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פרס בטיחות בדרכים
פרס שר החינוך ושר התחבורה לבטיחות בדרכים לשנת תש"ע הוענק לאולפנת גלעד על הנחלת נושא הבטיחות
בדרכים לתלמידי ביה"ס .מדובר בפרויקט בית ספרי המתקיים מספר שנים ,אותו מובילה ורד והבה ממעוז חיים,
במהלכו ,מקיים ביה"ס שורה של פעילויות החל מעזרה בלימודי תיאוריה לנהיגה ,ניצול רכיבה על אופנים ללימוד
כללי בטיחות ,הרצאות למורים והתלמידים וכו'.
אוטובוסים נוספים
אגד מפעילה קו ישיר מעפולה לבאר שבע שהוא חיוני מאד להסעת החיילים והסטודנטים מהצפון לדרום.
כמות הנוסעים בימי ראשון גדולה והתור לאוטובוס צפוף מאוד וגורם לדחיפות "וכמעט אלימות" .לאור המצב
והתלונות שהגיעו אלי פנינו לאגד להוסיף אוטובוסים בקו חיוני זה על מנת לאפשר לחיילים מאזור העמקים להגיע
בזמן ובבטחה ליעדם.
נופי הטירה
ההרחבה הקהילתית בטירת צבי יצאה לדרך .בשטח אפשר לראות כבר שישה בתים בבניה ושמונה משפחות
נוספות תתחלנה בקרוב לבנות את ביתן .התמונה הזו של התחלת הבנייה מחממת מאוד את הלב.
מוזיקה משותפת
מגמת המוזיקה המשותפת לבתי הספר גאון הירדן ושקד ולמכלול המעיינות ,שנפתחה לפני  3שנים ,ציינה השבוע
את סיום המחזור הראשון .הבוגרים שיציגו בקרוב את עבודתם בבחינות הבגרות צוינו לשבח והשתתפו עם כל חברי
המגמה באירוע בבית זיידן שהיה מרשים ומכובד.
קבוצת + 60
נפגשתי לשיחה משותפת עם תושבי העמק בגלאי  60+שהקימו פורום חדש למפגש ,שיחות ובילוי בשעות הפנאי.
במסגרת השיחה עלה רצונם להתנדב ולתרום במשימות שונות .היה מרשים לראות את המחויבות והאכפתיות
שלהם לעמק ותושביו ואני בטוח שנמצא את הדרכים להיעזר בהם.

תנים וכלבת
נושא התנים והכלבת מטריד מאד את התושבים והישובים .אנו ערים לכך ומשקיעים במשותף עם רשות שמורות
הטבע והחקלאים ,מאמץ גדול לצמצום הבעיה והמטרד גם בישובים וגם בשטחים החקלאים.
הגנת הסביבה
נפגשתי יחד עם ראש המועצה האזורית גלבוע ,דני עטר עם מנהלת מחוז הצפון של המשרד להגנת הסביבה ,דורית
זיס ,לדיון על הדרכים לחיזוק והרחבת היחידה הסביבתית המשותפת )לעמק המעיינות וגלבוע( ולהגברת החינוך
להגנה ושמירה על הסביבה.
נאה דרש ,נאה קיים
השבוע צוין ,בהשתתפות אנשי הביטחון בעמק ,סיום תפקידו של יוסי נאה כמפקד המתמידים .יוסי פיקד על
המתמידים שנים ארוכות ,ותרומתו לביטחון כולנו ע"י מניעת פשיעה וגניבות חקלאיות ,ראויה להערכה והוקרה.
פארק צבאים
נפגשנו עם מנכ"ל התמ"ת שרון קדמי ,לדיון במתן מעמד מיוחד לפארק צבאים במטרה לעודד חברות להקים
מפעלים בפארק .במשרד התמ"ת מודעים היטב לעובדה כי צריך למצוא את הדרכים לסייע בפיתוח הפארק
ומגבשים הצעות .בנוסף עלו במפגש הדרכים לקידום ופיתוח "שער ירדן"  -אזור התעשייה המשותף עם ירדן וחיזוק
מט"י  -מרכז טיפוח היזמות האזורי שלנו.
הפריח בז לשלום
השר לפיתוח אזורי והנגב והגליל סילבן שלום ביקר בעמק במטרה ללמוד על הקשר שבין הצפרות לחקלאות
האורגנית וההדברה הביולוגית .בביקור הפרחנו עקב ובז אדום ,הוסבר תחום ההדברה באמצעות תנשמות והוצגו
שיתופי הפעולה האזוריים עם ירדן והפלשתינאים בתחום ההדברה הביולוגית והחקלאות והדרכים לקידומם.
קרקעות ופיתוח
שולה בן צבי ,מנהלת האגף החקלאי במנהל מקרקעי ישראל יחד עם מנהל מחוז הצפון במנהל גבי וייסמן ,סיירו
ברחבי המועצה .בביקור הוצגו להם האתגרים עמם אנו מתמודדים בקידום הפרויקטים בתחום האנרגיה המתחדשת,
ההרחבות הקהילתיות ותוכניות הפיתוח האזוריות ,ונדונו הדרכים לסיוע.
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