






100 שנות התיישבות!
תכנית פעילות שנתית רחבה 

בהשתתפות תושבי האזור, לביטוי 
ולשיקוף 100 שנות ההווי - המיוחד 
שנרקם בגלבוע, תוך יצירת שיאים 

מיוחדים ומופע סיום מרהיב.

באנו חושך לגרש! עצרת הזדהות 
וחיבוק חם בין כל תושבי המועצה,

על רקע מתיחות "שומר חומות".

משרד הפנים מברך את הנהלת 
מוא"ז הגלבוע על השלמת תכנית 

ההבראה! בהצלחה רבה!

הגלבוע מוביל מקרב המועצות 
המעורבות, בניצול כהלכה של 

התקצוב הניתן ליישובי המגזר הערבי. 
בנוסף, ועל פי דרישת ראש המועצה, 

ועזרת ח"כ מנסור עבאס, תכנית 
"תקאדום" )התקדמות(, שונתה ביחס 
לרשויות מעורבות, והיא כוללת גישה 
יותר גמישה ליצירת המענים לצרכים 

הקיימים בכל יישוב וישוב.

הבית הטבעי לפעילות שטח 
אתגרית! במסגרת פעילות ראש 

המועצה לייחוד הגלבוע להזדמנויות 
ספורטיביות ותיירותיות, אליפות 

ישראל באנדורו מתקיימת בגלבוע!

הרחבת אזור התעשייה בחבר - 
הוועדה המחוזית לתכנון ובנייה 

מאשרת את בקשת המועצה, להרחבת 
אזור התעשייה 'חבר', בכ- 600 דונם! 
הכפלת השטח הקיים היום, והכפלת 
פוטנציאל ההכנסה לתקציבי הפיתוח.

מיצוי הפוטנציאל בגביית הארנונה 
בגלבוע - בשלוש שנים האחרונות 

חל גידול משמעותי של כ-10 מיליון 
ש' בגבייה. חלק ניכר מכך, מיוחס 

לתהליכים שנעשו אל מול חייבים, 
שעד כה נמנעו מתשלומי ארנונה.

סיימו של תהליך ציבורי להגדרת סל 
השירותים היישובי ותקצובו לגמישות 

תפעולית והתאמה מירבית לצרכי 
היישובים השונים. בהמשך, הגדלת 

תקציב סל השירותים, בדגש על מימון 
בטיפול בפסולת גושית ותקצוב פעילות 

קהילתית. 
במספרים מתוך תקציב המועצה: 

בשנת 2020 הוקצו 1.56 מ׳ ש״ח 
ליישובים במסגרת סל השירותים 

היישובי. בשנת 2021 הוקצו 3.297 
מ׳ ש״ח ליישובים במסגרת סל 

השירותים היישובי. בשנת 2022 
יוקצו 4.837 מ׳ ש״ח ליישובים 

במסגרת סל השירותים היישובי.

מחוללי שינוי
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השירות לתושב/האגף המוניציפלי
שיפור מערך התברואה ופינוי שוטף

של האשפה הביתית, פעמיים בשבוע 
מכלל היישובים והמרחב- החלפת 

פחי האשפה בכמחצית מהיישובים 
)בשלב זה(, בחדשים וגדולים יותר. 
בנוסף, שדרוג מערך פינוי האשפה 

במשאית חדשה ומתקדמת, כל זאת, 
בתקציב של 2,350,000 ₪ שיממנו 

את המהלכים מתקציב האשכול.

קידום חוק עזר ברוח הנחיות החוק- 
לטיפול נפרד בפסולת העיסקית 

ולעידוד המיחזור ברשות.

ניקיון מערכתי לתחושת חירות 
אמיתית - לקראת פסח, חגי תשרי, 

חודש הרמדאן וחג הקורבן - מובילה 
המועצה בסדרת פעולות לשיפור 

חזות וניקיון הישובים.

טיפול משמעותי במפגעי בטיחות 
ובתשתיות כבישי היישובים - המועצה 

גיבשה פתרון מערכתי בעלות של 
מיליון ש' שנתי, לטיפול מקיף במפגעי 

בטיחות בכבישי היישובים.

שבוע בטיחות בדרכים - האגף 
המוניציפאלי בשיתוף ממונה רלב"ד 

במועצה, במגוון פעילויות והדרכות 
להטמעת הנושא בקרב התלמידים, 
תוך שיתוף צוותי הלימוד והקהילה.

