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על הגל
השבוע ארחנו בפורום המנהלים של המועצה "פותחים שבוע" ,את שגריר הכבוד של המועצה גל נבו ,הוריו קרן ואהוד ודודתו
ורד כחל מקיבוץ חמדיה ,הענקנו לו שי צנוע כאות הוקרה והערכה על הזכייה במדליית הארד ב  400מעורב אישי באליפות
אירופה לשחייה שהתקיימה לאחרונה בהונגריה .בשיחה שהתפתחה סיפר גל על המאמצים והעבודה הקשה שהביאו אותו
לפסגת השחייה בעולם ,ואנחנו מצידנו איחלנו לו הצלחה ,והזמנו אותו לחזור לעמק ,לחדש את פעילות השחייה ולהעמיד דור
חדש של אלופים.
צהובים וחדשים
ערב תחילת שנת הלימודים תשע"א "הורדנו את הניילון" משני אוטובוסים צהובים חדשים שהצטרפו לצי הרכב של מחלקת
התחבורה .האוטובוסים שעלותם גבוהה מאוד ונרכשו בסיוע משרד החינוך ,יצטרפו לצי הרכב של מחלקת התחבורה ויסיעו
את תלמידי ותושבי המועצה .זו הזדמנות נוספת להביע את הערכתנו למחלקת התחבורה ולנהגים שמסיעים באחריות,
מקצועיות ובטיחות ,את אלפי התלמידים שיתחילו שנת לימודים חדשה בשבוע הבא.
אל המעיין
בימים אלו מתבצע באמצעות המועצה הדתית שלנו ,שיפוץ יסודי של מקוואות במירב ועין הנצי"ב ואחרי החגים מתוכנן שיפוץ
דומה בשדה אליהו.
הכיוון מערב
התארחנו במועצה האזורית גליל מערבי במטרה ללמוד מהעשייה הרבה שלהם בנושא ההרחבות הקהילתיות .התרשמנו
מתנופת פיתוח התשתיות וההרחבות ושמענו על האתגרים איתם מתמודדת המועצה כתוצאה מתהליך הפיתוח המואץ.
תקציבים
נפגשנו עם ראש אגף התקציבים באוצר אודי ניסן לדיון בנושאים שעל סדר היום .בפגישה עלו מספר נושאים מרכזיים :העלות
הגבוהה של מתקן טיהור השפכים האזורי ומערכות ההולכה ,והמחיר הגבוה אותו נדרשים התושבים לשלם .בקשנו לקבל
מענקים להשלמת מערכות ההובלה והוזלת העלות לתושבים .התרשמנו שבאוצר מודעים לבעיה ועוסקים בגיבוש מודל שייתן
תשובה לעניין .נושא נוסף שעלה  -הוא הבאת מפעלים לפארק צבאים  -כאן שמענו התחייבות ברורה של אגף התקציבים
לסייע ולתמוך בקידום הבאת מפעלים לאזור.
בניה והתיישבות
נפגשנו עם ירון ביבי מנכ"ל מנהל מקרקעי ישראל במטרה לקדם מספר נושאים .הראשון היה פיתוח שלפים  -בנושא זה
סוכם מודל לשיתוף פעולה בין החטיבה להתיישבות והמועצה ,לקידום פיתוח התשתיות והשיווק .נושא נוסף שעלה הוא עלויות
פיתוח התשתיות על פי תכנון משרד השיכון ובקשתנו שהעלויות כולן יוכרו כבסיס לפיתוח.
קרווילות לשלפים
אושרו לנו  8קרווילות נוספות לשכונה הזמנית של "שלפים" שצמודה לשלוחות .התקציב העיקרי מגיע מהמשרד לפיתוח
הנגב והגליל ,בסיוע של החטיבה להתיישבות שגם תציב אותן בעוד כחודשיים באתר הזמני.
מחולות כורדיים
הערב )יום ה'( החל מהשעה  19:15מתקיים ערב מחולות כורדיים בירדנה .הערב מתקיים כחלק מההערכות לפתיחת כפר
התיירות בעתיד .כולם מוזמנים.
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