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תושבים יקרים,

צילום :אורי וול

בחוברת  -סיכום פעילות המועצה
בשנת  - 2017לעיונכם.
שנת  2017עמדה בסימן איגום משאבים והובלת מהלכים
אסטרטגים שתרמו משמעותית לקידום המשימות
המרכזיות בארגון ,לצד המשך פיתוח מואץ וייעול
המערכת ,וזאת תוך שקיפות ובשיתוף חברי המליאה,
העובדים והתושבים.
לצד העמל זכינו בקורטוב של נחת באופן המייצג
נכונה את פעילותנו :החינוך בגלבוע זכה באות הנשיא
“כתקווה הישראלית” ,והחינוך הבלתי פורמלי בגלבוע
זוכה להוקרה מצד שרת התרבות והספורט ,כמוביל מבין
הרשויות בהשקעה ברוח הספורטיבית.
תקציב המועצה ממשיך לגלם גידול עקבי בתקציב החינוך
(כמעט ממחצית התקציב הכולל) ,כביטוי למיצוב החינוך
כתשובה לכל השאלות .הייתה לנו זכות לפתוח ביה”ס
חדש ואנו נערכים לבינוי ופתיחת ביה”ס נוסף בשנה
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הנוכחית .במקביל ממשיכה המועצה בתמיכה בפעילויות
התרבות ,החינוך הבלתי-פורמאלי ,והשירותים החברתיים,
אותם אנו רואים כחשובים ביותר להעצמתנו כפרטים
וכקהילה ,ולטיפוח החוסן הקהילתי בגלבוע .במועצה כ-
 100מוסדות חינוך בהם נעשית עבודה ערכית וחינוכית
ברוח “חזון החינוך בגלבוע” .בוגרי מערכת החינוך שלנו
ממשיכים להוביל בהתנדבות לשנת שירות ולשירות
לאומי ,בגיוס לשירות משמעותי בצבא ובלימודים .השנה
אף זכה ביה”ס עמק-חרוד ,בהוקרה על הובלתו בגיוס
בוגריו לשירות משמעותי.
גידול נוסף ,בא לידי ביטוי בתקציבי הפיתוח ,כחלק
מהמדיניות לקידום ופיתוח מנופי צמיחה ואיתנות
כלכלית .לצד התקציב השוטף ,אנו מובילים רשימת
פרויקטים בהיקף חסר תקדים ,כקידום אינטנסיבי של 5
אזורי תעשייה חדשים ,והרחבת אזור התעשייה הקיים
בחבר ,תכנית אב לפיתוח התיירות בגלבוע ,בהמשך
להצטרפות לעמותת תיירות מוצלחת ,ולמפת המענקים
להקמת מלונות חדשים ועוד.
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הגלבוע הינה הרשות השנייה בארץ ,המקדמת את תכנית
הפרוגרמות במלואה שמשמעותה הגדלת כל הנחלות
החקלאיות (למושבים) ,ומספרן בקיבוצים .זהו תהליך פורץ
דרך ההופך את הקרקעות הזמניות לקרקעות במשבצות
הנחלות ,ומשקף בכך משמעות כלכלית דרמטית לישובים.
גם השנה ימשך פיתוח דרמטי של מערך הכבישים
והתשתיות ברחבי המועצה ,כביטוי לצרכי הצמיחה
במועצה .כך ,החלו העבודות לבניית הכיכרות בכניסה
לישובים לאורך כביש  ,60ובניית מדרכה ותאורה בכביש
הכניסה לגוש יעל .אנו עומדים לסיים את כיכר הכניסה
לאזור התעשייה “מבואות הגלבוע” ,כנדבך הכרחי
להתפתחותו .זאת לצד פעילויות נוספות שאנו מקדמים
בכבישי הגלבוע ובכניסה לישובים.