עם הפנים לקהילה - עבודות לתיקון 
המדרכות המובילות מהכניסה ליישוב 

גן-נר, ועד לביה"ס 'נר הגלבוע'.

שדרוג מוקד המועצה - החלפת 
החברה המפעילה, לצד שיפור דרמטי 

באיכות המענה, ושדרוג האפליקציה 
ועידוד השימוש בה. בנוסף, אמנת 

שירות חדשה לעמידה ביעדי איכות 
ולו"ז המענה.

‘תסתכל לי בעיניים’ - בפעילות 
משותפת עם הרלב”ד מובילה 

המועצה חידוש מעברי חצייה והטבעה 
של הדפסים על המדרכות הסמוכות 

לכל בתי הספר היסודיים, וריכוזי 
תלמידים.



ביסוס החינוך והספורט בפסגת 
המצוינות הארצית, כהמשך ישיר 

למינוף המדיניות הרואה בחינוך 
“תשובה לכל השאלות” ומכירה בחינוך 

בראש סדר העדיפויות.

מיקודים אסטרטגים בתחום 
החינוך בגלבוע: 

‘זהות גלבועית’ - טיפוח זהות גלבועית 
לכלל הילדים, תוך העצמת הזיקה 

לגלבוע.

בתיה”ס כמרכזים קהילתיים - ביסוס
פעילות מגוונת ורציפה בבתיה”ס 

לטובת העשרת הקהילה.

ביסוס רצף חינוכי בין כל המסגרות, 
תוך ניהול מידע וקשר מיטבי לטובת 
הילדים, וליווי פדגוגי בכל מעבר בין 

מסגרות חינוכיות.

תכניות עבודה מקושרות תקציבים 
של כל בתיה"ס בגלבוע ליישום אותם 

מיקודים אסטרטגים.

תיכון אורט אחווה - מצטיין!

 אחד מבתיה"ס המצטיינים בישראל 
בשיעור הזכאות לתעודת הסמכה 
טכנולוגית, ובמגמות הטכנולוגיות. 

בנוסף, 16 תלמידי ביה"ס זוכים 
'כמצטיין מנכ"ל' לבוגרים מצטיינים.

מככבים בפסגות החינוך: ביה"ס עמק 
- חרוד בעשיריה הפותחת את רשימת 

התיכונים המצטיינים בארץ!

כאן משפצים - השלמת פרויקט 
שיקום מערכות ואיטום הגגות 

במוסדות החינוך. בסה"כ שודרגו 
כ-3800 מ"ר, של גגות מבני בתי-

הספר בגלבוע.

פורים שמח ומבדח - מחלקת 
התחבורה, אגף החינוך ושכבת יב' 

ברב-תחומי עמק-חרוד התגייסו 
'לניידות זריקת עידוד' ביישובים, 
להעלאת המורל לנוכח הגבלות 

הקורונה.

חינוך

בפעם
ה-1

3



חינוך

מבססים את החיים המשותפים 
המוצלחים - בשיתוף עם קרן אברהם, 

כל תלמידי כיתות ח' בבתיה"ס 
בגלבוע, יהודים וערבים, ילמדו ביחד 

אנגלית! 

אלפי בני נוער וילדים מהגלבוע 
בקיץ ערכי, חוויתי ומהנה, במסגרות 

הקייטנות המגוונות, תוך ביטוי שביעות 
רצון גבוהה שלהם ושל הוריהם.

תלמידי כפר יחזקאל וגדעונה 
מצטרפים לביה"ס היסודי 'גלבוע'- 

הסתיים תהליך הרישום לביה"ס 
הסמוך לבית-אלפא, שיקלוט את ילדי 
כפר יחזקאל וגדעונה, העולים לכיתה 

א' ו- ב'.

המועצה מיישמת תכנית אסטרטגית 
ליצירת רצף מענים חינוכיים מיטביים 
של החינוך המיוחד בתחומי הגלבוע, 

לכל הגילאים, לרבות גילאי הגן, ביה"ס 
היסודי, והעל-יסודי.

הנהלת מחוז הצפון, וצוות המינהל 
הפדגוגי במשרד החינוך, התארחו 

בגלבוע להוכרה והכרת דרכי 
יישום עקרונות הפדגוגיה מוטת 

עתיד, ולפגוש את מוסדות החינוך 
המצטיינים.

