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מועצת הגליל
בתחילת השבוע התקיים לראשונה מפגש היסטורי בו הוחלט על הקמתה של
מועצת הגליל .מועצת הגליל מורכבת מכל ראשי האשכולות בגליל  -אשכול כנרת
עמקים שבו אנו שותפים ,אשכול גליל מזרחי ,אשכול רשויות גליל מערבי ,אשכול
יישובי בית הכרם ואשכול גליל ועמקים.
מועצת הגליל קיבלה על עצמה לייצג את כלל הרשויות והאוכלוסיות בגליל ובגולן,
לפעול לקידומן בראיה על-אזורית וכוללת ,לגבש ולקדם מסרים המשותפים לכל
הרשויות באמצעות "נייר אחד ושפה אחת" ולהפוך על ידי כך את הגליל למוקד
עוצמה למדינת ישראל.
שילוב כוחות זה ,של כלל המגזרים והרשויות ייעשה בדומה למועצות על-אזוריות
נוספות כמו מועצת הנגב ומועצת יש"ע ובתיאום עם המרכז לשלטון מקומי ,מרכז
המועצות האזוריות והרשות לפיתוח הגליל.
כמי שמאמינים בשיתופי פעולה ויכולת ההשפעה הגדולה שנוצרת מעבודה משותפת ,אנו שמחים לקחת חלק במועצה החדשה
שהוקמה .אין ספק כלל כי החיבור של ראשי האשכולות וחיבור כל הרשויות יוביל לחיזוק הגליל ,ומנוף ליצירת איכות חיים טובה
יותר עבור כולם.

מעברים מעיינות כנרת
בארץ פועלים מספר מרכזי 'מעברים' המשותפים למספר מועצות אזוריות .אלו הם מרכזים אזוריים לפיתוח כלכלי-תעסוקתי,
שפונים למחפשי עבודה ,יזמים ובעלי עסקים ,מעסיקים וכן קהילות ויישובים' .במעברים' ניתן ייעוץ אישי בתחומי תעסוקה ויזמות,
סדנאות וקורסים ,נעשים תהליכי גיוס ומיון עובדים ,ומתקיימות פעילויות לקידום תעסוקה ביישובים ועבודה מול בעלי תפקידים.
במשך כשבע שנים היינו שותפים מרוצים ל'מעברים בעמק' המשותף למועצות האזוריות יזרעאל ,מגידו וזבולון .החיסרון היה
המרחק הפיסי של מרכז מעברים מהמועצה שלנו .עם העלייה במספר התושבים בעמק והרצון לתת מענים ייחודיים ומותאמים
לתושבים ,לעסקים ולקהילות ,הוחלט להקים מעברים ייחודי חדש בשותפות של משרד הרווחה ,המועצה האזורית עמק המעיינות,
המועצה האזורית עמק הירדן השכנה לנו ,ומרכזי החדשנות האזוריים  -אינו וואלי עמק המעיינות ומרכז חדשנות כנרת של עמק
הירדן .נואית ברקוביץ משלפים נבחרה לנהל את המרכז החדש .בחודשים הקרובים ,במקביל לפרידה הדרגתית מ'מעברים בעמק'
שממשיכים בינתיים לתת מענה למחפשי עבודה ולמעסיקים  -יוקם "מעברים מעיינות כנרת" החדש ,שבו בנוסף למכלול
השירותים הקיים ,יושם דגש גם על יזמות ,עסקים קטנים ,פיתוח כלכלי ותיירות.