הקשר הרצוף עם התושבים ועם השטח ,ימשך כביטוי
לחזון לפיו -שקיפות ושיתוף הציבור מהווים נר לרגלנו.
ביחד ,נמשיך לשרת את תושבי הגלבוע ולהוביל לפיתוח
האזור ,לצמיחה ולהתחדשות ,תוך שמירה על הצביון
החקלאי-כפרי-קהילתי ,על המורשת ונכסי הטבע של
האזור ,ובכך נממש את שליחותנו.
אנו מוקירים את שיתוף הפעולה לו אנו זוכים מהוועדים
ומנהלי הקהילות והאגודות ,מחברי המליאה ,ומעובדי
המועצה המסורים ,ומודים על האמון והזכות לעשייה
משותפת.

בשורה משמעותית נוספת מתקיימת בתחום ההתייעלות
האנרגטית ,הכוללת החלפת כל תאורת הרחוב בישובים
וברחבי המועצה ,לטובת חסכון כספי ניכר בהוצאות
התאורה ,ושיפור משמעותי של התאורה.
המועצה מתמודדת עם אתגרים המאיימים על איכות החיים
בגלבוע -נוכח קידום יוזמות בנושא אנרגיות ,המקודמות
ללא הגיון תכנוני ו/או התחשבות בדעת הציבור -יצאנו
לצעד שטרם נראה בארץ ,בו בחרנו לקיים תהליך עמוק של
למידת כל מיזם ומיזם ,תוך שיתוף כל הגורמים ,ובראשם
נציגי הציבור והיזמים .בסוף התהליך יצרנו מסמך מדיניות
ייחודי ,שאושר במליאה .מתוך המסמך נגזרות רמת בקרה
ובטיחות יוצאות דופן בהיקפן ובמשמעותן ,בכל הקשור
למפעלים ומתקני תשתיות שיוקמו בגלבוע! המועצה
תמשיך לראות בחיוב רב פיתוח ,אך תקפיד ללא פשרות על
בריאות הציבור ואיכות החיים והסביבה.
השנה זכינו לפתוח מרכזים חדשים ומאוד משמעותיים:
מרכז “מעברים” לקידום תעסוקה ומינוף עסקים ,מרכז
הצעירים (“תכל’ס”) ,להעצמת הקהילה בגילאי ,18-45
מרכז הגיל הרך ,מרכז גישור ,מרכז “עוצמה” ועוד .זאת לצד
פעילויות קהילתיות נוספות שצוברות תאוצה ומתרחבות
כגון“ :נתיבים להורות” ,פורום צרכים מיוחדים ,ופעילות
צח”י בישובים .הקמת המרכזים החדשים חושפים טפח
מהבסיס האיתן אותו אנו בונים לטובת קידום היישובים
והתושבים.
צילום :אורי וול
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 | 9יולי

 | 8מרץ

 | 4אפריל

תיירות
>1
>2
>3

>4

 | 5יולי

 | 3אפריל

 >8צעדת הגלבוע הבינלאומית
 > 5אחרי  90שנה :רשות ניקוז
הגלבוע מצטרף לעמותת
ה :51-עשרות אלפי משתתפים
ונחלים ירדן דרומי ומוא”ז
התיירות בעמקים.
בסימן הצדעה לתיירות ופעילות
הגלבוע ציינו את השבת המים
מלון בוטיק יוקרתי ,אקסלוסיבי
האקסטרים בגלבוע.
לטבע והזרמתם לנחל חרוד.
חדש מוקם בגלבוע.
 >6מוא”ז הגלבוע באמצעות רשות  >9פסטיבל כדורים פורחים :פסטיבל
מוא”ז הגלבוע מבצעת באמצעות
הכדורים הפורחים הבינלאומי
ניקוז ונחלים ירדן דרומי סיימו
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי
המסורתי התקיים זו שנה
עבודות לשיקום וטיפוח אתר
עבודות לשיקום וטיפוח נחל נבות.
שמינית והיווה אירוע השיא בקיץ
תל-יוסף הישנה.
קידום תוכניות ואטרקציות
לפעילות האקסטרים המאפיינת
 >7קידום תכנון לקראת הקמת
תיירותיות חדשות במועצה ,במרכז
את המועצה.
שבילי אופניים ודרכי נוף,
ביקורו של שר התיירות בגלבוע
בחבל התענך ועמק חרוד.
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 | 5דצמבר

