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צילום :אורי וול

תושבים יקרים,
בחוברת  -סיכום
פעילות המועצה
בשנת - 2020
לעיונכם.
אחת מאבני הדרך הכי
משמעותית ומשנות
מציאות בסיכום שנת
 ,2020היא סיום תכנית
ההבראה וההתייעלות ,תוך שחרור מעול החובות
הארוך ,ומעבר לניהול בריא ,תקין ומאוזן ,המשקף
את ניצני פירות התהליך.
גאווה זו מתעצמת ,על רקע אתגרי שנה שתיזכר
בדפי ההיסטוריה ,כשנה שבה נגיף הקורונה תקף
את העולם ושיבש כמעט את כל מה שהכרנו .למרות
הקורונה ולצד התמודדות איתנה ,עמדנו במרבית
היעדים בתוכנית השנתית של המועצה ,והוצאנו
לפועל שורת פרויקטים מעוררת גאווה ,בזכות
ההנהלה ,ההנהגות והקהילות החסונות .הרצון
לייצר תקווה ועתיד טוב יותר לאזור ,על רקע משבר

ומציאות של אי וודאות ,שימשו ככוח מניע נוסף,
ותוך יצירת סדר יום חדש ,שינינו מציאות בגלבוע!
בהמשך לפיילוט שנערך ב 2020-ונוכח השונות
בין הישובים וחשיבות התאמת השירותים בכל
ישוב עפ"י צרכיו ,הרחבנו ותגברנו תקציבית את סל
השירותים שמספקת המועצה ליישובים ולתושבים.
כמו תמיד בגלבוע ,נוהל התהליך בשיתוף הציבור,
למענה מיטבי לצרכי התושבים.
המודל שנבחר מורכב מסל שירותים בסיסי ,סל
גמיש ,ומנגנון תמרוץ ,המעודד יישובים לניהול
עצמי ולרמת שירותים גבוהה .גיבוש סל שירותים
שכזה מוביל לתמהיל שירותים ממוקד ,המעצים
את הישובים ואת יכולתם להתמודד עם הצרכים
והאתגרים ,וכתוצאה מכך ,הן היקף והן איכות
השירות לתושב שופרו משמעותית.
אל נוכח מציאות מאתגרת בו המדינה הולכת ונסוגה
מתיקצוב ,אני גאה לעמוד בראש ארגון המקדיש
קרוב ל 85%-מתקציב המועצה לחינוך ,רווחה,
ופיתוח משמעותי ,במיוחד ולנוכח השנה הייחודית
בתחום שירותי הרווחה והחינוך.
צילום :אורי וול
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כזכור ,בחודש מרץ פרץ לחיינו וירוס הקורונה
שמלווה אותנו עד היום .ברגע אחד נעצרה הפעילות
השוטפת ,והמדינה נכנסה לסגר .בתוך חוסר הוודאות,
יצרנו ככול האפשר מגוון פתרונות ושירותים
לתושבים ,לצד יוזמות ופעילויות רבות שהותאמו
לרוח התקופה ולמגבלות .עם פרוץ המגיפה הוקם
"צוות קורונה" מועצתי ,המקיים הערכות מצב וגיבוש
המענים הנדרשים באופן תדיר ,ואחראי על הוצאה
לפועל של הנחיות הקורונה ברחבי המועצה .אך
בראש ובראשונה ולצורך התמודדות איתנה עם אותה
מגפה ,נשענו על אותה "רוח הגלבוע" הידועה .החוסן
הקהילתי והערבות ההדדית הגלבועית המהווים
סיבה לגאווה .כך ,יכולנו למגיפה בזכות ההירתמות
המשותפת והערכים המשותפים לנו ,ובראשם ערכי
כבוד האדם והדאגה לזולת ,לצד רוח ההתנדבות
והנכונות לסייע לאחר .דאגנו לנצל את התקופה
להביא פרח ,ולהביע הוקרה לכל השותפים בחיזוק
החוסן הקהילתי של כולנו.
לצד כל זה ,רשמנו השנה שלל הישגים מיוחדים
בפיתוח המשאבים החקלאיים והסביבתיים בגלבוע
כסגירת תחנות המעבר ,שהיו מפגעי תברואה
מסוכנים ,ביטול הקמת תחנת הכח מבוססת גז מזהם,
הרחקת סכנת קו מתח העל  400מבתי התושבים

בנאעורה ,קידום תחום הפקת אנרגיה מתחדשת ע"י
מערכות סולאריות מגוונות ועוד .בנוסף ,הגשמת
פרויקטים תכנונים רבים כדוגמת האולפן למחול
החדש ,מגרש האתלטיקה המשודרג ,גן ציבור מרשים
לטובת יישובי אשכול חבר ,מרכזי נוער בחבר ואומן
ועוד ועוד .במקביל ,נמשך הפיתוח באזור התעשייה
"מבואות גלבוע" ,ומפעלים איכותיים חדשים נוספו,
ובראשם מפעל עוגן משמעותי ,המגיע במקום מפעל
פרוטרום המזהם .יתר על כן ,סיימנו השנה תהליך
עומק מרשים לפיתוח מצוינות ארגונית במועצה
והקמנו מחלקת יישובים חדשה ,אירגנו מחדש את
אגף השירותים החברתיים ועוד.
גם השנה אנו מביאים לפניכם את סיכום הפעילות
שלנו למען הגלבוע ולכל תושבינו .הנגשת המידע
לציבור הינה חלק מתפיסת עולמנו ,כי אתם-
התושבים ,החלק הכי משמעותי בתהליכים שאנחנו
מובילים במועצה ,ועליכם להיות שותפים ולהיחשף
למידע בשקיפות מלאה.
תודתי לכל השותפים והשותפות ,וכן לוועדים ומנהלי
הקהילות והאגודות ,לעובדי המועצה הנפלאים,
להנהלה האיכותית ולכם ,תושבי הגלבוע היקרים-
על האמון המלא ושיתוף הפעולה בעשייה.
שלכם,
עובד נור ,ראש המועצה
| | 3

מחוללי שינוי
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 > 1רשות בריאה היוצרת
מציאות :סיום תכנית ההבראה
והתייעלות ,שחרור מעול
החובות ,ניהול תקין ומאוזן,
ויצירת תשתית בריאה לניהול
תקין.
 > 2העברת תקציב וסמכויות
לישובים ,להתאמת השירותים,
כל ישוב לעצמו.
 > 3כנס 2020" -מציירים אופק
אחר" :שיאו של תהליך עומק
לפיתוח מצוינות ארגונית
שנעשה מול עובדי המועצה,
לבניית תשתיות ,כלים
ומיומנויות ניהוליות ברמה
גבוהה.
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 > 4קימברלי קלארק מקימה אתר
תעשייתי משולב ומתקדם באזור
התעשייה "מבואות הגלבוע"!
המועצה רושמת הצלחה בהקמת
מפעל עוגן משמעותי ,שנתיים
לאחר שסיכלה את הגעת מפעל
פרוטרום המזהם.
 > 5תהליך שיתוף הציבור במסגרת
קביעת סל השירותים -מוא"ז
הגלבוע פועלת כיום במעלה
מ 36-תחומי שירות ,דרכם
מעניקה מעל ל 300-שירותים
לתושב!
 > 6בניית כיכר חדשה בכניסה
לאשכול יישובי אומן :פתרון
בטיחותי התומך בצמיחה
הדמוגרפית המשמעותית באזור

|8
 > 7פיתוח ובניה בגלבוע כאמירה
ערכית מובילה :עבודות שיפוץ
ושדרוג המרכז התעסוקתי
המוגן ביעל.
 > 8הישג מיוחד -בוטלה הקמת
תחנת הכח מבואות הגלבוע!
פעם נוספת בה המועצה
הנוכחית מובילה את
התושבים לעצירת מה שנטען
"כבלתי אפשרי".
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פיתוח תשתיות
במרחב
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 > 1בפגישה עם שרת התחבורה,
סוכם על הסדרת הכניסה
לגוש יישובי חבר ,טיפול
במפגעי בטיחות בכביש ,716
וזירוז לוחות הזמנים להרחבת
כביש .71
 > 2התעשייה בגלבוע :גויסו
מענקים להקמת  2מפעלים
נוספים במבואות הגלבוע.
 > 3זה"ב של בית ספר ומחלקת
תחבורה -מערך חדש בגלבוע
של נאמני משמרות זהירות
בדרכים ,ופרויקט "נשקו-וסעו".