אישור תושב
ביום חמישי ,לפני שבוע ,נשלח קישור להורדת אישור תושב באופן עצמאי לתושבי המועצה הזכאים להטבת מס על פי כל
הקריטריונים .כבר באותו היום קיבלו כ 500 -תושבים את אישור התושב שלהם ישירות למייל ,ועד היום ,נכון לכתיבת שורות אלה -
כבר מעל  1,600תושבים.
תהליך שבשנים קודמות היה מורכב יותר ובו נדרש התושב לגשת למזכירות הישוב ,למלא טפסים ,לחתום וכו'  -נעשה השנה
בקליק :בקלות ובפשטות.
זהו שירות חדש במועצה ,והוא חלק משירותים חדשניים נוספים ,אותם נוכל לראות כבר בשנה הקרובה ,עליהם עובד צוות רחב,
הכולל בתוכו נציגים מכל מחלקות המועצה ,מתוך תפיסת שירות חדשנית ששמה את התושב במרכז ומאפשרת לו לצרוך את כל
שירותי המועצה במקום אחד (אתר המועצה) ,באופן דיגיטלי ,בזמן ובמקום הנוחים לו ,וללא צורך בהגעה למשרדי הרשות .תושבים
אשר נתקלו בבעיות טכניות  -פנו למוקד המועצה ,וצוות המועצה אשר קיבל את הפניות ,חזר לכולם במהלך השבוע עם תשובות
ופתרונות .מי שעדיין לא הפיק אישור תושב ,מוזמן ללחוץ כאן
עוד נפתחה בשבוע האחרון מערכת דיוור ישיר לתושב באמצעותה יכולים תושבי
העמק לקבל מידע ישיר מהמועצה .גם למערכת הדיוור הצטרפו כבר מעל 1,000
תושבים .מוזמנים להצטרף.

חיוטו
מוזמנים להכיר :חיוטו  -ניידת שירות וטרינרי לטיפול בבעלי חיים.
המחלקה הווטרינרית של המועצה נותנת שירותי וטרינריה לכל בעלי חיות
המחמד בעמק ,למפעלי המזון ,למשקים החקלאיים של בעלי החיים ,לפינות החי
בישובים ולגן החיות  -גן גורו .יוזמה חדשה של ד"ר גרי וולך וטרינר המועצה היא
החיוטו  -קרוואן המצויד במכשור רפואי אשר יגיע לכל פינה בעמק ויוכל לתת
מענה רפואי איכותי לבעלי החיים ושירות חדשני לבעליהם.
ניידת החיוטו מאפשרת לתת לבעלי החיים את הטיפול או השירות לו הם זקוקים
במקום הימצאם ובתנאי סניטציה טובים ומותאמים .החל מהשירותים
הקונבנציונליים של חיסונים ורישיונות ,דרך עיקור חתולים ועד טיפולים מורכבים
יותר .את הניידת החדשה אפשר כבר לראות ברחבי העמק ,והשמועה עשתה לה
כנפיים וכבר השבוע התקבלו פניות מרשויות נוספות לבוא ולהכיר את חיוטו עמק המעיינות.
החיוטו ישמש גם כמרחב חינוכי נייד ,יגיע למערכות החינוך ולקהילות ויעסוק בחינוך לקידום הבריאות של בעלי החיים ,למען
השמירה על בריאות הציבור והמשפחה.

Green Ten
בשבוע שעבר התקיימה בכפר סבא תחרות " - "Green Tenהיוקרתית והחשובה
ביותר לאיכות הסביבה בישראל ,בה נבחרות הערים והמועצות הירוקות ביותר
בארץ.
התחרות ,המתקיימת זו השנה ה ,12-נערכה בנוכחות השר להגנת הסביבה זאב
אלקין ,וחלק ממטרותיה הן לרתום את הרשויות המקומיות ,הארגונים והמוסדות
השונים להשתתף באופן פעיל במאמצים לשימור ערכי הסביבה .בתחרות ,קיבל
קיבוץ מעלה גלבוע אות מיוחד כהוקרה על עשרות שנים של ייזום והקמה של מגוון
מתקנים לייצור אנרגיה מתחדשת ,מה שהביא את הקיבוץ להיות מרכז ידע וחינוך
לכלל הטכנולוגיות הקיימות והחדשניות ביותר.

מנגנים ביחד
לקראת הקונצרט המרכזי של המרכז למוסיקה עמק המעיינות 'אלף לילה ולילה',
התקיים אחה"צ מיוחד של סדנאות מגוונות שנוגעות בנושא מוסיקה מזרחית
אוריינטלית .באחת הסדנאות השתתפו נגני ההרכב הערבי "אורט חלמי שאפעי"
מקונסרבטוריון עכו ,יחד עם תלמידי מגמת המוסיקה העל אזורית של בית שאן
ועמק המעיינות שאותה הנחו ביחד בשיתוף פעולה יוצא דופן  -רכז מגמת
המוסיקה -דוד סולן עם מורי ההרכב הערבי  -אדהם קשאש וסוהיל פודי.
את היום חתם מופע של ההרכב ששילב בשיר "בלדי למחבוב" ששרה במקור אום
כולתום את הפייטן המקומי לירן לוי משדה אליהו.

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