 | 2יוני

 | 1ספטמבר

 | 4אוקטובר

מחוללי שינויי
 > 1היסטוריה חינוכית בגלבוע:
נפתח ביה”ס הדמוקרטי ,ביה”ס
יסודי צומח.
 > 2מוא”ז הגלבוע בעיצומו של
תהליך לגיבוש אמנת שירות.
 > 3נחנך מרכז “נתיבים להורות
בגלבוע”.

 > 4ההכוונה והביקוש לידיים
עובדות התרכזו במקום אחד-
מוא”ז הגלבוע ועמק הירדן
מקימות את מרכז “מעברים”
בהשקעה שנתית של מיליון
ש”ח ע”י מ .הרווחה.
 > 5נחנך בגלבוע מרכז אבחון,
טיפול וטיפוח הגיל הרך.

 | 3יוני
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פיתוח תשתיות

 | 11נובמבר

 | 9אוקטובר

 | 12נובמבר

 | 15דצמבר

 | 10נובמבר
>1
>2
>3
>4
>5
>6

נחתם הסכם הקצאת שטח
להקמת ביה”ס יסודי חדש
בקיבוץ בית -אלפא.
פתרון בכביש  60-החלו
העבודות לבניית הכיכרות
בכניסה לישובים.
לרווחת הציבור :מגרש רב
תכליתי חדש במגן שאול.
הונחה אבן פינה לאולם ספורט
רב תכליתי ,במרכז אומן-
נערכים לתחילת העבודות.
הוסדר הכביש המוביל והכיכר
בדרך לביה”ס עמק-חרוד.
מאירים את הגלבוע :החל
פרויקט תקדימי במהלכו הוחלפו
כל גופי תאורת הרחוב במרחב
המועצה.
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>7
>8

>9
>10
>11
>12

תנופת פיתוח :החלו העבודות
על כביש  ,6734מצומת יזרעאל
ועד המושב מיטב.
מעצבים ביחד את המרחב
הכפרי בגלבוע! תהליך שיתוף
הציבור בגיבוש תכנית אב
לשטחים הפתוחים בגלבוע.
החל השלב האחרון בחיבור
יישובי עמק-חרוד למט”ש בית
שאן.
מעגל תנועה חדש בכניסה
לאזור תעשייה מבואות הגלבוע.
קהילה של שייכות וחקלאות:
פרויקט ייחודי לשימור קרקע
לחקלאי טייבה.
שלב סופי בפיתוח התשתיות
בהרחבת חבר; הישוב צפוי
להכפיל את כמות תושביו.

 | 2פברואר
>13

>14
>15

>16
>17

היקף חסר תקדים בגיוס משאבים ומענקי
פיתוח ממשרדי הממשלה :תוך שנה וחצי
גויסו כ 300-מיליון ש’ לפיתוח הישובים
והחוסן הקהילתי.
פעילות ללא הפסקה! נחנכו  3מגרשים רב
תכליתיים ביישובי גוש יעל.
הסתיים בהצלחה פרויקט ראשוני לשדרוג
תשתיות תת ועל קרקעיות במושב רם-
און; מודל הפרויקט יועתק לטובת ישובים
נוספים בגלבוע.
משרד הכלכלה והתעשייה אישר מענק
משמעותי לתמיכה בפעולות להתייעלות
האנרגטית בגלבוע.
הוסדרה הכניסה לישוב נורית.
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 | 1ינואר

