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תושבים יקרים,

בחוברת - סיכום 
פעילות המועצה 

בשנת 2016 - 
לעיונכם. 

הייתה זו שנה מאתגרת, מלאה 
בעשייה וביוזמה, תוך שיתוף 

הציבור בכל, וזאת על רקע 
התמודדות לא פשוטה עם המצב 

הפיננסי של המועצה.
תוך יישום תכנית אסטרטגית 
חדשה מובילה המועצה שינוי 

משמעותי בכל הקשור לערכים 
ארגוניים בניהול, בגישה 

ובאחריות. הצלחנו להוביל 
למהלכים פנים ארגונים שחסכו 

מיליוני שקלים ועזרו לנו 
להסיט משאבים לפרויקטים 

חשובים בתחום החינוך, תשתיות 
הכבישים, ופיתוח מנופים 

כלכליים. אם תחילת השנה 
עמדה בסימן ייצוב המערכת, 

הרי שלאחרונה, כפי שעדכנתי 
את המליאה, אנו עומדים באופן 
מרשים באבני הדרך של תכנית 

ההתייעלות, דבר המשקף 
תקציב מאוזן, חסכון דרמטי 

בהוצאות, והגדלת ההכנסות תוך 
שיפור השירות. 

אנו מתנהלים לאור האמירה 
הארגונית לפיה ”החינוך הוא 

התשובה לכל השאלות“. הדבר 
מקבל ביטוי בתכניות העבודה, 

בתקציבים ובזמן המוקדש 
לנושא. מתוך החשיבות 

המיוחסת הצלחנו לשמור ואף 
להגדיל את תקציבי מנהל 

הפיתוח ותקציב החינוך ובשנה 
הקרובה יוקם בית ספר יסודי 

חדש.
כל זה מתקיים לצד המשך 

התמיכה בפעילויות התרבות 
והחינוך הבלתי פורמאלי, אותם 
אנו רואים כחשובים לאיכות חיי 

התושבים. 
במועצה כ- 100 מוסדות חינוך- 

גנים, צהרונים, בתי ספר יסודיים, 
על-יסודיים ותיכונים- בהם 

נעשית עבודה ערכית וחינוכית 
ברוח ”חזון החינוך בגלבוע“ 

אותו גיבשנו השנה. בוגרי 
מערכת החינוך שלנו ממשיכים 

להוביל בהתנדבות לשנת שירות 
ולשירות לאומי, בגיוס לשירות 

משמעותי בצבא ובלימודים.

דגש מיוחד ניתן לקשר אתכם- 
התושבים. פעמיים בשבוע אנו 

מתחילים את יום עבודתנו בסיור 

צילום: אורי וול

צילום: אורי וול
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בישובים, מקפידים לפקוד מוסדות 
חינוך, ולומדים באופן בלתי אמצעי 

על הצרכים והבעיות. כך גם פעם 
בשבוע אנו מגיעים בשעות הערב 
לאחד הישובים ומקיימים פגישה 

עם ההנהגה והתושבים. 

בזכות הנחישות שלנו הצלחנו 
להיכלל בתכנית הממשלה 922, 

המקנה תקציבים משמעותיים של 
מעל 20 מיליון ש‘ לפיתוח הכפרים, 
תוך תוספת לתכנון, בינוי ופעילויות 

מערכתיות.

שקיפות ושיתוף הציבור אינם 
סתם אמירות עבורנו. כל מליאות 

המועצה פתוחות לציבור ומתועדות 
למי שהחמיץ. פעם בשבועיים אני 
מקיים קבלת קהל לכל מי שפונה 

בהשתתפות הגורמים המקצועיים, 
ואנו מקיימים בשוטף פגישות 

פתוחות עם התושבים, ויוזמים 
מפגשים כאשר צצות סוגיות 

מערכתיות. בהמשך לכך, החלטנו 
השנה לדחות את בקשת מפעל 

פרוטרום להתקבל לאזור התעשייה 
בחבר. החלטתנו נשענה על משאל 

תושבים, שאין לו אח ורע בשיח 
הציבורי בישראל, שהגיע לאחר 

תהליך של חקר ובדיקה מעמיקה.