 > 4תנופת הפיתוח במוסדות
החינוך בגלבוע :בהשקעה של
כ 11-מיליון שקל ,מחודש
ביה"ס היסודי וחט״ב חדש
במוקייבלה.
 > 5השלמת בנייה של מרחבי
לימוד נוספים בביה"ס "גלבוע";
במקביל החלו העבודות על
הכביש גישה לביה"ס החדש.
 > 6בהשקעה של כ 22-מיליון ש':
עבודות בניה ,שדרוג ושיפוץ
נרחבות במוסדות החינוך
בגלבוע לקראת שנת הלימודים
תש״פ ותשפ"א.

|4

 > 7בהשקעה של כ 7-מיליון ש',
 3פרויקטים לשידרוג מערכות
המים ותשתיות ביוב בגוש
ישובי חרוד ,גוש יעל ,ובתיה"ס
בעמק-חרוד
 > 8להבטיח רצף רב-דורי:
הישובים מיטב ,אביטל,
בית-השיטה ,יזרעאל ,סנדלה,
מוקייבלה -הצטרפו לביצוע
ההרחבות .בית אלפא ,חפציבה,
ניר יפה ,רם און ,פרזון ,גדעונה
ועוד נמצאים בשלבי תכנון.

| | 5
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חינוך בצל הקורונה
 > 1לציון יום המורה בגלבוע-
תודה קטנה על השקעה
אינסופית!
 > 2הזכות והכיף שבקריאת
ספרים -ראש המועצה לוקח
חלק עם תלמידי הגלבוע,
בקריאת הספר הראשון
בפרויקט ספריית פיג'מה".
 > 3קפקפה :פרויקט ייחודי בביה"ס
הדמוקרטי בגלבוע.
 > 4הליכה לימודית בגלבוע -דרך
מרוצפת בערכים וחדשנות
פדגוגית.
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 > 5שיר בתחנה ,וההתרגשות
בשיאה :תלמידי "נר-הגלבוע"
מקשטים את תחנות ההסעה
בשירים אותם כתבו.

 > 8בגלבוע ,כל יום הוא יום
למעשים טובים! ביה"ס עמק-
חרוד ביריד מרגש לזכרה של
גפן תורג'מן ז"ל .

 > 6גאווה :תלמידי חט"ב "אחווה-
גלבוע" זכו במקום הראשון בחצי
גמר ,והעפילו לגמר תחרות
רובוטיקה היוקרתיתFIRST :
.LEGO League

 > 9הבשורה ללקוי השמיעה תצא
מחט"ב מוקייבלה? תלמידות
ביה"ס העפילו לגמר יריד
החקר המדעי ,בזכות פתרון
טכנולוגי המסייע לאנשים
הסובלים מקשיי שמיעה

 >7שיקום בית הקברות הישן של
עין חרוד -פעילות מיוחדת
המחברת בין התלמידים,
למורשת המפוארת של ראשית
ההתיישבות בעמק.

 >10ביה"ס נר הגלבוע זוכה
בהערכה ובפרס על שימור
מורשת יאנוש קורצ'אק בבית
לוחמי הגטאות.
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 > 11גאווה גדולה! מליאת המועצה
מעריכה ומוקירה  7תלמידות
מצטיינות ,המבטאות נהדר את
המעשה החינוכי בגלבוע.
 > 12החינוך בגלבוע הוא התשובה
לכל השאלות -אתגרי הקורונה,
וסבסוד משמעותי :אלפי בני
נוער וילדים מהגלבוע נהנו
מקיץ ערכי וחוויתי ,בארגון כל
גורמי החינוך בגלבוע!
 > 13גננת המאה! רונית שרעבי ,גננת
מפרזון ,זכתה בתואר היוקרתי
של החינוך הממלכתי-דתי.

 > 14בגלבוע ,אין חג מאושר יותר,
מיום פתיחת שנת הלימודים;
בניגוד למתווה הארצי -תלמידי
בתי הספר היסודיים ייהנו
מיותר ימי לימוד פרונטלי
מדרישת משרד החינוך.

