
 

 

 
 

 כוללניתה  המתאר תכנית
ידי מליאת המועצה בפני  טרם בתחילת השבוע הוצגה התכנית הכוללנית   ובעלי תפקידים   אישורה על  חברי מליאה, מנהלים 

 ישובים. מה
ייעודי    היא לטווח ארוך.    המועצה  בשטח  תוכנית להתוות את מדיניות התכנוןמטרתה של ה  קובעת את שימושי הקרקע בכלל 

מספר יחידות הדיור המאושר בתוכניות מקומיות כתשתית תכנונית פוטנציאלית למגורים, בהתבסס על    מגדילה את   ,הקרקע
קיים  הגידול לעשורים הקרובים,  פוטנציאל  זאת ו,  ועל המלצות  ועל    כל  על חוסן חברתי  צמיחת   .צביון כפריתוך שמירה  ייעדי 

קהילה רב דורית משפחתית ושורשית בתוך   :האוכלוסייה וקיבולת המגורים הנגזרת, נועדו להשיג את מטרות החזון המועצתי
סובלנות, פתיחות וצדק   ,בין קהילות ייחודיות לקהילה אזורית רב גונית המושתתת על ערכים של אנושיות   , שילובעמק כפרי וירוק

יציחברתי ואתגרים רת  ,  קהילתית, חדשנות  דרך משימתיות  שייכות  והובלת  תחושת  וצמיחה,  הינה מסגרת .  פיתוח  התוכנית 
תוכניות  להכנת  הוראות  עם  מתארית,  ברמה  ברמת   תכנונית  היישוב,  ברמת  עקרוניות  סוגיות  עם  התמודדות  תוך  מפורטות, 

 .המועצה וברמת המרחב
על צביון כפרי וחקלאי, תפקוד קהילתי   לכל יישוב להמשיך להתפתח, תוך שמירה  התוכנית מסגרת תכנונית שתאפשר  עוד קובעת 

יזמות ,  גיוון הבסיס הכלכלי של היישובים , בדגש על  המרחב הגובל והסובב  ומינוף מאפייניו הייחודיים של המקום וממשקים עם 
תן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות  שמירה על השטחים הפתוחים תוך מוותיירות כפרית, עידוד הזיקה לשטחים חקלאיים,  

 .  הסביבה והחיים 
תהווה כלי ניהולי   -התכנית אשר גובשה בשיתוף עם הישובים, בעלי תפקידים במועצה, במרחב ובמשרדי ממשלה השותפים לנו  

. סיום שלבינמצאת התכנית ב  -אשר יאפשר ניהול מיטבי ופיתוח בכיוונים הרצויים תוך עדכון והתאמה לצרכים המשתנים. כעת 
ולאחר  ,  לאישור המליאה  התכנית   תובא  לבקשת מספר ישובים, יתקיימו בחודש הקרוב עוד מספר פגישות לדיוקים, בסוף דצמבר

 . מכן תעבור לדיונים ובחינה מפורטת של הוועדה המחוזית 
 
 

 שריפה בנווה אור  
בשל חומרי    ביום שישי, בשעות הצהריים החלה שריפה במפעל בנווה אור.

והישובים  אור  נווה  תושבי  התבקשו  במפעל  מאוחסנים  שהיו  הבעירה 
לכיבוי   הצוותים המקצועיים  פעלו  כשבמקביל  הסמוכים להסתגר בבתים, 

 האש במפעל. 
במקום הוקם חפ"ק שבו השתתפו לאורך כל האירוע צוות החירום היישובי 

צוותי המועצה, צוות   כיבוי אש ומשטרת בית שפעל באופן מיטבי יחד עם 
שאן. לאחר שהובהר כי אין נשקפת סכנה לתושבים, שוחררו אלו מבתיהם, 
ומאמצי הכיבוי המשיכו עוד זמן מה לאחר מכן. לאורך כל האירוע ניכרו היטב 
העבודה המשותפת של כל הגורמים והרשויות, והחיבורים האישיים אשר 

 . תחומי טובה מאוד  מובילים בכל פעם מחדש לסנכרון ועבודת צוות רב
 
 

 חג מעלות  
 ביום חמישי האחרון התקיים חג המעלות של חטיבת בני המושבים. 