לצד זאת, פועלת המועצה 
עם משרד התחבורה וחברת 

נתיבי-ישראל לקידום פתרונות 
תחבורתיים למפגעים ולעומסים 

בכבישי הגלבוע ובישובים.
רבות אנו משקיעים במנועי 

צמיחה ובראשם פיתוח וקידום 
תכנית תיירות הכוללת הצטרפות 
לעמותתה ”העמקים“ המוצלחת, 
קידום של עוד 5 אזורי תעשיה 

במועצה, והקמת מרכז ”מעברים“ 
שאושר לנו השנה.

הגלבוע הוא ממובילי המאבק על 
עתיד החקלאות בישראל. חקלאות 

מהווה פרנסה מרכזית ומכובדת 
לרבים מתושבינו ואנו רואים 

במדיניות הנוכחית כפוגעת בהם 
ומסכנת את עתיד ההתיישבות 

כולה.

אנחנו נערכים להמשך פעילויות 
הפיתוח וצמיחה אינטנסיבית 

בכל התחומים. לא פחות חשוב 
לנו- לשפר ולהטיב את השירות 

לתושבי הגלבוע, לשמור על רווחת 
התושבים והעובדים, להמשיך 

בהתנהלות שקופה ומשתפת, לטפח 
חוסן קהילתי וכלכלי, ולנהל תקציב 
אחראי, שיאפשר לממש את מנועי 

הצמיחה של הגלבוע. 

אין לנו כוונה לעצור את הפיתוח, 
אך נוכח המצב הכלכלי אנו גם לא 
משלים את עצמנו ומודעים לכך כי 

האתגרים הכלכליים עוד ילוו את 
פעילותינו בשנים הקרובות.

אני מוקיר את שיתוף הפעולה 
לו אנו זוכים מהוועדים ומנהלי 

הקהילות והאגודות, מחברי 
המליאה, ומעובדי המועצה 

המסורים ומודה על האמון והזכות 
להוביל את העשייה המשותפת.

חג חירות שמח.

עובד נור, ראש המועצה
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פיתוח תשתיות 

החל ביצוע שכונת ההרחבה 
בסנדלה וכן ביצוע ההרחבות 

הקהילתיות בחבר )96 יחדות( 
ובעין חרוד מאוחד )27 יח(.

הגלבוע נבחר להשתלב 
בתכנית שיקום שכונות 

בתקציב של 2 מיליון ש“ח 
שמיועדים לשיפוץ בתי 

קשישים.
הסתיים שלב א‘ בבניית 
הכביש ההיקפי בנעורה 
והוסדרה הכניסה לכפר.
הוסדר הכביש המחבר 

בין הקיבוצים חפציבה ובית 
אלפא בהשקעה של חצי 

מיליון שקל.
החלה פעילותה של רכבת 

העמק השקעה משמעותית 

בקידום התחבורה בפריפריה.
השקעה ופיתוח נחל חרוד 

בצביון תיירותי/משפחתי.
5 אזורי תעשייה ותעסוקה 

חדשים מוקמים בגלבוע.
מתוכם שני אזורי תעסוקה 

חדשים אושרו לראשונה 
בסמוך לכפרים.

הושק קו אוטובוס חדש 
המחבר בין היישובים 

גדעונה, כפר יחזקאל וגבע- 
עם רכבת העמק בעפולה. 
הסתיים שיפוץ 2 מרפאות 
אזוריות, בגוש יעל וחבר, 

בעלות של מיליון שקל.

3 4

8 9

 | אוקטובר 

 | יוני  | דצמבר 

 | אוקטובר 

< 1

< 2

< 3

< 4

< 5

< 6

< 7

< 8

< 9
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תיגבור המערך הבטחוני 
והגדלת צי רכבי הביטחון.

נערך בהצלחה תרגיל העורף 
שתרגל את כל מערכי מל“ח 
בראשותו של מפקד הנפה, 

חיים רוקח.

