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הון חברתי
כחלק מתהליך השינוי האסטרטגי ,עורכת בימים אלו המועצה בשיתוף גשר לעתיד )ארגון לשינוי חברתי( ,סקר הון חברתי
ביישובי המועצה .מטרת הסקר לקבל תמונת מצב ביחס להון החברתי כפי שבא לידי ביטוי בכל אחד מהיישובים ,כמו גם בין
היישובים  -תחושת שייכות ליישוב ולאזור ,קשרים בין יחידים וקבוצות ,תחושת בטחון אישי ועוד .לאחר שננתח ונלמד את
התוצאות אנו מקוים להבין טוב יותר את צרכי האזור והתושבים על מנת שנוכל לשפר את תהליכי התכנון ופעולות המועצה
בתחומי התרבות ,הרווחה ,הקהילה והצמיחה הדמוגרפית .בשבועיים הקרובים יגיעו לבתיכם סוקרים ,נודה לכם מראש על
נכונותכם לשתף פעולה ולהקצות זמן להשיב על השאלון.
מעורבות קהילתית
אחד הגורמים המשפיעים ביותר על החלטתה של משפחה לבוא ליישוב בעמק )או להישאר בו( הוא חוזקה ואיכותה של
הקהילה .קיימנו יום עיון בהנחיית מכון שדמות מאורנים ,במטרה לייצר שפה קהילתית אחידה בין מחלקות המועצה ולהטמיע
אותה בקרב עובדי המועצה .במהלך היום נדונו השאלות  -איך מחזקים תהליכים חברתיים ביישובים ומה תפקידה של
המועצה כמעצימה ותומכת בתהליכים קהילתיים ביישובים .יום העיון הוא חלק מתהליך למידה והעשרה של עובדי המועצה.
קפיצה לירדן
בתחילת השבוע בשיא החום ,קפצתי לירדן יחד עם עמיתי ראש המועצה האזורית עמק הירדן ,מ.מ .ראש עירית בית שאן חזי
חריב ,ונציגים מהרשות הפלשתינאית ומדינת ירדן  .הטבילה בירדן שאורגנה ע"י ארגון "ידידי כדור הארץ" ,היתה אקט סמלי
למחויבותנו כראשי הרשויות הגובלות עם הירדן ,לשמירה על איכות הסביבה ופיתוח הירדן .אנו מקוים שגופים בין לאומיים
וממשלת ישראל יגייסו תקציבים לשיקום ופיתוח הירדן בעתיד.
שיקום תשתיות וותיקות ברוויה
בימים אלו החלה החטיבה להתיישבות בהשתתפות המועצה האזורית בעבודות שיקום התשתיות הישנות ברוויה בהיקף
של  2מיליוני שקלים .הפרויקט המתנהל ביוזמת ומימון משרד החקלאות ישתלב בפרויקט ניקוז רוויה שיחל גם הוא בקרוב.
אנו מקוים כי שיקום התשתיות הפיזיות ביישוב יצור את הבסיס לצמיחה דמוגראפית והתחדשות היישוב.
כמה טוב שבאת הביתה
כחלק מקבלת הפנים לחיילינו המשתחררים מצה"ל ,התחלנו לשלוח להם אגרת בה אנו מברכים אותם על סיום השירות
הצבאי ומציגים בפניהם את אפשרויות התעסוקה ,ההשכלה ,פיתוח היזמות ותרבות הפנאי בעמק ,בתקווה לעודד את שובם
הביתה.

מטפחים יזמויות
מטה המועצה נפגש עם מנהל מט"י בית שאן וטבריה  -ניצן אבירן ,במטרה לחזק ולהגביר את שיתוף הפעולה .מט"י פועל
באזורנו בעשר רשויות ולפעילותו תרומה חשובה בפיתוח שורה ארוכה של יזמויות עסקיות ותירותיות ,אנו מייחסים לפיתוח
וחיזוק הקשר חשיבות רבה.
דו  -קיום
אוכלוסיית חיות הבר ההולכת ומתרבה גורמת לנזקים כבדים לחקלאות ולסיכון התושבים )כלבת( .מורכבות הבעיה ,והיקפה
דורשת הערכות ארגונית וכספית אזורית להתמודדות איתה ומחייבת שילוב ידיים ושיתוף פעולה של כל הנוגעים בעניין
)חקלאים ,יישובים ,רשות הטבע והגנים ,מועצה ,משרד החקלאות וארגונים אזוריים( .אנו עוסקים בכך במרץ בתקווה לאפשר
דו קיום בין הטבע לאדם.
שותפות 2000
מטה המועצה קיים דיון משותף עם ההנהלה הפעילה של שותפות  2000במטרה לחזק את ההכרות ההדדית ,ללמוד טוב יותר
את תוכניות העבודה וסדר היום של שני הגופים ולהרחיב את שיתופי הפעולה .לשותפות מסורת ארוכת שנים של עבודה פורה
עם המועצה ומגוון פרויקטים מוצלחים.
ניסוי צופרים
לתשומת לבכם ,בתאריך  25/8בשעה  11:05ייערך ניסוי צופרים בכל המחוז )כל יישובי המועצה( הרב"שים של כל הישובים
עודכנו והתבקשו ליידע את תושבי הישובים.
אלוף אמיתי
גל נבו  -השחיין מספר  1בארץ ,עשה זאת שוב .הפעם הוא זכה במדליית ארד במשחה היוקרתי ל 400 -מעורב אישי
באליפות אירופה ,שהסתיימה השבוע בבודפשט בירת הונגריה .הפודיום אינו חדש לגל מקיבוץ חמדיה ,בשנה שעברה
באליפות אירופה בבריכות קצרות באיסטנבול ,הוא זכה בארד ,ובאליפות הפעם הוא השלים אליפות מעולה ,לאחר שסיים
במקום הרביעי בגמר  200מעורב אישי .היטיב לבטא זאת השדר הבריטי שאמר בעברית" ,טוב מאוד נבו" .אנחנו מוסיפים -
כל הכבוד גל.
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