פניהם של   בתנועה, שבו מקבלים את   שנההחג פתיחת  חג המעלות הוא  
עוד  באת שאר החניכים העולים וגדלים    כים חניכי כיתות ד' לתנועה ומבר

ישובים מרחבי העמק    15  - חניכים מ  200  - הגיעו כ  לאירוע המרשים   שנה.
בחורש יוסףלהפנינג  בית  לגיבוש   ת  קבוצתית  בפעילות  השתתפו  שם 

הישוב,    ואיחוד הקבוצות, לאחר מכן צעדו במסלול קצר שהוביל למתנ"ס
הודלקו    מובסיושהתקיים טקס חגיגי אליו הצטרפו גם הורי החניכים  שם  

ה  כתובות אש מפוארות. ובאחריות   הדריכוכולו    ערבאת  והובילו ברצינות 
ירדנה ובית יוסף והובילו      -על האירוח היו    ,מהישובים   צים "מד   20-גדולה כ

 ! עלו והגשימו יחד הגרעינרים ורכזת האזור. 
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 מדליונים במלכישוע 
החדשים, אלה שמציינים עשור   -בקהילה  בטקס מרגש שהתקיים במלכישוע הוענקו מדליונים לבוגרי ובוגרות קהילות הבוגרים  

שנים והבוגרים הוותיקים שחוגגים עשרים ושלושים שנים בריאות ובעלות משמעות ללא סמים ואלכוהול. הדוברים שיבחו את 
הבוגרים שמצליחים בגבורה רבה ותוך בחירה לצאת למסלול חיים חדש, ולעשות שינוי משמעותי מאוד בחייהם, והודו לצוות  

במלכישוע ולשותפים המסורים לדרך מהרשות הלאומית למלחמה בסמים ואלכוהול, משרד הבריאות ומשרד הרווחה  המוביל  
 והשירותים החברתיים. 

 
 

 מרכז גישור 
במרכז גישור ודיאלוג עמק המעיינות פועלים ליצירת שפה מגשרת בכל קשת הגילאים. בשני גני הילדים ברשפים ושדה נחום  
עברו צוותי הגנים הכשרה ללימוד השפה וכעת הם פועלים להטמעתה בקרב הילדים הצעירים באמצעות מערכי פעילות, שיח 

 תור קונפליקטים בקרב הילדים בעצמם.  מגשר של המטפלות ולמידת העולם הרגשי והיכולת לפ 
 תוך שאיפה שבוגרי הקורס יהיו מגשרים צעירים בבית הספר.ו' - 'בבית ספר שקד החל פיילוט קורס גישור לילדי כיתות ה

ם בין תושבים, בין תושב  י קהילתי  קונפליקטים   ,עבודהיחסי  ,  סכסוכי שכנים   מספקים שירותי גישור במגוון תחומים:  במרכז הגישור
, ועוד. כמו כן הצטרף המרכז לתכנית ניסויית ארצית של גישור בתלונות הציבור של המשטרה, והם לועד/אגודה, בין ארגונים 

ולשיפור התקשורת   מקיימים  קונפליקטים  לניהול  הגישור  כלים מעולם  ללימוד  לתושבים, ,  הרצאות/סדנאות  תפקידים,  לבעלי 
 לצוותים חינוכיים. 

 
 

 ו יקונצרט סת
שמונים כ  .התקיים  קונצרט סתיו המסורתי במרכז למוזיקהשני האחרון,  ב

מתלמידי המרכז שרו וניגנו להנאת הקהל שמילא את אולם זיידן. בקונצרט 
, הרכבי רוק של תלמידים  השתתפו הרכבים רבים, ביניהם הרכבי קשתנים 

בחינת בגרות מעשית בנגינה( תזמורת כלי  )שמתכוננים לבחינת הרסיטל  
לי מקהלות  הייצוגי-נשיפה,  בנד  והביג  להורים  תלך  למורים,  ברכות   .

   ולתלמידים על ערב איכותי ומהנה ברמה הגבוהה ביותר.
 
 
 

 
 
 
 

 שבת שלום,
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש


