
 

 

 

 
 נפרדים מרוני 

 ותיק הלך בתחילת השבוע לעולמו. ורוני דניאל, איש התקשורת ה
, ראה בעמק את ביתו ונתן לכך ביטוי בכל הזדמנות.  במעוז חייםאיש העמק אשר גדל   רוני,  

החקלאות על ברכיה צמח המשיכה לזרום בעורקיו כל חייו והוא היה שם בכל עת כדי להגן על  
חבריו הקרובים הממשיכים לעבד את האדמה בחום הכבד של העמק מדי יום. כילד    -החקלאים  

טחוניים סוערים, הכיר רוני מקרוב את  ישגדל על גבולה המזרחי של המדינה אשר ידעה ימים ב
בין ההדוק  ליבו   הקשר  מעמקי  רבות,  כך  על  דיבר  והוא  ישראל,  מדינת  לביטחון  החקלאות 

 תנחומינו למשפחה ולחבריו. יהי זכרו ברוך.  .ונשמתו
 
 

 מנהלת שטחים פתוחים
שאן ולבית  המעיינות  לעמק  המשותפת  הפתוחים  השטחים  מנהלת  של  חגיגית  התנעה  ישיבת  התקיימה  ראשי    ,אתמול  בהשתתפות 

 הרשויות, בעלי תפקידים באזור, והשותפים מקק"ל, רט"ג, המשרד להגנת הסביבה, החקלאות ועוד.
לשהייה קהל  לביקורי  הולם  מענה  מתן  איכותיים,  לביקורים  תנאים  ויצירת  המבקרים  וביטחון  בטיחות  ושטחים    שמירת  מים  במקורות 

חבורתיים ותנועת מבקרים, ומתן פתרונות לאחזקה וניקיון שטחים אלה שהם מושכי  פתוחים, ניהול השטחים תוך התייחסות להיבטים ת
במטרה לנהל את השטחים הפתוחים הקולטים מדי שנה    ,אלו הם יעדיה של המנהלת לשטחים פתוחים אשר הוקמה במשותף  -  קהל

הפתוחים. המציאות בשנים האחרונות מראה  מאות אלפי מבקרים בכל אתרי המים והנחלים, בגנים הלאומיים, באתרי התיירות ובשטחים  
כי הרשויות צריכות לקחת לידיהן את ניהול השטחים הפתוחים לטובת תושבי האזור והמבקרים הרבים וגם לטובת הטבע. המנהלת תעסוק  

 בקביעת מדיניות ובישומה בשטח לטובת כל המשתמשים ולטובת הטבע והסביבה.  
 
 

 מאבק החקלאים 
שמציעים   והאוצר  הרפורמה  החקלאות  המכסים,  משרדי  את  חופשי  לבטל  יבוא  לאפשר 

התחרות  ו מול  החופשי  בשוק  להתמודד  הישראליים  והחקלאים  החקלאות  את  להכריח 
הארגונים החקלאים  העולמית ראשי  הישראלית.  של החקלאות  קיומה  המשך  על  מאיימת   ,

והחקלאות הישראלית וגם  קוראים לקידום רפורמה מתואמת ומוסכמת שתשמור על החקלאים  
מועצות  כל הביום ראשון האחרון הוכרזה שביתת אזהרה ב  תאפשר את הוזלת יוקר המחייה.

האזוריות ולא התקיימה קבלת קהל, ביום שני עלו ראשי המועצות האזוריות וראשי הארגונים  
  םהחקלאיים בארץ לירושלים ונפגשו עם השרים, חברי הכנסת וראשי הסיעות במטרה לגייס

לרפורמה המוצעת, הבוקר ב   יצאו החקלאים  להתנגד  ובשבוע להפגין  צמתים ברחבי הארץ, 
לירושלים,   לעלות  מתכננים  והחקלאים  ההסדרים  חוק  על  ממשלה  ישיבת  מתוכננת  הבא 

 . למען החקלאים והחקלאות כולנו נתגייס  להיפגש עם מקבלי ההחלטות ולהפגין מול הכנסת.
 
 

 מובילים שירות 
ות איכותי, יעיל וזמין הקשוב אחת המטרות המרכזיות ששמה המועצה לעצמה היא מתן שיר

לצרכים המגוונים והמתעדכנים של הישובים והתושבים. במסגרת תהליך אסטרטגי גיבשה  
אנו פועלים כל העת לשיפור  , שלאורה  יוזם".  מותאם  .תפיסת שירות "קל הנהלת המועצה

 ושדרוג השירות לתושבים ולישובים.
אנו מאמינים כי על מנת לענות על צורכי התושבים יש להנגיש כמה שיותר שירותים ומידע  
בין   השירות  ברמת  פערים  לצמצם  השירות,  תהליכי  את  העת  כל  ולעדכן  לייעל  בדיגיטל, 

 ולהרחיב את האפשרויות לסייע למי שהאמצעים הדיגיטליים אינם נגישים לו.  הישובים 
עב ליום  התכנסנו  ראשון  השירותים  ביום  מערך  בעדכון  התמקדנו  שבו  במועצה  מיוחד  ודה 

ת  ילאחר הרצאה מרתקת שעסקה בחווי.  ואמנת השירות ועדכון מסלולי שירות בהמשך למדיניות השירות שגובשה בכנס ההנהגות האחרון
 .ותהלקוח התקיימה עבודה בצוותים קטנים לבחינה מחודשת של השירותים הניתנים ע"י המחלק 

הוא נושא הדורש עדכון תמידי, ולכן יש חשיבות לעבודת הצוות, למידה משותפת ויצירת סטנדרטים אשר מחד יגדירו מה   נושא השירות
 באופן מיטבי. צריכיםהם   אותורמת השירות שהמועצה דורשת מעובדיה לתת, ומאידך לוודא שהתושבים והישובים מקבלים את השירות 
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 ספר תורה ראשון במיטל  

השכונה הזמנית   - השבוע התקיים אירוע חגיגי ומרגש בישוב החדש ברום הגלבוע מיטל
משפחתה של חברת    .שעלתה על הקרקע רק לפני שנה התברכה בהכנסת ספר תורה

השכונה הזמנית החליטה שיהיה מכובד ויפה לתרום את ספר התורה לזכר אביה דווקא 
בטקס מרגש בנוכחות    .יות חלק מהעשייה המבורכת והציונית לישוב חדש בישראל ולה

חברי השכונה ואורחים נוספים הוכנס ספר התורה למבנה הרב תכליתי שמשמש את  
כבית כנסת גם  יועבר ספר התורה   .חברי השכונה  ישוב הקבע  בניית  לאחר  בהמשך 

 .וישמש את כלל הישוב
 
 

 הפנינג משפחות 
נהנו שני  רבות   ביום  חיכו    משפחות  במתחם  עידן.  במרכז  ומשפחתי  כייפי  מהפנינג 

נגניות מגוונות,  ילדים  הצגות  וסדנאות    ,למשפחות  רחוב  שחקני  ג'אנגלינג,  להטוטן 
זה   כל  טכנולוגי.  עידן  של  לילדיםמרתקות  מפנקים  וקרטיבים  להורים  קר  קפה    . לצד 

בצל   היה  ולכן  יעליההאירוע  הקורונה,  בתחלואת  מזון    התקייםה  מכירת  ללא  בחוץ, 
 ושמירה על מרחק.  

 
 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין 

 ראש המועצה 