 > 16על רקע הסגר -המועצה
מייצרת פתרונות של מסגרות
חינוכיות ,ופתרונות של מרכזי
פעילות רגשית-חינוכית
בישובים.

 > 15לעטוף באהבה את הסייעות
בגלבוע -חלוקת מטריות
מעוצבות לצוותי הסייעות
המקצועיות בגנים ובבתיה"ס
בגלבוע כביטוי של תודה
והערכה לפעילותן.

 > 17שר החינוך יואב גלנט הגיע
לגלבוע ,ויחד עם ראש
המועצה ,העניק  875מחשבים
וחבילות תקשורת בשווי
 2מיליון ש״ח לבתי הספר
התיכוניים והיסודיים.
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פיתוח תשתיות בקהילה
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 > 1בניית מועדון מרכזי בישוב
נורית -ציון דרך היסטורי בדרך
להפיכתו כישוב קהילתי ,כפי
שיועד מאז הקמתו.
 > 2בהשקעה של  4מיליון ש':
נמסרו  2מגרשים משולבים
חדשים בטמרה וטייבה לטובת
פעילות קהילתית
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>3

גבע -סיום פרויקט שיפוץ
המועדון וספריית הקיבוץ.

>4

מגרש ספורט משולב חדש
לטובת פעילות קהילתית
בקיבוץ עין-חרוד איחוד

>5

פול גז למנופי צמיחה
בישובים! נפתחו  2תחנות דלק
חדשות בגלבוע.

|5
>6

במלוא התנופה! החלו
העבודות למועדון קהילתי
בכפר נאעורה

>7

גני שעשועים חדשים נמסרו
לישובים :גדעונה ,טמרה,
נאעורה ,בית השיטה ,דבורה,
ברק וניר יפה.

>8

נפתחו שני מועדוני נוער חדשים
עבור גוש יישובי אומן וחבר.
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ספורט
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 > 1הושלמה הקמת אולם הספורט החדש
בביה"ס 'אחווה גלבוע' .במקביל שלבים
מתקדמים בהקמת אולם חדש לגוש
יישובי אומן
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 > 2הגלבוע על המפה ,והוא נשאר על
המפה! הפועל יזרעאל-גלבוע ,היא
אלופת ישראל ברוגבי לעונת 2019-
!2020
 > 3סגל קבוצת גלבוע/גליל רושם
היסטוריה חסרת תקדים! לראשונה
בליגת העל שמונה שחקנים תוצרת
מועדון הנוער המקומי
 > 4מועדון כדורגל חדש נולד :הפועל
גלבוע!
 > 5הכי מהיר שיש :עידו טל-פלג ,מכפר
יחזקאל הוכתר כאלוף ישראל במקצה
״הספרינט״ באופניים.

|3
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מרכזים קהילתיים

 > 1בכפר סנדלה החלה לראשונה
פעילות "צופי הגלבוע" ,ובכך
הושלם המהלך לפריסת
פעילות תנועת נוער בכל
הישובים הערבים בגלבוע.
 > 2בהשקעה של כמיליון וחצי
ש' ,הוקם סטודיו חדש לטובת
האולפן למחול בגלבוע
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>5

דרך ברורה ,רצופה בעקרונות
ערכיים -ראש המועצה במפגש
ערכי עם חניכי י"ב בגלבוע

>6

חיים בתנועה ורוקדים
בקהילה :בהובלת האולפן
למחול פרויקט קהילתי של
העשרה וסדנאות מחול מודרני
ברמה הגבוהה בארץ.

>7

מועדון האופניים המקומי
בגלבוע בהפנינג אופניים ליום
המשפחה.

>8

בגלבוע מצדיעים למתגייסים
ומחלקים שי שווה במיוחד.