 | 3פברואר

 | 4פברואר

 | 16ספטמבר

 | 7יוני

 | 6יוני
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חינוך

 | 9מרץ

 | 10אפריל

 | 11אפריל

 | 9מרץ

>1
>2
>3
>4

>5
>6
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“זמר שכזה” עם נוער איכותי
שכזה!
הזמן הגמיש -תפיסה חינוכית
פורצת דרך.
לראשונה :הרשמה מקוונת לגני
הגלבוע.
תלמידי “עמק יפה” נותנים
משמעות למיזם מעורבות
חברתי .
חינוך לחקלאות וקיימות בגני
הילדים במועצה.
אנרגיה חלופית בגלבוע -
תעשיידע נכנסת לפעילות
נרחבת בכל חטיבות הבינים
בגלבוע.

>7

>8

>9

> 10
> 11

יחד לב אל לב :למעלה
מ 800 -ילדי הגנים באירוע
מסכם ,לפעילות חסרת
תקדים של דו קיום ושיתוף,
בין כל גני הגלבוע.
ביה”ס אחווה גלבוע בצעד
ראשון בדרך להפוך
למכללה טכנולוגית אזורית.
‘כולאננה’ בגלבוע :ילדי
כיתה ה’ מביה”ס יד
לחמישה ויסודי מוקייבלה.
גן אורנים שברם-און ,הוא
הזוכה בפרס החינוך הארצי!
שנה שנייה שביה”ס היסודי
“עמק חרוד” עולה לגמר
אליפות הסייבר הישראלית.
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 | 2ינואר

 | 7מרץ

 | 1ינואר

 | 7מרץ

 | 6פברואר

 | 4פברואר
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חינוך

 | 21דצמבר

>12

>13

>14

>15

>16

מייקתאון -לילה שלם של
מצוינות ,חדשנות ,ויצירתיות
בעמל חרוד.
עשרת ימי תודה – מסורת
מקסימה חדשה שנפתחה
בביה”ס יד לחמישה.
למעלה מ 9,100 -תלמידים
פתחו שנת לימודים מוצלחת
בגלבוע.
תלמידי חט”ב מוקייבלה זכו
במקום הראשון במחוז הצפון
במסגרת אולימפיאדת המדע.
עמק-חרוד זכה להיכלל
ברשימת התיכונים
המצטיינים לשנת תשע”ז.

>17
>18

>19
>20

>21

נחנך אגף חדש בביה”ס היסודי
עמק-חרוד.
קשור בסרט -בביה”ס עמק
חרוד מציינים  70שנה
לקולנוע במדינה ,ב7-
הופעות הומות קהל!
היחידה לקידום נוער בגלבוע
מתחדשת במבנה חדש.
גן הדס מהישוב אומן נכנס
למבנה חדש שבנתה המועצה
בישוב.
במקום הראשון! עמק חרוד
מובילים בגיוס לצה”ל.

 | 17נובמבר
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 | 18דצמבר

 | 13מאי

 | 14ספטמבר

 | 15ספטמבר

ספורט
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 | 7נובמבר

 | 8פברואר
>1
>2
>3

>4
>5
>6

הילית נחייסי עשתה
 > 7הספורט בגלבוע להעלאת
זאת שוב.
מודעות לסרטן העור.
לראשונה קבוצת טניס
 > 8השרה מירי רגב בגלבוע :ביקור
בכפרי הגלבוע.
ראשון של שר תרבות וספורט
הפועל יזרעאל/גלבוע
בכפר מוקייבלה ,ויצירת מענים
אלופת המדינה ברוגבי -משלימה
לקידום תרבות וספורט עממי
עונת דאבל חלומית.
ותחרותי ברחבי המועצה.
נשות הגלבוע במסע אופניים  > 9העצמה נשית בכדורסל :מועדון
חוצה ישראל.
הכדורסל של הגלבוע (גלבוע/
אליפות ישראל במרתון אופנים
מעיינות) ,מרחיב את פעילותו
הרים לשנת  2017בגלבוע.
באופן המבסס אותו כגוף המוביל
גלבוע/גליל :מסיבת עיתונאים
בארץ בתחום כדורסל נשים.
בסימן עשור להעצמת הפעילות
המועדון מתגאה בלמעלה מ350 -
בקהילת הגלבוע.
בנות המשחקות בכל המסגרות.

