על ההתפתחויות בהמשך.
במרחק נגיעה
במסגרת המפגשים להיכרות הנעשה בתחומי המועצה תחת הכותרת "במרחק נגיעה" ביקרנו ,כמעט כל עובדי המועצה ,בתל תאומים ובמכינה
הקדם צבאית.
לאחר טיפוס קצר למרומי התל ,אחד מהתאומים )לא אלו שבניו יורק( ושמענו מאביגדור  -מזכיר המועצה ותושב תל תואמים ,קטע קצר על עלילות
המקום ממלחמת העצמאות .ראש המכינה אודי תמיר ואבנר הלר היו"ר ,סיפרו על הנעשה בה ,מטרותיה ,כיווני התפתחותה ,והשתלבותה בחיי
הקהילה המועצתית .במכינה מתרחשת פעילות נפלאה ,רובה בהתנדבות ,החושפת את היישוב והעמק שלנו בפני עשרות צעירים מכול רחבי הארץ.
שיפוץ לרוויה
נפגשנו עם וועדי מושב רוויה במטרה להבטיח ששיפוץ התשתיות המתוכנן בקרוב בישוב ,במסגרת הפיילוט הממשלתי לשיקום תשתיות בהתיישבות
הותיקה שרוויה הוא אחד מהם ,ישמש מנוף אמיתי לצמיחה דמוגרפית וקידום הישוב בתחומים נוספים.
שיתוף פעולה פורה
השתתפנו בסיור של רשות הטבע והגנים )רט"ג( יחד עם ראשי רשויות בצפון במהלכו ביקרנו באגמון החולה ובגשר החדש התלוי מעל הבניאס.
כאן המקום לציין את שיתוף הפעולה הטוב של המועצה עם הרט"ג ,שבא לידי ביטוי גם בעבודה השוטפת בגן השלושה  ,כוכב הירדן ועכשיו בפיתוח
פארק המעיינות וגם בתוכניות עתידיות.
אולפנים תאומים
הולך ומתקדם שיתוף הפעולה עם מכללת אוברלין הסמוכה לקליבלנד ,מהמובילות בארה"ב להכשרת מורים למוזיקה .בשלב הזה אנו מגבשים
תוכנית משותפת לביקורים הדדיים ולשילוב מורים המלמדים במכללה שיגיעו ללמד במשך שנה באולפן שלנו.
מוציאים את המירב
במסגרת מפגשים עם הישובים נפגשנו השבוע עם הנהגת מירב .מירב הוא ללא ספק ישוב מיוחד בנוף המועצה .הוא צומח דמוגרפית ,מתפתח
כלכלית ונהנה מפעילות חברתית ענפה המשלבת תרומה לקהילה והסביבה .באופן אבסורדי שיעורי הצמיחה והפעילות נתקלות בקושי בשל מחסור
במבני ציבור ותשתיות ,המקשה מאד על המשך הפיתוח והתנופה .שמענו והשמענו ,ונעשה כמועצה כל מאמץ כדי לסייע.
תשתיות חשמל
בעקבות החלטות רשות החשמל בנושא "מחלק חשמל היסטורי" והתקנת תקנות אשר במסגרתן יידרש כל קיבוץ לקבל החלטה על האופן בו יבחר
להמשיך ולנהל את הטיפול בתשתיות החשמל שלו ,אופן חלוקת החשמל למנויים ,הגבייה ועוד' ,קיימנו התייעצויות במסגרות האזוריות )מועצה,
אפיקי מים ,משקי בית שאן( והגענו לתובנה שנכון לבחון את האפשרות להקמת תאגיד אזורי ,מקצועי אשר ייתן את התמיכה והטיפול למשקים אשר
יבחרו בכך.
בכוונתו לקיים בקרוב פגישת משקים ,אשר במסגרתה תוצג החברה ,המוצר ואופן ההתקשרות.
בינתיים אנו ממליצים להמתין עם התקשרויות לגורמים כאלה ואחרים אשר מציעים את שירותיהם באזור.
חינוך כדרך חיים
ולסיום ,לעונג הוא לי לברך את מלכה הס ,על זכייתה ב '-אות יקירת המכללה האקדמית עמק יזרעאל' על פיתוח תפיסה חינוכית ייחודית ועל
פעולתה רבת השנים בשילוב מחקר ,הוראה ועבודת שטח .מלכה ,אשת חינוך ותיקה ,מוערכת ורבת מעש עומדת מאחורי התפיסה החדשה של חצר
הגרוטאות ,תפיסה שמועברת מדור לדור ושעליה גדלים רבים מילדינו.
בשם תושבי עמק המעיינות וילדיה ,אני מאחל לה עוד שנים רבות של סקרנות ועשייה ,בריאות ואריכות ימים.
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