 > 3בהתאם לאתגרי הקורונה
פעילויות זום לבני הנוער
שבחוגי הספורט.
 > 4קרקע ערכית משותפות
לצמיחת ענף הכדורגל בגלבוע;
הסכם שיתוף פעולה עם חברת
"מרעום-דולפין" לקידום ענף
הכדורגל.
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|2

|1

קהילה
 > 1בחנוכה ,מגבירים את האור
בגלבוע.
 > 2וחג שבועות תעשה לך ,בכורי
קציר חטים -חג הביכורים
בגלבוע ,בצל הנחיות הקורונה.

|4

 > 3שאפו ליוזמות תושבים :לא
נשארים אדישים לערמות
האשפה שמשאירים אחריהם
"נופשים" מכל רחבי הארץ.
 > 4מגשימים חלומות! עפיף פודי
(בן ,)9-מהכפר טייבה" ,גויס"
למשטרת ישראל.
 > 5חיבוק קהילתי ומעצים
לאוכלוסיות בסיכון שנאלצו
להיות בריחוק חברתי ,בעת
תקופת הקורונה.

|5
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מצוינות
ארגונית
 > 1מאמינים בחינוך 32 :סייעות גני ילדים
בגלבוע סיימו קורס הכשרה משותף
של המועצה וסמינר הקיבוצים.
|1

 > 2הכשרת וועדים והכשרת מנהלים,
מזכירות ואבות בית במועצה -שלבים
בתכנית פיתוח מצוינות ארגונית עבור
עובדי המועצה וגופי הסמך.
 > 3ראש המועצה עובד נור ,המשמש
גם כיו"ר הוועדה החקלאית במרכז
המועצות האזוריות ,מארח את הנהלת
מרכז המועצות ,להיכרות עם הגלבוע.
 > 4גלבוע קונה גלבוע :הקמת אתר חדש
למינוף החיבוק לבעלי העסקים
המקומיים שלנו בגלבוע.

|4

|3

הקמת מחלקת
יישובים
|1

 > 1הסדרת חשבונות ותקציבים כדין
בכל היישובים :לראשונה מאז הקמת
המועצה ,מאשרת מליאת מוא"ז
הגלבוע את תקציב הפעולה של ועדי
הכפרים.
 > 2יצירת והנעת תכנית הכשרת וועדים,
איכותית וייחודית להצמחת הוועדים.

|3
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 > 3תפקוד הוועדים בישובים :לראשונה
בגלבוע מקודמת הקמת ועד חדש ,על
מנת לאפשר שיפור וייעול השירות
בישוב.
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שקיפות ,שירות ושיתוף הציבור
 > 1שדרוג ושיפור פעילות המוקד:
צמצום משמעותי בפניות שלא
טופלו וקביעת מנגנוני פיקוח
ובקרה מקצועיים ומהירים.
 > 2תיק תושב :שירות קרוב -מרחוק.
בגלבוע מתחדשים בשירות חדש
המאפשר זמינות מלאה לתושבים.

|3

 > 3נחנך אתר חדש לוועדה המקומית
לנוחות התושבים וכתמיכה בתנופת
הפיתוח בגלבוע.
עם הפנים לטובת התושב :פעילות
 > 4נקודתית בגלבוע ,מול רשות המים,
למחיקת ריבית והצמדה לחובות
תשלומי המים והביוב.
|4

חירום
 > 1חליפת סערה בגלבוע -תרגיל
מקיף של כל הכוחות במרחב,
בתרחיש שימוט רכבת הסתיים
בהצלחה.
|1

 > 2מובלים ביוזמה ולקיחת אחריות!
מפקד פיקוד העורף ,האלוף תמיר
ידעי ,בביקור בגלבוע.
 > 3המשך שדרוג מרכיבי הביטחון
בישובים בתקציב של כ 2 -מיליון
ש״ח והסדרת פעילות הרבשצ"ים.

|4

 > 4אש בעיניים 5 -נגררי כיבוי
בישובים ,יחד עם הסדרת מענה
מרחבי ומקצועי לצרכים במוקדי
שריפות.
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שירותים
חברתיים
" > 1יש לדרוש ולחייב סיכוי שווה
לכל אחד ואחת!" קהילת הגלבוע
מציינת את היום הבינלאומי
לצרכים מיוחדים.
 > 2בקדמת הבמה הסיוע
לאוכלוסיות המוחלשות:
סולידריות מלאה במאבק
העובדים הסוציאליים.

|1

 > 3סביבה טכנולוגית מתקדמת
ושיטת אימון מוטורית-
קוגניטיבית חדשנית :במרכז
"דורות בגלבוע" נערכים לשנת
הפעילות תשפ"א.
 > 4לקבל את החג המאור ,במאור
פנים :עובדת המחלקה
לשירותים חברתיים קיבלו את
חנוכה ,בקישוט ושדרוג מקום
עבודתן ,ובהרבה אהבה.

|2

|4
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תרבות

|1

|2

|2

|3
 > 1כיצד עפים על
הדמיון ויוצרים מכך
סיפור? הסופר יונתן
יבין ריתק את תלמיד
נר-הגלבוע ,במסגרת
סל תרבות.

