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שביתת אזהרה
השלטון המקומי החליט לחדש את המאבק מול הממשלה במחאה על הפגיעה המתמשכת שלה ברשויות המקומיות
בשורה של נושאים ובהם חינוך ,רווחה ,מענקי איזון ועוד .ביום ראשון תתחיל שביתת אזהרה של כל הרשויות בארץ.
המועצה מצטרפת לשביתה זו ובשל כך לא תהיה קבלת קהל במשרדי המועצה.
שימו שמן (זית)
פורום מנהלי הפעילויות במועצה יצא להתרשם ממסיק הזיתים הנמצא בעיצומו בימים אלו .ביקרנו בכרם של מירב
ושמענו הסברים מיוסי פורטל ,מנהל המטעים .מדובר בענף חדש (ישן) בעמק שהתפתח למימדים גדולים מאד ונשען על
מסיק מכני עם מכונות מתקדמות  -מנערת ובוצרת .הענף נמצא עדיין בשלבי פיתוח ולימוד ויש בהחלט מה לראות.
מתמודדים עם התנים
בתקופה האחרונה מורגשת החמרה קשה בבעיית התנים .אוכלוסיית התנים הולכת וגדלה וכך גם הנזקים שהם גורמים
לחקלאות .בנוסף אנו סובלים מכניסת התנים לישובים ופגיעה בבעלי חיים ולעיתים נדירות גם פגיעה בבני אדם (כלבת).
לאור המצב קיימנו פגישה דחופה עם מנהלי הרט"ג שהביעו את נכונותם לסייע ,כולל השתתפות תקציבית .סוכם על
גיבוש תוכנית חירום להתמודדות עם הבעיה באמצעים שונים ,כולל סניטציה שתסייע להקטנת כמות המזון בשטח
לתנים ,שיפור הגדרות מסביב לישובים ,והקטנת אוכלוסית התנים .גם הווטרינר האזורי נרתם למהלך.
פארק המעיינות
צוות ההיגוי של פארק המעיינות בו שותפים  -הרט"ג ,ק.ק.ל ,משרדי הממשלה להגנת הסביבה ,החקלאות והתיירות,
רשות הניקוז ,המועצה ונציגי הישובים התכנס לדיון בפעילות שבוצעה בשנת  0202והצגת תוכניות ותקציבי הפעילות ל-
.0200
בועטים חינוך
כ 02 -ילדים בעלי צרכים מיוחדים השתתפו בטורניר "החורף" במסגרת בית הספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל.
האירוע התקיים במתנ"ס בבית שאן בהשתתפות  6קבוצות  -מביה"ס גולני מבית שאן ,אולפנת גלעד ,ביה"ס כרמים
מעפולה ,ביה"ס עילאי ממגדל העמק ,תלמידי הישיבה התיכונית בבית שאן וקבוצה משייטת  .01את המשחקים שפטו
לוחמי השייטת והשופט הבין לאומי הוותיק משה אשכנזי .בתום המשחקים חולקו תעודות הוקרה ומדליות .היה יפה
ומרגש.

בסגנון אתיופי
התקיים מפגש עם קבוצת יזמים ופעילים המבקשת לקדם הקמת כפר תיירות אתיופי בעמק .מובילי הקבוצה הציגו את
התוכניות למיזם שמיועד להציג את מורשת יהדות אתיופיה ,מנהגיה ותרבותה .המועצה מקדמת בברכה את היוזמה
היפה ותסייע ליזמים בקידום הנושא.
מליאת המועצה
מליאת המועצה התכנסה לדיון בשורה של נושאים :הנושא המרכזי היה הצגת סקר שביעות הרצון של התושבים שנעשה
לאחרונה ביזמת המועצה ,במטרה ללמוד את ציפיות התושבים וסדר העדיפות שלהם ,כבסיס לשיפור השירות שהמועצה
נותנת לתושביה .עקרי הממצאים יפורסמו לציבור בעיתון המועצה הקרוב .כמו כן אושרו תקציבי הועדים המקומיים ,הוצג
סיכום תקציבי ל 9 -חודשים של שנת  0202ונושאים נוספים.
פורום עמיתים
פורום עמיתי הצמיחה הדמוגרפית מישובי המועצה ,החל לקיים סדרת מפגשים בנושאים שונים הקשורים לצמיחת
הישוב .המפגשים מתקיימים פעם בחודש ,כל מפגש בישוב אחר .התקיימו שני מפגשים האחד במעלה גלבוע והשני
בכפר רופין.
המפגשים מורכבים משני חלקים:
חלק ראשון  -הישוב מציג את התהליכים המתקיימים בו ,סיור בישוב.
חלק שני  -הישוב מציג דילמה שעסוק בה או רוצה לעסוק בה ,וביחד מנהלים את החשיבה בסיוע איש מקצוע מהתחום.
המטרה :לענות לצורך של העוסקים בשטח להתלבט ביחד ,להביא מניסיונם של ישובים ,לחזק את יחסי הגומלין בין
הישובים ולקדם את הישוב והאזור לצמיחה.
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