
 

 

 
 
 ם כנפיי ש לוי

אשר    185טקס סיום קורס טיס מספר  אמש, קיבל סג"מ מ' מהעמק את כנפי הטיסה שלו ב
לאחר הכשרה מקצועית בת שלוש שנים בבית הספר  ,  האוויר בחצרים-בבסיס חיל התקיים
במסגרת ולפני גיוסו לקורס טיס עשה שנת שירות בכפר נוער המיועד לנוער בסיכון,    לטיסה.

יחד עם מ', בני משפחתו והקהילה בה    יםומתרגש  יםגא  אנו  הקורס עשה תואר בכלכלה. 
   עם קבלת כנפי הטיס. , גדל וצמח

   טוס בשלום ושוב בשלום.. ברכות על הדרך המשמעותית והחשובה
 <<   לראיון שנערך עם מ' בביטאון חיל האוויר

 
 2023תקציב מועצה 

  . ₪   מיליון  183  על  יעמוד, אשר  2023  -את תקציב המועצה ל  פה אחד  מליאת המועצהאישרה    לשנה זו, בישיבת המליאה האחרונה  
נת בחי  תוך   ורך מספר שבועותלא  המועצה   ומחלקות  אגפי   ל כ  של   פעולה  ובשיתוף   כספים   אגף   בהובלת  תקציב המועצה נעשה   הכנת 

 עבודה, אשר הכנתן מסתיימת ממש בימים אלה. ההצרכים והתאמה לתכניות  
ביטוי   לידי  יביא  ,  חינוך  הכוללת   השוטפת  והפעילות   והצמיחה   הפיתוח  תוכניות   את ,  המועצה  מדיניותאת    2023  תקציבגם השנה, 

  האזורי   לפיתוח  הקשורים  תחומים  ועוד  תעסוקה ,  תיירות,  חקלאות,  הפנאי  תרבות  פעילות,  דמוגרפית  צמיחה,  לתושב  שירות,  קהילה
  בחינוך   להשקיע,  העמק  את  לפתח,  החיים  תחומי  בכל  משמעותית  לצמיחה  העמק  את  להוביל  כדי  באחריות  לפעול  נמשיך,  יחד.  הכולל

 .לתושבים השירותים כל את  ולספק  ובקהילות
 

 תכנית כוללנית לאישור המליאה
 לנית לעמק המעיינות הובאה אף היא לאישור מליאת המועצה השבוע.התכנית הכול 

נקבעו על פי   הישובים בעמק קמו לפני עשרות רבות של שנים. מיקום היישובים, תוואי הכבישים ואזורי המגורים, המשק והתעשייה
ת היישובים, בתי הספר והמפעלים  אילוצי התקופה והצרכים המיידים באותו הזמן. לאורך השנים נעשה תכנון אשר אפשר את הרחבו

 הרבה יותר מורכבות ומפורטות, ויש להתכונן לכך.   ןשהוקמו בשנים האחרונות, אולם הדרישות התכנוניות היום ה
לצמיחת   העקרונות  את  ולקבוע  הארוך  לטווח  האזורית  המועצה  של  התכנון  מדיניות  את  להתוות  הינה  התכנון  של  העל  מטרת 

ותיירות כפרית, עידוד הזיקה  שמירה על ה  ,האוכלוסיה יזמות  גיוון הבסיס הכלכלי של היישובים בדגש על  והחקלאי,  מרחב הכפרי 
לשטחים חקלאיים, שמירה על השטחים הפתוחים תוך מתן מענה לתשתיות ולשמירה על איכות הסביבה והחיים. התכנית תהיה כלי  

ך עדכון והתאמה לצרכים המשתנים. לאישורה הסופי של התכנית ומתן  ניהולי אשר יאפשר ניהול מיטבי ופיתוח לכיוונים הרצויים תו
יחד עם זאת האישור הסופי יאפשר את הפיכתה של הוועדה המקומית  , )וועדה מחוזית( עוד צפויה דרך ארוכה תוקף במוסדות התכנון

צוות התכנית הכוללנית ניכר את סמכויותיה.  לוועדה עצמאית מה שירחיב באופן  ובנייה  כל    4  -זור כעבד בא   לתכנון  לאורך  שנים. 
ובא ותושבים בכל הישובים  נפגש עם אנשי מקצוע  צוות  התקופה  הציג ראש  ביום שלישי האחרון  ציבור.  וקיים מפגשי שיתוף  זור, 

 התכנון, האדריכל אילן אייזן את התכניות, נשמעו הערות שיוטמעו בתוכנית אותה אישרו חברי המליאה פה אחד. 
 

 ערב אש
עם בוא החורף והגשמים התפנו מתנדבי כיבוי האש מהעמק לציין את סיומו של הקיץ ועונת  

התכנסו    פות.השרי הביטחון  מחלקת  הכוונת  בערב שארגנה  האש, בהאב  כיבוי  מתנדבי 
הרבה לפעילות  השותפים  וכל  קיץ    למפגש  , הרבש"צים  אירועי  סיכום  את  ,  2022שכלל 

 , ברכות ותודות וארוחה "על האש" אותה הכינו בתשומת לב רבה בני משפחת דן מחמדיה
השנה החולפת התאפיינה דווקא בירידה    אשר להם חלק נכבד בפעילות מניעת וכיבוי האש.

שריפות   30-חדה במספר השריפות ובאירועים קטנים אשר טופלו באופן מהיר ויעיל. סה"כ כ
צוותי המתנדבים של    אשר רובן ככולן התרחשו בשטחים הפתוחים, בשטחי מרעה ויערות.

הערב היה הזדמנות מצויינת לסכם את האירועים    בה אלה מתרחשים.   -כיבוי האש מוקפצים לכל אירוע, והם מגיעים בכל יום ובכל שעה  
  ם למען שמירה על שטחי העמק וביטחון התושבים.וגם לברך ולומר להם תודה על המחויבות, ההתנדבות והעשייה שלה

 
 2022 -ש אחרון לד"

 << מוזמנים לצפות   ם ובמועצה כולה. הצמיחה ניכרת בישובי, שנה מלאת עשייה בפעילות בכל התחומים
 
 

 שבת שלום,
   ,קרין יורם

 המועצה  ראש 
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https://bit.ly/3I7wHse
https://www.youtube.com/watch?v=hQZp6qLVlE4