ביסוס מערכות
לחירום

1 2

1

2

 | אפריל | אפריל

 | ינואר

 | מאי

< 1

< 2
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חינוך

גובש חזון החינוך

יהיו מעשי החינוך בגלבוע 
כמעשה אומן פסיפס, היוצר 

קהילה אזורית מגוונת, על 
אדמת העמק בנופי הגלבוע. 
יהא החינוך בגלבוע, חולייה 

מקשרת בין נכסי העבר לבין 
חלומות העתיד, מבוסס על 
הבניית דעת וחינוך לערכי 

שוויון וכבוד בין בני האדם. 
תהא העשייה החינוכית, 

מטפחת זהות ומעוררת גאווה, 
מעצימה את תחושת השייכות 

של ילדיה ובוגריה לקהילת 
הגלבוע, למדינת ישראל 
ומטביעה חותם בחברה 

הישראלית. 

”

9

5 63  | ינואר

 | אוגוסט

 | אפריל | מרץ
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הוקם מערך ממוחשב חדש 
לרישום בגנים.

נחנך גן שני לחינוך מיוחד
לראשונה: סדנת הכוון לימודי 

מקצוע לצעירי נאעורה.
15 גני ילדים קיבלו הסמכה 

ל“גנים ירוקים“.
דקלה בן משה, מנהלת 

היחידה לקידום נוער במועצה 
נבחרה למצטיינת מחוז משרד 

החינוך.
שיתוף פעולה עם גופים 

וחברות הייטק לצורך שדרוג 
מעבדות המחשוב בבתי 

הספר.

מתקן חדש לחקר אנרגיה 
מתחדשת בתיכון ”אורט 

אחווה גלבוע“.
הותקנו סככות הצללה בכל 
גני הילדים בעלות של חצי 

מיליון שקל, ובתוך חודשיים 
בלבד.

תלמידי חטיבת ביניים 
אחווה נעורה זכו במקום שני 

בתחרות ”מיזם עסקי מצטיין“, 
במסגרת תחרות ארצית של 

יזם השנה.

< 1

< 2
< 3

< 4

< 5

< 6

< 7

< 8

< 9

2

7 8

 | ינואר

 | יולי | אפריל
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אולימפיאדת הכימיה הבינ“ל 
- גיא הרדוף מביה“ס עמל 

עין-חרוד שותף בכיר לגאווה 
הישראלית שרשמה היישגים. 
שנת הלימודים תשעז נפתחה 

בגלבוע כסדרה - בסימן 
יישום חזון  החינוך ועל רקע 

ביקורם המכובד של ראש 
הממשלה ושר החינוך.

זכאים לכל התשבחות - 
ביה“ס התיכוניים בגלבוע 
רושמים תוצאות מצוינות 

בהישגי הבגרויות.
הסתיים בניית הגן המוסיקלי 

בביה“ס היסודי חב“ד בגלבוע, 
המעניק לתלמידיו מגוון 

רחב של פעילויות המגרות 

את החושים ומפתחות את 
התודעה והרחבת הדעת.  

התקבל אישור התכנון 
להקמת ביה“ס יסודי חדש 
סמוך לקיבוץ בית- אלפא; 
ייתן מענה דחוף לכ-300 

תלמידי המועצה. 
בהחלטת משרד החינוך 

גן אורנים שברם-און, 
הוא הזוכה בפרס החינוך 

במחוז צפון! 
מבצע שייכות ונתינה: 

חט“ב מוקיבלה שופץ על 
ידי וועדי הכפר, ההורים 

והתלמידים.
מגרש הספורט שופץ מחדש 

ב“אחווה גלבוע“.

13

15 16

11 1210  | ספטמבר   | אוגוסט

 | אוקטובר

 | דצמבר | דצמבר

 | אוקטובר

< 10

< 11

< 12

< 13

 

< 14

< 15

< 16

< 17
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מנופים כלכליים

3

2

 | אוגוסט

 | אוגוסט

הוקם הפורום העסקי הראשון 
בגלבוע והעמקים.

לראשונה בארץ: מועצה 
אזורית הגלבוע תקצה חלק 

משמעותי מהכנסות היטל 
השבחה, לטובת קופת 

היישובים; החלטה המייצרת 
הזדמנות לפיתוח ניכר 
ליישובי המגזר הערבי.

 מוא“ז הגלבוע הוכרה כמועצה 
מתכננת, דבר המקנה לה 

תקציבים של כ- 5.5 מיליון ש‘ 

לשנה, לצורך תכנון ופיתוח 
הרחבת היישובים.

ערביי הגלבוע יכללו מעתה 
בהחלטה 922 המעגנת 

השקעות ענקיות, המוערכת 
בכ-20 מיליון ש‘, לטובת 

השקעות ביישובים הערבים 
בחמש שנים הקרובות.

 הושלמה רפורמה בוועדה 
המקומית המחייבת התנהלות 

ועמידה במדדיי איכות 
גבוהים.

< 1

< 2

< 3

< 4

< 5
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1 3

4 5

 | אוקטובר 

 | אוקטובר 

 | מרץ

 | ינואר 

 | ינואר 

 ילדים ונוער

חיים משותפים

ילדי הגנים היהודים והערבים 
בגלבוע ילמדו ביחד במשכן 

לאומנות.
תכנית מצויינות חדשה:  

תלמידים מאחווה נאעורה 
והרב תחומי עמק חרוד 

לומדים ביחד חקר מדעים.
עליה של כ-15% בהתגייסות 
בנות המגזר הערבי לשירות 

לאומי בגלבוע.

”פותחים שולחן – פותחים 
לב בגלבוע“. ארוחות ערב 

משותפות כשיח תרבותי.

< 5

< 6

< 1

< 2

< 3

< 4

נשים פורצות דרך מהרשות 
הפלסטינית ומרחבי הארץ, 

השתתפו בכנס יוזמת 
המועצה האזורית הגלבוע.

סוכות של שלום - בשיתוף 
עמותת ”צועדים יחד 

לעתיד משותף“, התקיימה 
במהלך חול המועד, סדרת 

מפגשי ”סוכות שלום“, בהם 
מארחים תושבים יהודים את 
שכניהם הערבים לערב של 

התרוממות רוח, קבלת האחר.
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1

6

 | פברואר 

 | דצמבר 

2
2

< 4

התחדשות ארגונית במועצה
התנהלות חדשה בפורום 

מנהלי מחלקות.
יום גיבוש לעובדי המועצה: 

תחת הכותרת ”מתחילים 
בבית“, יצאו העובדים לפינות 
החמד ולמקומות המיוחדים 

הקיימים בגלבוע.
 עובדי המועצה הקדישו 
את יום העבודה, בטרם 

יצאתם לחופשת ראש 
השנה, לטובת ניקוי ושיפוץ 

מבנים המשרתים את תושבי 
המועצה.

מדיניות חדשה לתהליכי 
המועצה עם הישובים הכוללת 

מפגשי הנהגות, סיורים 
ומפגשים עם התושבים.

3  | ספטמבר 

< 1

< 2

< 3
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פסטיבל
כדורים

פורחים 

1  | פברואר 2

 | אוגוסט 

 | פברואר 

 שיא משתתפים בפסטיבל 
הנערך זו השנה השישית. 

כ-16 כדורים פורחים בשלל 
צבעים וצורות מרחבי הארץ 

והעולם; צניחה חופשית 
מכדור פורח בגובה 6000 
רגל; מופע קרקס אווירי 

עם אקרובטיקה ולהטוטים 
בשמיים; מטסי אולטרה לייט, 

מופעים והפעלות לילדים.

< 1

< 2

< 3

קורסים ליזמות עיסקית 
והעשרת הידע.

התארגנות למען סבסוד 
התחבורה הציבורית 

לוותיקים.
נפתחו 2 מועדונים עבור 

האוכלוסייה המבוגרת 
בכפרים טייבה וסנדלה, 
המעניקים שלל פעילות 

חברתית והעשרה לוותיקים.

אזרחים ותיקים
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צעדת הגלבוע 
הבינלאומית ה-50

למעלה מ 12,000 צועדים 
בארוע היובל

 | פברואר 
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חינוך בלתי פורמלי

3 3

4

5

7

 | אוקטובר 

 | אוקטובר 

 | דצמבר 

 | יולי   | יולי  



סיכום שנה 2016

|  15  |

מועצה אזורית גלבוע   |  

שופץ מבנה הנוער בבית 
השיטה לשימוש הקהילה. 

נפתחו 3 מרכזי למידה 
בכפרים- חיזוק לימודי, 

העשרה ופעילות חברתית 
לילדי המקום.

קייטנות הגלבוע- אלפי בני 
נוער וילדים בקיץ ערכי, 

חוויתי ומהנה.
שלל פעילויות חברתיות 

וחווייתיות לבני הנוער כולל:  
”לילות לבנים“ של תכנית 

”עיר ללא אלימות“, מגרשים 
מוארים ועוד. 

מסע אופניים ייחודי של 
נוער הגלבוע כתחילתו של 

מסורת מבורכת לחיבור 
הנוער לקהילה, טיפוח הזהות 

והיכרות הסביבה וכן, היכרות 
עם הזהויות המרכיבות את 

קהילת הגלבוע.
חיזוק ניכר לחינוך הבלתי 

פורמלי בגלבוע: גרעין הנח“ל 
”לשם“ עושה פרק משימה 

בגלבוע.
אולפן למחול גלבוע מרחיב 

את פעילותו ופותח את 
שלוחת גן נר ומשתלבים 
בו לראשונה בנות הכפר 

מוקייבלה.
עם הפנים לקהילה: הפועל 

גלבוע-גליל ביקרה את 
תלמידי ביה“ס עמק חרוד.
נוער הגלבוע מהמשלחות 

הגדולות בכנס י“א של 
התנועה הקיבוצית.      

< 1

< 2

< 3

< 4

< 5

< 6

< 7

< 8

1 2

3

8

 | אפריל | פברואר 

 | דצמבר 

 | יולי  
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תיירות

 שירותים חברתיים

הסתיים בהצלחה תהליך 
שיפוץ וחידוש גן לאומי מעיין 

חרוד. להנאתכם בריכת 
שכשוך, חניון הלילה וחידוש 

פני המקום.
ישובי הגלבוע התווספו למפת 

העדיפויות בענף התיירות 
בישראל, הכוללים מענקים 
וסיוע במימון הקמת מלונות.

התארגנות להצטרפות 
”לעמותת התיירות העמקים“ 
המוצלחת, כמהלך של איגום 

תקציבים ויכולת, למען מיצוב 
הגלבוע במקום הראוי לו 
במפת התיירות הארצית, 

וכעוגן תיירותי, חינוכי 
ומורשתי.

הוקם פורום צרכים מיוחדים- 
מיזם אשר מעניק תמיכה 

וסיוע למשפחות שקרוביהם 
בעלי צרכים מיוחדים.

המרכז לגישור קהילתי- 
”שלנו“, בפעילות חדשה בבתי 

הספר במועצה המעניקה 
כלים לפתרון סכסוכים 

בתקשורת לא אלימה.
נחנך מרכז עוצמה חדש בגן 
נר, המעניק הכוון תעסוקתי, 

העצמה ושילוב בקהילה עבור 
תושבי הגלבוע.

פעילות נקודתית בהובלת 
המועצה, מול משרד הפנים, 

לטיפול בחובות ארנונה של 
התושבים. במסגרת זו נסגרו 

248 תיקיי חייבים ונמחקו 
חובות תושבים בסך של 5.3 

מיליון שקל.

< 1

< 2

< 3

< 1

< 2

< 3

< 4

1

2  | אוקטובר 

 | מאי  

2

3

 | אוגוסט

 | אפריל

קידום תכניות
לאומיות

תכנית למניעת אובדנות
תכנית שיקום שכונות 

חברתיות
360: התכנית הלאומית 

לילדים ונוער בסיכון 
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תרבות

2

3

 | אוקטובר 

 | דצמבר | דצמבר

המועצה מציעה חבילות 
מנויים עשירות של תוכנית 
תרבות המתקיימות באולם 

המופעים ”בית ציזלינג”. 
התוכניות כוללות מנויים 

מגוונים לילדים בגילאי 
3-7 , לילדים בגילאי 8-12, 

למבוגרים סדרת הצגות 
תיאטרון מהמשובחות ביותר, 

תכנית ערבי זמר בשירת 
הארץ הטובה והיפה, מופעי 

יחיד של בדרנים מהשורה 
הראשונה ועוד.