 | 3מרץ

 | 1פברואר
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מרכזים קהילתיים גלבוע

 | 11ינואר

 | 2מרץ

 | 6אוקטובר
>1

>2

>3
>4

>5
>6

לגעת בכולם! פעילות מרגשת
של קבוצת הכדורסל הבכירה
(נוער) בגלבוע/מעיינות.
ט”ו בשבט בגלבוע :אלפי ילדים,
מיישובי הגלבוע ,השתתפו
באירוע הכולל טיול בנופי
הגלבוע ונטיעות משותפות.
יום המעשים הטובים  -בקש
טוב ,ורדפהו!
אחראיות אזורית  -תלמידי היח’
לקידום נוער גלבוע מציגים את
עיקרי הפרויקט האזורי ,בכנס
ארצי “אחריות לישראל .”2048
חווית קיץ קולינרית ובלתי
נשכחת לילדי הגלבוע.
יריד חשיפה לשנת שרות -נוער
הגלבוע מוביל בהתגייסות
לשנת י”ג בחברה הישראלית.
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>7
>8
>9
>10
>11
>12

>13
>14

עונה ספורטיבית במיוחד במסגרת
המרכזים הקהילתיים.
זה הכול בשבילך! זוכרים את קרן
זהרוני.
מעורבות חברתית ,ציונות ,ומאסטר
שף .נוער גלבוע ,כמובן!
קבוצת הכדורסל עם הפנים
לקהילה.
מונדיאליקו בגלבוע ומסע אופניים
משותף לדו קיום.
חווה חקלאית חדשה בכפר יחזקאל,
הפועלת בשיתוף עם היחידה
לקידום נוער בגלבוע.
גשרים של תקוה ,באמצעות הריקוד.
ילדי הגלבוע זכו לקבל את החולצה
הכחולה והחלו בפעילות התנועתית;
שיא של כל הזמנים של משתתפים
מכיתות ט’ בתנועת בני המושבים.

 | 9נובמבר

 | 7אוקטובר
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 | 1יולי
 | 13מאי

 | 4אוקטובר

 | 14דצמבר

 | 5דצמבר

צעירים
>1
>2
>3
>4
>5
>6

כנס מתגייסים בגלבוע .2017 -
סדנה לתעסוקה ייחודית.
מרכז צעירים בכנס ראשון עבור משתכנים בגלבוע.
הצלחה מסחררת לפסטיבל תוצרת מקומית.
מרכז מעברים בשיתוף מרכז צעירים ערך כנס יזמים
ועסקים  -לקידום בעידן הדיגיטלי.
תחילת גיבוש מנהיגות צעירים בגלבוע.
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קהילה
>1

>2
>3
>4
>5

מוקייבלה מציגים :מנהיגות קהילתית
במייטבה  -כל הכוחות מתגייסים למען
הקהילה.
חיים משותפים  -אחריות סביבתית
משותפת לקהילה.
להורות את הדרך -סיירת הורים בגוש
אומן ,מתחילה שנה חדשה.
ביד לחמישה סיימו פרויקט מיוחד ומרגש:
תעודות הזהות ליישובי חבל תענך.
בית מרקחת חדיש ומרווח נפתח בישוב
גן נר.

 | 4אוקטובר

 | 5דצמבר

 | 1יולי

 | 2פברואר

פיתוח מצוינות
ארגונית
>1
>2

>3
>4
>5

>6

גיוס משרד הפנים ליצירת
כלים ייחודיים לסיוע במחיקת
חובות ארנונה לתושבי הגלבוע.
לב ליבו של הארגון! מסגרת
 | 6יולי
העשרה והכשרה לכל דרגי
ההנהלה :סדנאות ייחודיות
לדרג מנהלי ביניים ,מזכירות,
 > 7טיול חנוכה של עובדי
עובדי הרווחה והגביה.
המועצה.
הסכם קיבוצי ראשון לעובדים
 > 8מיפוי צרכים והתאמות
במתנ”ס!
מבנה ארגוני ,תשתית ,נהלים
בתום הבחירות נקבע -וועד
והנחיות ,וגולת הכותרת
עובדי מועצה חדש.
השתלבות בתכנית מ .הפנים
שלל מחמאות וביקורת חיובית
(בין הרשויות הבודדות)
לגלבוע על הנחלת ויישום
לפיתוח מצוינות ארגונית
מיטבי של התוכנית הלאומית
בתקציב של  2.3מ’ למשך
.*360
שנתיים.
יום עיון מעשי בנושא נגישות
עבור עובדי המועצה.
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 | 2אפריל

 | 7דצמבר

אזרחים ותיקים
>1
>2
>3
>4
>5

מועצה אזורית גלבוע | סיכום שנה 2017

מאות ותיקי הגלבוע ,יצאו
לטיול אביבי ברחבי המועצה.
סיום מרגש לשנת הפעילות של
מרכז “דורות בגלבוע”.
יקיר הגלבוע-
אריה בן שמחון.
החלה פעילות כיתת הוותיקים
בביה”ס עמק-חרוד.
“לא נס ליחם של וותיקי
הגלבוע” :דורות בגלבוע
מציג פעילות ראשונית ברמה
עולמית ,בה מועסקים וותיקים
בריפוי חרסים בארכאולוגיה.

 | 1אפריל

 | 5דצמבר

 | 3ספטמבר

חירום
>1
>2
>3
>4
>5
>6

תחנת הזנקה של מד”א נפתחה
בגן נר.
תמיכה ישירה של כ 2.5-מיליון
שקל לחיזוק הבטחון במוא”ז.
מקימים צוותי צח”י ביישובי
הגלבוע.
עמידה נכונה ומוכנות ברמה
מעולה במועצה בשעה חירום.
תרגיל פינוי תושבים מוצלח
כחלק מתוכנית “מלונית”.
למעלה מ 200-ממתנדבי
“המתמיד” ,התכנסו בבית העם
ברם-און ,לערב של שבח
והודיה למתנדבים.

 | 2אפריל

 | 5ספטמבר

 | 3יוני

| | 15

תרבות
>1
>2

>3

>4

>5
>6

עונת התרבות בגלבוע :הוכפלה
כמות המנויים.
מוזיאון בית שטרומן בפעילות
תרבותית חדשה עם משטרת
ישראל.
זה רשמי :בתום פעילות נמרצת
הוכר בית המוזיקה יזרעאל-
גלבוע כקונסרבטיון ,וישמש
כבי”ס אזורי למוזיקה בגלבוע.
“להביא אור לגויים”  -פרויקט
ייחודי ברוסיה של תזמורת
הכלייזמרבנד מהגלבוע.
פעילות בתי היוצרים בכפרים.
הלילות של החורף הזה
בגלבוע.

 | 4נובמבר

 | 3אפריל

תוכניות לאומיות 360
 > 1מרכזי למידה בכפרים :חיזוק לימודי והעשרה
חברתית במסגרת החינוך הבלתי פורמלי.
 > 2פעילות לחיזוק משאבי התמודדות רגשים
וחברתיים של הילדים ,באמצעות טיפול
באומנות בביה”ס היסודיים.
 > 3תכנית עיר ללא אלימות :הרחבת תכנית
השמירה על המרחב האישי (בגיל הרך),
לעוד גנים במועצה; הורחבה פעילות
מניעתית בתחום הנהיגה הבריונית ,בשת”פ
עם משטרת ישראל ,ולצורך הפחת עבירות
הנהיגה ביישובי המועצה
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 | 3דצמבר

