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מהנעשה במועצה אזורית הגליל העליון

 השבוע גם החל קציר התירס לתחמיץ. התוצרת מגודלת עבור 
מרכזי המזון של היישובים, ועבור רפתות. ברנע מציין בהקשר הזה 
כי חקלאי גידולי השדה ממשיכים לספק את התוצרת הנדרשת עבור 

מזון לבעלי החיים, למרות התייקרות מחירי המים.
החקלאות  בייצוג  עוסקת  העליון  בגליל  לחקלאות  החברה 
והחקלאים, הפעלת ועדות מגדלים בענפי החקלאות וקידום מחקר 

ופיתוח באמצעות החוות החקלאיות ומו"פ צפון. 

השיווק  במתחם  עברו  מתעניינים   )320( ועשרים  מאות  שלוש 
החטיבה  של  השנתי  ביריד  העליון  הגליל  אזורית  מועצה  של 
במתחם  בתל-אביב.  הירידים  במרכז  השבוע  שנערך  להתיישבות, 
הגליל העליון התמקמו נציגי 12 קיבוצים מהמועצה, שהכינו חומרי 
את  וקיבלו  שהופנו,  הרבות  לשאלות  ותשובות  כתובים  הסברה 
לשכנע  בכדי  פנים,  וקבלת  במאור  צעירים,  זוגות  בעיקר  הבאים, 
את המתעניינים לבדוק לעומק את מסלול ההצטרפות לקיבוץ. את 
ודיגמו עובדי מחלקת צמיחה וקליטה  מתחם הגליל העליון הכינו 
במועצה האזורית, שציינו כי היריד אופיין בכך שהגיעו אליו זוגות 
שמעוניינים לעשות הצעד המשמעותי של מעבר להתגורר ביישוב 
אופי  המגורים,  אזור  על  אך מתלבטים  בקהילה,  והשתלבות  כפרי 
היישוב והקהילה המתאימים להם. התפקיד שלנו היה להציע להם 
את יתרונות הגליל העליון בצד אתגריו ולהציע לבוא להכיר מקרוב 

בכדי לקבל תמונה רחבה יותר. 
 

הושלם איסוף תפוחי האדמה 
והגזר החל קטיף התירס לתחמיץ

צבעון ומלכיה - אלופי המיחזור
אשר  וצבעון,  מלכיה  זכו  העליון  הגליל  של  המיחזור  בתחרות 
שיפרו בצורה הגדולה ביותר את כמות הפסולת שמיחזרו בהשוואה 

למדידות העבר. 
הסבירו  העליון  הגליל  אזורית  מועצה  של  הסביבתית  ביחידה 
האורגנית  הפסולת  תכולת  של  ומדידה  רישום  כללה  התחרות  כי 
הקיבוצים  הם  הזוכים  קיבוץ.  בכל  החומים  מהפחים  שנאספה 
הפסולת  בכמות  של גידול  ביותר  המשמעותי  השיעור  נמצא  בהם 
שהושלכה למיחזור בין הרבעון הראשון של השנה לרבעון השני של 
השנה. חמישה קיבוצים נוספים זכו לציון לשבח על שיפור כמות 
הפסולת שנאספה בהם ביותר מ-10%, הם שדה נחמיה, חולתה, כפר 

גלעדי, מנרה ועמיר. 
ומה הפרס לזוכים המאושרים? צבעון ומלכיה זכו בסדנה לבניית 

פינת ישיבה עם רותם ריבק, שהקיבוץ יחליט היכן למקמה. 
ביחידה הסביבתית מודים לכל המשתתפים, ולתושבי הקיבוצים 

שלא זכו ... המשיכו להפריד, למען הסביבה והעתיד. 

מכללת MBC בחצור הגלילית 
מקבלת ההכרה לפתיחת 

מגמות לימוד חדשות
  MBC במכללת  המתרחשת  הפורחת  לעשייה  בהמשך 
ההכרה  הענקת  על  התבשרה  המכללה  השבוע  שבחצור, 
מגורמים הממשלתיים המוסמכים לכך ללמד את לימודי קירור 

ומיזוג תעשייתי וחדרי קירור - קירור מסחרי.
עד כה נלמדו במכללה תכניות לימוד המכשירות לעבודות 
ולעלות  להתמחות  להמשיך  אפשר  כעת  ביתי,  וקירור  מיזוג 
תעשייתי,  מסחרי-  וקירור  מיזוג  לטכנאי  ההסמכה  בדרגת 
לכך,  בנוסף  ועוד.  מיזוג  מערכות  קירור,  חדרי  בניית  הכולל 
יועצי  להכשרת  הכרה  בקבלת  המכללה  התבשרה  לאחרונה 
מס בישראל מטעם לשכת יועצי המס. הסמכות אילו, כמו רוב 
לאפשר  מנת  על  הערב  בשעות  נלמדות  במכללה,  ההכשרות 
המקצועות  את  וללמוד  ההסמכה  את  לקבל  עובדים  לאנשים 

המבוקשים ביותר בזמנים נוחים.
מנכ"ל המכללה גולן אברהים ציין: הכרה זו הנה ייחודית, 
משמעותית וחשובה, עד כה כל מי שהיה חפץ לקבל הסמכות 
כמו למשל בתחום הקירור והמיזוג נדרש לנסוע לחיפה, היום 
אנחנו מאפשרים לעשות את ההסמכות כאן ובהישג יד עבור 
כל תושב, בכך אנחנו מאפשרים את ההסמכה, תוך חסכון של 

זמן רב ועלויות גבוהות הכרוכות בנסיעות.
אנחנו בתהליכים של פתיחת קורסים ומגמות חדשות נוספות 
האפשרות  על  נרגשים  אנחנו  והגולן.  הגליל  תושבי  עבור 
בכך  ביותר,  הגבוהה  ברמה  הסמכות  להעניק  בידינו  שניתנה 
ההכשרה  בתחום  מוביל  כגוף  חלקינו  את  ולממש  לתרום 
המקצועית ולאפשר יצירת עתודה מקצועית לחברות והארגונים 
איכות  לשיפור  ויביא  מביא  זאת  כל  ובגולן.  בגליל  הפועלים 
התעסוקה  אפשרויות  ההתיישבות, גיוון  חיזוק  התושבים,  חיי 

וקידום הכלכלה באזור".   )מ.(
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קיבוצי המועצה שיווקו עצמם 
לזוגות צעירים, ביריד הגדול בת"א