חדשנות בחינוך! בביה"ס "שלהבות-
חב"ד' נחנך 'מרחב דינמיקלאס' - 

כיתה דיגיטלית המאפשרת למידה 
בתנועה, ומרחב של למידה חדשנית 

המבוססת על אינטראקציה 
טכנולוגית. 

בפעם
ה-2
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מועדון קהילתי בנאעורה - בהשקעה 
של כ-1.8 מיליון ש’, הוקם מבנה 

משמעותי )270 מ”ר(, שתוכנן בשיתוף 
הישוב, ומהווה תוספת משמעותית 
לפעילות החינוך בנאעורה, ותרבות 

והעשרה לכלל התושבים.

אולם חדש באומן - הוקם אולם 
ספורט חדיש ובו 250 מקומות ישיבה 

וחדרי הנהלה. עלותו נאמדת בכ-10 
מיליון ש', ומהווה תוספת תשתית 
משמעותית לפעילויות קהילתיות, 

ומינוף פעילויות ספורטיבית.

לנצח את האבן - ביוזמת המועצה 
הוקם מכשול לעצירת דרדרת סלעים 

מעל קיבוץ חפציבה.

פיתוח במוקייבלה - סיום שלב ב' 
בשכונה המזרחית, שכלל עבודות 

תשתיות מרובות, בהשקעה של כ-5 
מיליון ש'. במקביל, סיום שלב א' 

בפיתוח השכונה החדשה והצפון - 
מערבית, בה שווקו כ-100 יחידות דיור.

ממגרים את הלישמניה - המועצה 
מבצעת עבודות הנדסיות לטיפול 

בבתי הגידול של שפני הסלע, בישוב 
גן-נר, לצמצום החשיפה למחלת 

הלישמניה.

הסדרת הכניסה לישוב חבר - בביצוע 
החכ"ל, קידום מענה איכותי לצרכים 

בדמות צומת תנועה שישרת את 
שכונת ההרחבה בחבר, ויחבר בין 

"הישוב הוותיק" להרחבה. 

האינטרנט המהיר ביותר, על גבי 
הסיבים האופטיים - מגיע לגלבוע! 
המועצה יזמה הצטרפות לפעילות 

מרוכזת להנחת התשתיות המחברות 
את מרבית הישובים לסיבים 

האופטיים.

תנופת פיתוח באומן - סיום עבודות 
התשתית )גמר שלב ב'(, בהרחבה 

'אומן 43', עם אכלוס מרבית ההרחבה 
כנדרש, ומהוות מרכיב חשוב בשיפור 

איכות חיי התושבים וקידום היישוב.

אור בקהילה: באיגום משאבים מיוחד, 
בחסות משרד הבינוי והשיכון, נבנה גן 

שעשועים מרכזי ומפואר לכל יישובי 
האשכול באומן.

פיתוח תשתיות בקהילות
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ספורט
גלבוע/גליל הקבוצה של הקהילה! 
הקבוצה מעפילה לגמר הפליאוף, 

ומסיימת את העונה כסגנית אלופת 
המדינה.

יפתח זיו, נבחר לישראלי המצטיין 
של העונה, ולחמישיית העונה בליגת 

ווינר-סל! השחקן הראשון מגלבוע/
גליל שזוכה בתואר מאז גל מקל 

בשנת 2011.

טורניר דביר לניר 2021: מולדת 
הוכתרה כאלופה בפעם החמישית 

ברציפות!

דור העתיד של הכדורסל - שליש 
מנבחרת הנוער של ישראל, 

4 שחקנים, מורכבת משחקני נוער 
מקומיים ממועדון גלבוע/מעיינות!

חינוך וספורט בפסגת ההצטיינות- 
גם בתחום אופנועי השטח! דן מיה 
מגן-נר, מרוכבי השטח המוכשרים 

בישראל, זוכה במדליית כסף 
באליפות העולם באינדורו!

גאוות הגלבוע - המתעמלת אופיר 
נצר )מולדת(, קטפה את המקום 

השישי בגמר התעמלות המכשירים, 
באליפות העולם ביפן. ההישג הטוב 

ביותר למתעמלת מכשירים ישראלית!



מרכזים קהילתיים

רצף הוליסטי חינוכי - החזרה לשגרה 
'מפגרת הקורונה', משקפת חזרה 

לפעילויות חינוכיות, ערכיות, עם 
דגש מיוחד בפעילויות לחיזוק הגשר 

התרבותי, המשקפות את שגרת 
החיים הייחודית לגלבוע.