שירותים
חברתיים

מועצה אזורית גלבוע | סיכום שנה 2017

 | 1ינואר
>1

>2
>3
>4

חולמים על דרך אחרת -ערב
 > 5כל כספי תכנית “שיקום
בנושא צרכים מיוחדים למשפחות,
שכונות” הוקצו לשיפוץ ושיפור
ילדים ובעלי תפקידים.
תנאי הדיור של בתי זקנים
“אח שלי גיבור” -בגלבוע מציינים
ביישובים.
את יום המודעות לתסמונת דאון > 6 .אירוע סיכום לפעילות שנתית
סדנה לתעסוקה ייחודית וראשונה
של פורום בעלי צרכים
לנשות הגלבוע.
מיוחדים.
שיתוף פעולה יוצא דופן עם
מכללת עמק-יזרעאל.

 | 2מרץ

 | 5אוקטובר

 | 4יוני

 | 3יוני

חקלאות

צילום :אביחי רן

 > 1הובלת מהלך בהשתתפות כלל היישובים
במועצה ,להגדלת הנחלות לחקלאים ביישובים
ושיפור האחיזה באדמות החקלאיות.
 > 2הובלת מאבק בהתפרצות מחלת הכלבת.
 > 3ועדות חקלאיות :דיונים שנתיים בהשתתפות
חקלאים מקומיים בהם קודמו הנושאים :שיווק
תוצרת חקלאית ,נזקי בע”ח ופשיעה ופסולת
חקלאית.

 | 2אוקטובר
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מאבקים ציבוריים
>1
>2
>3
>4
>5
>6
>7

הפגנת החקלאים מול הכנסת.
הפועל גלבוע גליל בביטוי תמיכה עם
החקלאים .
חקלאי הגלבוע נאבקים
בגזירת עליית מחיר המים.
קלקול חוק המים -מפסיקים לשלם
למקורות!
מאחדים כוחות למען המרחב הכפרי
וכנגד הכאוס התכנוני.
יו”ר הכנסת בגלבוע“ :אבסורד לבחון את
החקלאות בהיבט צר ,ואסור שהדיון על
החקלאות יהיה רק בהיבט הכלכלי”.
דיון על הכלבת בוועדת הכלכלה בכנסת-
יו”ר ועדת הכלכלה תוקף את הטיפול של
משרד החקלאות במגפת הכלבת בצפון:
“המשרד נכשל כישלון טוטאלי ,חייבים
להקים עכשיו צוות חירום!”.

 | 3יוני

 | 5אוקטובר

 | 6ינואר

 | 7דצמבר

 | 2ינואר

 | 1ינואר
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 | 4יולי

הישגים מיוחדים
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 | 3דצמבר

 | 4מאי
 > 1התקווה הישראלית -החינוך
בגלבוע זוכה באות הנשיא.
 > 2הבית של הספורט בישראל!
מוא”ז הגלבוע זוכה במקום
הראשון על ההשקעה
בפעילות ספורטיבית מבין
הרשויות בישראל.

 > 3הרב תחומי עמק חרוד אלופי
המדינה של ליגת התיכוניים.
 > 4למעלה מ 1000-איש הגיעו
לעצרת הזדהות עם תושבי
הכפר נאעורה.

 | 5נובמבר

 | 2יוני

 >5שומרים על הבית-
בסוף תהליך ציבורי שטרם
נראה בארץ ,גובש מסמך
מדיניות המסדיר את פיתוחם
של של מיזמי אנרגיה.

 | 1נובמבר
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ליקציית גלבוע:

להורדת אפ

תשלומים
לחוגים ופעילות

החברה
הכלכלית

דיווח מידי על
אירועים ומפגעים

ניוזלטר חודשי-
מידעון הגלבוע
אירועי תרבות
ופנאי כרטיסים
תיירות
ואטרקציות
בגלבוע

צור קשר

צילום :נפתלי הילגר

תשלומי מים