>2

עוד לא תמו כל
פלאייך ,וכל פלאי
הכישרונות בגלבוע...
הופעת "בוא שיר
עברי" ,שכל משתתפיה
על טהרת תושבי
הגלבוע.

>3

כולנו סופרוומן! יום
האישה בגלבוע נחגג
בעזרתה של הדר לוי.

>4

נופלים ההולכים
ראשונה 85 -שנה
לנפילתו של משה
רוזנפלד ז"ל .

| | 15

קיימות ,חקלאות ,סביבה ותיירות
 > 1הבשורה למגדלי הצאן מגיעה
מהגלבוע -פתרון לפינוי פגרי צאן
לשנת  ,2020בהובלת מועצה אזורית
הגלבוע.
 > 2שפעת עופות התגלתה במושב רם-און.
 > 3שומרים על "השיבר" במרחב הכפרי.
ראש מוא״ז הגלבוע בראש מהלך
אסרטיבי לשמירת עצמאותן של
אגודות המים.
 > 4המקום הקסום החדש בגלבוע :פארק
החושים בחורשת גדעון.

|3

|4
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|2

|4
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הישגים מיוחדים

|3

|2

|5
 > 1גלבוע נקי ובריא יותר :סגירת
כל תחנות המעבר ,גיוס
והקצאת תקציבי תברואה
לישובים ,הגברת אכיפה,
ופיקוח על ביצוע קבלני
הפינוי .
 > 2מערכות סולאריות צפות
בגלבוע ,כמנוף כלכלי
ליישובים :לראשונה בארץ
ישמשו בריכות הדגים של
קיבוצי המועצה ,כאמצעי
להפקת אנרגיה מתחדשת.

|4

 > 3להבטיח גלבוע נקי ,בטוח
ובריא יותר -השרה להגנת
הסביבה נרתמת למהפכת
ניהול הפסולות במועצה.
 > 4מחלקת התברואה מציגה-
התייעלות בכ 2-מיליון שקל,
תוך תגבור ושיפור הפעילויות
והשירות לתושב!
 > 5שומרים על גלבוע ירוק
ובריא :בגלבוע הצליחו לסכל
את סכנת קו מתח העל 400
שהורחק מהישוב נאעורה.
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קורונה

שומרים על חלקת האלוהים שלנו! פעילות אינטנסיבית של
התמודדות למזעור הפגיעה בגלבוע ,נוכח התפשטות נגיף הקורונה.

חלוקת פרחים לתושבים

חלוקת חבילות מזון לקשישים

ערכות לילדי הגן

הכנת ערכות לימודים

חלוקת חבילות מזון לקשישים
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הנחת זרי זכרון

סיירת קורונה ביישובים
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מבצע הבדק וסע

חלוקת פרחים לעובדים

נרות זכרון ליישובים

ועוד חבילות מזון

תודות לצוותי החירום ולעו״סים

הנחת זרים
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ולפגוש אותנו:
כן

וזמנים להתעד
שיא העשייה ,מ

אנחנו כבר ב

www.hag

ilboa.org.i

תר המועצהl :

בא

ייסבוק :מועצה

דף הפ

אזורית הגלבוע

ם מוקד טלפוני,

לשרותכ

( 04-60711או
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 109חיוג ישיר).

ליקציית גלבוע:

להורדת אפ

תשלומי מים
תשלומים
לחוגים ופעילות

החברה
הכלכלית

דיווח מידי על
אירועים ומפגעים

ניוזלטר חודשי-
מידעון הגלבוע

תיירות
ואטרקציות
בגלבוע

צור קשר

צילום :אורי וול

אירועי תרבות
ופנאי כרטיסים