גם השנה הקפדנו על בחירת 
הצגות מהמובילות והטובות 

ביותר בתחומים השונים. 
ההצגות מבית היוצר של 

תיאטרון בית ליסין, החאן, 
באר-שבע, הקאמרי, הבימה, 

תיאטרון הנגב, שחקנים 
בעלי שם וביקורות מהללות. 

בהצגות שנבחרו בקפידה 
במיוחד עבורכם, שזורים 

גם מסרים וערכים חברתיים 
החשובים בבניית חברה 

וקהילה, מלווים בקריצה עם 
חיוך, הומור ומוסר השכל. 

במשכן לאמנות, נפתחו 
תערוכות הסתיו: מחזור חייו 

של האדם.

אלפי תושבים השתתפו 
באירועי התרבות והיצירה 

בכפרים נאעורה ומוקייבלה, 
במסגרת פסטיבל ”יוצרים 

תרבותנו בידינו“. הפסטיבל 
הייחודי לגלבוע הוא המשך 
למדיניות המועצה להרחבת 

תחום החינוך הבלתי 
פורמאלי ואירועי התרבות 

והפנאי ביישובי הגלבוע.
השקעה מתוכננת של למעלה 

מ-1.5 מיליון שקל בנגישות 
ובחוויית הצפייה בבית-

ציזלינג, כשלב ראשון בשיפוץ 
אולם המופעים המועצתי.

< 1

< 2

< 3

< 4

תרבות
בגלבוע
תוכנית המנויים
2016/2017

ההרשמה החלה!

1
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מאבקים ציבוריים

הוועדה המקומית לתכנון 
ובניה בגלבוע, בהרכבה 

כמליאת המועצה, קיבלה 
החלטה לדחות את בקשות 
ההיתר של חברת פרוטרום 

להעתקת מפעלה מחיפה 
לגלבוע. ההחלטה התקבלה 
פה אחד, ללא כל התנגדות 

ולאור הדברים שעלו במהלך 
הבדיקה היסודית שהובילה 

מוא“ז הגלבוע בשנה 
האחרונה ולנוכח אמירתו 

הברורה של הציבור.

< 3

מאבק מגדלי הדגים.
מאבק על תיקון חוק המים.

< 1
< 2

הגלבוע מוביל במאבק
על החקלאות הישראלית:

פה אחד: הגלבוע 
אמר לא לפרוטרום

1  | אוגוסט

3 | דצמבר

3 3



הפועל גלבוע גליל 
חוזרת לליגת העל 

בכדורסל לאחר שזכתה 
באליפות ליגת המשנה.

אליפות ישראל במרתון אופני 
הרים התקיימה בפעם השנייה 
בגלבוע; ייצוג מרשים לרוכבים 

המקומיים.
נחנך אולם הספורט המחודש 
בקיבוץ בית אלפא, בו כיכבה 

הקבוצה המיתולוגית של הקיבוץ 
בליגת העל.

אליפות הגלבוע הפתוחה 
בכדורשת התקיימה באולמות 

עין חרוד וניר דויד, בהשתתפות 
20 קבוצות מרחבי הארץ, 

מהליגות הלאומית והארצית, 
מתוכן 6 קבוצות שייצגו את 

הגלבוע.
לראשונה בתולדות אקדמיית 

הכדורסל של הגלבוע )מועדון 
גלבוע/מעיינות( נפתחו 3 

קבוצות תחרותיות, בכתות ה‘ עד 
ח‘, של בנות הכפר מוקייבלה.
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< 4

< 5

ספורט

 | אוקטובר

 | נובמבר

2 | יוני 3
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אנחנו כבר בשיא העשייה, מוזמנים להתעדכן ולפגוש אותנו:

www.hagilboa.org.il :באתר המועצה

דף הפייסבוק: מועצה אזורית הגלבוע

לשרותכם מוקד טלפוני, זמין 24/7: 04-6071122 )או 109 חיוג ישיר(.

להורדת אפליקציית גלבוע:

תשלומים 
לחוגים ופעילות

אירועי תרבות 
ופנאי כרטיסים

תיירות 
ואטרקציות 

בגלבוע

דיווח מידי על 
אירועים ומפגעים

תשלומי מים

החברה 
הכלכלית

צור קשר

ניוזלטר חודשי- 
מידעון הגלבוע