לשאוב מהחופש את כל ערכי רוח 
הגלבוע - בהנחיית המועצה הובילה 

מחלקת הנוער בשבוע הפסח, הפקה 
של מגוון פעילויות של חיבור לטבע, 

עם הרבה נוף הגלבוע, ופעילויות 
ערכיות עמוסות בחוויות של כיף 

והנאה.

היסטוריה באולפן למחול - ארבע 
בוגרות המגמה )הרב-תחומי עמק חרוד(, 
רושמות ממוצע ציון פנומנאלי של 98, 

בבחינה המעשית לבגרות )5 יח'(.

מחנכים למנהיגות - השתתפות 
מעוררת גאווה של בני נוער בקורסי 
המדצ'ים של תנועות הנוער, לאחר 

שנה מאתגרת )קורונה(, וביטוי 

למנהיגות צעירה המושתת על ערכי 
הגלבוע.

יוצאים בשלישי - וממשיכים ליהנות! 
קיץ מהנה וחוויתי בגלבוע, הכולל 
את פעילות המאפשרת לכל בני 

הנוער בגלבוע )כיתות ז'- יב'(, לצאת 
לאטרקציה מחוץ למועצה, לבילוי של 

יום שלם.

ביחד, רק ביחד - מחלקת הנוער 
מובילה תהליך ייחודי להכנת שכבת 
כיתות ט' לשנת ההדרכה, המשותף 

לכל שלושת תנועות הנוער הפועלות 
במרחב.

להיכנס לגרוב! העשייה הנפלאה 
'באולפן למחול גלבוע' גם לבוגרות - 

ללימודי התנועה לנשים בוגרות )מחול 
קלאסי ומודרני(, הצטרף לימוד סגנון 

ההיפ-הופ!
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קהילה

רוח הגלבוע - עשרות משפחות ובני 
נוער מיישובי עוטף עזה, הגיעו לגלבוע 
לאור המצב הביטחוני )שומר חומות(, 

והתקבלו במאור פנים וקהילות 
הדואגת לקבל אותם בחיבוק ואהבה.

נפרדים מחיים אוחיון - חבר אמת 
ושותף מלא לעשייה רחבה בגלבוע, 

ובהפועל גלבוע/גליל בפרט.

אפשר לתת בלי לאהוב, אבל אי 
אפשר לאהוב בלי לתת - השנה 

ה- 21 שקיבוץ גבע מארח את ילדי 
האיגוד הישראלי, לקייטנה חווייתית.

הוקרה והערכה לרוח הגלבוע 
המרגשת - הירתמות והתגייסות 

של אנשים רבים וכוחות מקצועיים 
מהגלבוע, שסייעו משמעותית 
באיתורה של נעדרת תושבת 

המועצה, שנמצאה בריאה ושלמה.

מדברים פעוטים, נוצרות אגדות - 
קיבוץ בית השיטה, אחד מהקיבוצים 
הייחודים בהם פעל הפלמ"ח, בערב 

מרגש לציון שנת השמונים לייסודו של 
הפלמ"ח.

להצדיע לו!  עדן עמוס, בוגר 'בית 
זינגר' )בכפר יחזקאל(, וביה"ס 'רוטמן 

עמק-יפה', מסיים מסלול בצנחנים 
ובהצטיינות, 'וכחניך מופת פלוגתי'. 



תכל’ס - מרכז צעירים

מצוינות ארגונית

"מקומי" - תכנית הכשרה וחיזוק 
מנהיגות מקומית צעירה בגלבוע. 

מתוק להפליא! אליעד נחום התארח 
בגלבוע להופעה איכותית, מלאת 'גרוב', 

במסגרת שיתוף פעולה בין מחלקת 
תרבות במועצה, ומרכז הצעירים.

מחבקים את המתגייסים החדשים.

צמיחה ורווחה - הנהלת המועצה 
מסיירת במספר רב של פרויקטים, 

לבחינת ביטוי המיקודים אסטרטגים 
של מוא"ז הגלבוע.

ח'לינא נדרדש ערבי! 
خلينا ندردش عربي! 

כשיקוף לערכי ערבות הדדית במועצה 
מעורבת, נפתח קורס לכל דרגי 

המנהלים במועצה, לצורך היכרות 
טובה יותר עם השפה הערבית.

פורטל שירות חדש במועצה: 'תיק 
תושב'! מעטפת אינטרנטית לניהול 

הקשרים בין המועצה לתושביה, ולכל 
גורם אחר אשר יש לו פעילות בגלבוע, 

הכולל מידע עדכני, ביצוע תשלומים 
והעברת מסמכים נדרשים.

חווית השירות להורים בגלבוע - 
הפעלת פלטפורמת רישום מקוון 

שיצרה המועצה, לרישום ילדי הגלבוע 
העולים לכיתה א', ורישום ילדי 71 

הגנים הפועלים במועצה.
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מחלקת ישובים
לראשונה בישראל - הצמחת וועדים! 

בעקבות התערבותו של ראש 
המועצה נוצר מודל ייחודי בגלבוע 

בו תקציבי מפעל הפיס מופנים 
לראשונה למימון פעילויות ישירות 
להעצמת החוסן הקהילתי ורווחת 

התושבים.

פעילות נקודתית מול רשות המים, 
למחיקת ריבית והצמדה לחובות 

תושבים בגין תשלומי המים והביוב.

איפה הצהוב שלי? פרויקט ייחודי 
וראשוני למען התושבים - אפליקציה 

המשפרת את חווית ההגעה לבית 
הספר, ומקנה להורים ביטחון וראש 

שקט בהסעות המועצה.

נפגשים בישובים - עם ביטול התו 
הירוק והסגול, חידוש המפגשים 
בישובים במסגרת סבב פגישות 

להנהלות המועצה והישובים.

לוקחים אוויר - לצורך שמירה על 
בריאות המתפללים ורווחתם במהלך 

תפילות הימים הנוראים וחגי תשרי, 
נערכה המועצה לקיום התפילות 
בשטחים פתוחים, בכל ההיבטים 

הלוגיסטיים ואמצעי מיזוג. 
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משאבי אנוש, שקיפות, ושיתוף הציבור

חירום
המשך ביצוע מרכיבי הביטחון 

ביישובים, במסגרת התכנית 
ל"תגבור הביטחון האישי במרחב 
הכפרי", בעלות של 2.2 מיליון ש', 

ביחד עם עיגון נקודות ומענים לצרכי 
כיבוי אש במרחב, הכשרות מצילות 

חיים ועוד.

עוצרים את ההפקרות - מוא"ז 
הגלבוע מובילה את מאבק הרשויות 

כנגד ההפקרות בגדר ההפרדה. 
אירוע ייחודי בסמוך לפרצה גדולה 

בגדר בסמוך למלאה.

מוכנות גבוהה! מחמאות וביקורת 
חיובית לגלבוע על עמידה נכונה 

ומוכנות טובה במהלך תרגיל הבודק 
את תפקוד המועצה כוועדת מל"ח 

)משק לשעת חרום(.

תודה ללוחמי האש - ערב הוקרה 
לכ-30 מתנדבי כיבוי והצלה מקרב 

תושבי הגלבוע.

הבריחה, המחדל, המצוד והכוננות -
המועצה מובילה לשמירת ביטחון 
הישובים והבטחת השגרה, לאחר 

אירוע בטחוני חמור, שהחל אם 
בריחתם של 6 מחבלים מכלא 

'גלבוע'. 

נבחרו 2 סגנים חדשים )וממלא 
מקום( לראש המועצה - אורי שומרוני 

)רם-און(, הממונה על קידום תחום 
פיתוח התשתיות ומנופים כלכליים, 
ותייסיר קאסם )מוקייבלה(, הממונה 

על פיתוח הקהילה והפרט.

לחוות מקרוב את הגלבוע - עובדי 
המועצה ביום גיבוש חוויתי, שכולו 

הנאה, תחת אמירה המעדיפה טיול 
ערכי במרחב הגלבוע.

אחת משמונה, בדיקה מצילת חיים - 
יום עיון מרתק עבור כל עובדות 

המועצה, במסגרת החודש למניעת 
סרטן השד.

כי בזכותכם, את העשייה הזו אי 
אפשר להפסיק! המועצה בערב 

עובדים מעצים במיוחד, שכלל טקס 
מחודש בו הוענקו ל-18 עובדים/ות, 

תעודות הצטיינות.



תרבות

הטאלנט של השנה מגיע מהגלבוע - 
שישיית הסקסופונים בקונסרבטוריון 
יזרעאל-גלבוע, זוכה במקום הראשון 

בתחרות כישרונות בינלאומית!

העצימי את יומך - אשת התקשורת 
אמירה בוזגלו, התארחה בגלבוע 

במסגרת אירועי יום האישה.

הנה מה טוב ומה נעים - אירועי 
התרבות בגלבוע חוזרים לארח קהל 

)לאחר הגבלות הקורונה(. כמופע 
פותח התארח משה אשכנזי, במופע 

שהכניס חיוכים ושמחה ללבבות. 

החזרה לרגש מקרוב - היא החגיגה 
שלנו! מאות מקרב ילדי הגלבוע זכו 

להיות מראשוני ילדי ישראל הצופים 
"בחגיגה שלנו", פרויקט הדגל של 

תאטרון אורנה פורת לילדים. 

קונצרט לזוכים - במהלך השנה 
רשמו תלמידי בית המוסיקה יזרעאל-

גלבוע הישגים פנטסטיים ומקומות 
ראשונים בשתי תחרויות בינלאומיות 

נחשבות )בבלארוס ובלטביה(.

טקסי שבועות - אף על פי המצב 
הביטחוני בארץ, התכנסו אלפים 

מקרב תושבי הגלבוע, ואורחים רבים 
מהדרום לחגוג את טקסי הבאת 

הביכורים, על פי מיטב המסורת של 
המרחב הכפרי.

עונת המנויים החדשה - מחלקת 
התרבות בגלבוע מציגה תכנית 

אומנותית מרתקת, המבוססת על 
מיטב התיאטראות המובילות בארץ, 

לאחר חזרת הקהל לאולמות.

"קיץ לוהט בגלבוע 2021”- האולם 
"בית ציזלינג" מלא עד אפס מקום, 

במאות תושבים שבאו להתרגש 
וליהנות, ממופע מצחיק עד דמעות 

של רותם אבוהב.

ידיד נפש - שנת הבת מצווה בה 
מקיים מוזיאון בית-שטרומן, כנס 
להעלאת זכרו ופועלו של אורד 
צ'ארלס וינגייט, שפעל בגלבוע 

בראשית ימי ההתיישבות, וכונה 
"הידיד".
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שירותים חברתיים

אנושיות היא יום עבודתן - "יום 
השירותים החברתיים הבינלאומי" 
ציון בהוקרה והערכה לפועלן של 

עובדות האגף לשירותים חברתיים, 
בפיתוח יצירת רצף של מענים 

חברתיים, אותם מעניקה המועצה 
לתושבים.

התנדבות בונה קהילה - הקמת 
מערך מרכזי המאגד ומתכליל את 

נושא ההתנדבות בגלבוע.

הגלבוע למען השוויון והסובלנות - 
הנפת דגל הגאווה ברחבת המועצה, 

בסימן שוויון וסובלנות.

המרכז למניעת אלימות במשפחה -
המועצה הובילה להקמת המרכז 
במטרה למגר תופעת אלימות בן-

זוגית, לצד הערכת מסוכנות, בניית 
תכניות הגנה, טיפול פרטני וכן סיוע 

במיצוי הזכויות.

'מרחב נשימה' למתמודדים מפוסט- 
טראומה - מרכז חדש שנפתח 

בפרזון ומעניק מענה מקיף ומרגש 
להלומי קרב ולבני משפחותיהם, 
במרחבי המועצות הגלבוע, עמק 

יזרעאל, מגידו ועמק המעיינות.

ביחד נשים לזה סוף - המועצה, 
ביחד עם יוזמת "שומרות הסף", 

מציינים את יום המאבק נגד אלימות 
כלפי נשים ומפגינים סולידריות 

חברתית במאבק הצודק.

נתיבים להורות מרחיב שירותיו לגיל 
הרך - הפעילות המתקיימת בגלבוע 
באופן ייחודי, מתרחבת לטיפול מגיל 
לידה )עד כה יועד לגילאי 5-18(, תוך 

המשך ראייה מערכתית לכל צרכי 
הילד והמשפחה. 

'ניהול תקציב הבית' - המועצה 
באמצעות מרכז 'עוצמה בגלבוע', 

בצעד משמעותי נוסף בהענקת 
כלים, ידע, ויעוץ מקצועי לחיזוק 

החוסן הכלכלי-חברתי של תושביה.
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קיימות, תחבורה, סביבה ותיירות

קורונה

בפגישה עם שרת התחבורה
אושררה דרישת ראש המועצה 

לכלול את כביש 716, במסגרת 
ביצוע כביש 71.

