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אנו משתתפים באבלם הכבד של משפחת עזרא  -גלס וכל בית מסילות
עם מותו בטרם עת של צור.

הטבת מס
השבוע התבשרנו כי הוארכה הוראת השעה בנושא הטבות המס לכל יישובי המועצה.
כזכור ,הטבות המס ניתנות לישובים במועצה הנמצאים במרחק של עד  7ק"מ מהגבול עם ירדן .שבעה מישובי המועצה נמצאים
במרחק גדול יותר ולכן מדי שנה יש צורך לחדש ולהאריך את הוראת השעה .יחד עם מרכז המועצות ועם חברי כנסת הפעלנו לחץ
כדי לקבל תשובות עם תחילת שנת המס החדשה ,וביום שלישי קיבלנו הודעה כי הוראת השעה הוארכה בחצי שנה ,קרי עד אמצע
יוני .2020

התנגדות לטורבינות רוח
אתמול התקיים דיון בוועדה המחוזית בנושא התנגדויות לחוות הטורבינות המתוכננת לקום מעל לחמדיה ושדה נחום.
לדיון הגיעו נציגים משני הישובים ,ונציגי המועצה .הצגנו את עמדת המועצה המתנגדת בכל תוקף ,ביחד עם הישובים ,להקמת
הטורבינות בקרבת הישובים ,תוך דגש על הפגיעה בקהילה ,בצמיחה ובנוף הכפרי ודרשנו לעצור את התוכניות.
ההחלטה נדחתה בחודש .נמשיך לעקוב.

יממה
פורום מובילי החינוך של עמק המעיינות יצא ליממת למידה ויחד בעיר בירושלים.
המטרה העיקרית ביממה שכבר הפכה מסורת ,הייתה להיחשף ולאסוף רעיונות
בעולמות תוכן שונים ומגוונים לקראת הצעדים הבאים במסגרות השונות,
הרחבת מעגל ה ecosystems -והשותפים לחינוך בעמק ,וחיבור לעקרונות של
 STEMaianotאשר מקדמים את החדשנות החינוכית בעמק המעניינות .הפורום
סייר ב'שלווה' ,בבי"ס פלא ,בי"ס גואטמלה ,חט"ב יאסא ,חברת מובילאיי ,בית
אליאנס של עמותת 'רוח חדשה' ו'איפכא' מרכז לחדשנות חינוכית בשכונת
פסגת זאב .במהלך הסיור שמעו על ההתחדשות והחדשנות ,למדו את האתגרים
וההזדמנויות שנוכחים בכל מקום ,התחברו לסיפורים האישיים ובחנו את
המקומות משלל נקודות מבט .כל צוות מובילי חינוך שותף בהכנת האירוע  -פעילויות ,מפגשים ,סיורים ,הפעלות ועוד ,.והם חזרו
כולם  -מלאי חוויות והשראה ובעיקר עם תחושת צוות חזקה ועמוקה.

ישראל רותם
ישראל רותם ,שחצה כבר את גיל  80סיים את עבודתו במועצה ,ויצא לפנסיה.
ישראל שימש בתפקיד קצין בטיחות בתעבורה שלושים ושמונה שנים ,בהן היה אחראי על צי הרכבים במועצה ,דאג לתחזוקה,
לבטיחות והיה בקשר עם כל הנוהגים ברכבי המועצה.
הוא הקפיד לאורך כל שנותיו במועצה באופן בלתי מתפשר  -על הבטיחות ,דאג שתתבצענה פעולות הסברה וסדנאות,
השתלמויות ,תכניות זהירות בדרכים ועוד .לקראת הפרישה הוזמן ישראל למטה הרשות לביטחון בדרכים שם העניקו לו תעודת
הוקרה לרגל סיום תפקידו ,ועל "תרומה משמעותית ופורצת דרך בניהול הבטיחות בדרכים בעמק המעיינות במקצועיות ,במחויבות
ובמסירות ".את ישראל מחליף משה אילוק ממחלקת התחבורה ,אשר נכנס לנעליים גדולות וותיקות .תודות גדולות לישראל
ובהצלחה לו ולמחליפו.

דיוור ישיר לתושב
כחלק מקידום השירות לתושב ,נפתחה השבוע בפני תושבי המועצה האפשרות לקבל מידע באופן ישיר ואישי על פי בחירתם:
באמצעות המייל ,סמס או בוואטסאפ .המהפכה הדיגיטלית והתקדמות טכנולוגיות המידע והתקשורת הביאו לשינוי בכל אורחות
החיים בעולם בעשור האחרון .יותר ויותר גופים ומשרדי ממשלה מאפשרים לצרוך שירותים דיגיטליים ומידע בכל עת ,וגם אנחנו.
מטרת המערכת היא לסנכרן את כל המידע במקום אחד ,ולאפשר לתושב לקבל את המידע באופן מרוכז ,קל ומותאם באופן אישי,
ולמנוע הצפת מידע וקבלת הודעות זהות מגורמים שונים.
נפתחו שתי קבוצות דיוור  -האחת שבה מרוכזות כל ההודעות מהמועצה שישלחו אחת לשבוע ,והשנייה  -קבוצת דיוור אליה ישלחו
הודעות ותזכורות על בסיס יומיומי ועל פי הצורך.
מהלך זה הוא חלק מתפיסת שירות נכונה ומותאמת למציאות הדיגיטלית החדשה והמתפתחת ,ואנו נמשיך נבחן את הצרכים
ובהתאם נתאים את מערכת הדיוור הישיר.
מוזמנים להירשם למערכת הדיוור החדשה כאן
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שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