שומרים על כדור הארץ ומנקים את 
הגלבוע - בהובלת מחלקת סביבה 

במועצה, יצאו למעלה מ- 200 ילדי 

בתיה"ס יסודי עמק-חרוד ונר-הגלבוע, 
לנקות ולסדר אתרי תיירות בגלבוע.

אחי, אתה חונק אותי - לאור מידע 
ההולך ונצבר בנוגע לזיהום הרב 

הנגרם מקמיני עצים, מבצע הסברה 
והנגשת המידע, לקידום צמצום 

השימוש באמצעי חימום מזהמים.

ממשיכים לשמור על חלקת האלוהים שלנו! פעילות אינטנסיבית של התמודדות 
למזעור הפגיעה בגלבוע, הפעלת מתחמי בידוק ומבצעי חיסון שערכה המועצה 

לכל הגילאים, נוכח התפשטות נגיף הקורונה.
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נוהגים באחריות הנדרשת למנוע 
מפגעים - מליאת המועצה 
אישרה את הפעלת הסעיף 

בהסכם המאפשר לבחון ולעצור 
את משמעויות והשלכות הקמת 

טורבינות הרוח בגלבוע.

ערכים לא מייבאים מטורקיה! 
בהובלת ראש המועצה, מחאת 

חקלאים כנגד צעדים כוחניים של 
משרדי האוצר והחקלאות, ובראשם 

המחטף דרך חוק ההסדרים.

הוסט הקו! בהובלת ראש המועצה, 
נמנעה פגיעה מיותרת בחקלאי 

נאעורה, כאשר קו צינור גז )לחץ 
בינוני(, הוסט "לתחום הדרך" של 
כביש 671, ובכך נמנעה הפקעת 

האדמות החקלאיות.

מכפילים את מט"ש תענך - בעלות 
של כ-27 מיליון ש' מאשר תאגיד 
המים "קולחי גלבוע", את התכנון 

וביצוע העבודות לשדרוג הקיבולת 
במט"ש ל-8000 קוב מידי יום! 

פרויקטים לשימור קרקע בגלבוע- 
כ-1.5 מיליון שקל מושקעים, לצורך 

ביסוס האחיזה ושימור המרחב, 
באדמות החקלאיות של הישובים 

עין-חרוד איחוד, כפר יחזקאל, 
מולדת, גבע, רמת-צבי ובית-אלפא.

להבטיח גלבוע נקי, בטוח ובריא- 
ראש המועצה רותם את השרה 

להגנת הסביבה, לאתגרים 
המעסיקים את המועצה בניהול 

השטחים הפתוחים, וכן, בהתייחס 
למטרדים הסביבתיים.

7

הישגים מיוחדים בפיתוח המשאבים
החקלאיים והסביבתיים בגלבוע
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מיזמים בשלבי תכנון מתקדם ואף ביצוע 
המהווים כמנוף ופיתוח כלכלי:

פארק מוטורי הכולל פעילות 
לנהיגה בטוחה עם פעילות 

אקסטרים, בתחום האופניים, 
אופנועים ומכוניות.

ביה”ס לצניחה חופשית + מנחת 
לכלי טייס.

מטמנה אזורית חדשה. 
חתימה על הסכם עם האשכול 

 להפעלת המטמנה תוך ביסוס
מענה מקומי ומסובסד משמעותית 
לתושבים והכנסה של כ-3 מיליון ₪ 

בשנה למועצה.

הפיכת בריכות הדגים לאטרקציות 
של אקסטרים ימי ופעילות פנאי 

ונופש.

קירוי סולרי בכל מוסדות המועצה 
וגופי הסמך, לצד קידום מיזמים 

סולאריים ביישובים.

המשך פיתוח וקידום המיקהל 
כעוגן תיירותי משמעותי.

המשך פיתוח הגן הלאומי מעין 
חרוד וביסוסו כעוגן תיירותי 

משמעותי וכאתר קמפינג מוביל.

בהמשך להשלמת תכנית אב 
לשטחים פתוחים וחזון התיירות, 

המשך פיתוח תוואי הנחלים, 
שבילי אופניים ונקודות תיירות 

במרחב, במסגרת שימור השטחים 
הפתוחים וקידום תרבות הפנאי 

והתיירות באזור. 




