
 

 

 

 
 

 טורבינות  
שבוע הצפון  לפני  במחוז  ובנייה  לתכנון  המחוזית  הועדה  של  להתנגדויות  המשנה  ועדת  לשולחן  הקמת    ,הובאה  לתכנית  התנגדותנו 

המאבק נגד הטורבינות החל כבר לפני מספר שנים עם היוודע הדבר בעמק, והוא כלל עבודה משותפת    הטורבינות בין חמדיה לשדה נחום.
 עם גורמים רבים אשר הביעו תמיכה בהתנגדות להקמת הטורבינות, ועם שני הישובים. 

   !הטורבינות לא יוקמו בעמקש היא שמחתהשבוע קיבלנו את סיכומו של הדיון והבשורה המ
שתי תכניות גדולות ומשמעותיות אשר השפעתן על העמק והצמיחה השנתיים האחרונות הצלחנו להתנגד ולהביא לביטולן של  במהלך  
. יחד  תה להיות מכרעת: תחנת הכוח והטורבינות. תודתנו לכל השותפים שלקחו חלק במאבק לטובת העמק ולטובת התושביםייכולה הי

 נמשיך לפתח ולהצמיח את העמק והאזור. 
 
 

 שריפות  
השבת האחרונה הייתה חמה במיוחד עם שתי שריפות שפרצו ממש במקביל. הראשונה 

מחודש אפריל ועד כה נספרו    בחנייה הדרומית של גן השלושה והשנייה באזור מעוז חיים.
הביטחון    25 צוות  המעיינות.  בעמק  שהתרחשו  עם  שריפות  ביחד  המועצה  של  והחירום 

ם ומתנדבי כיבוי אש מהישובים נמצאים בכל האירועים, ומסייעים לכוחות  ישובייהצוותים הי
ביום   אשר מכלות שטחים וגורמות לנזקים רבים. המשטרה וכיבוי אש להתגבר על הדליקות 

קות. החום  לחקור ולאתר את הסיבות לפרוץ הדלי  על מנתראשון בבוקר הגיעו חוקרי שריפות  
הגדול והיובש הם כר פורה לאירועים כאלה. חשוב מאוד להקפיד לשמור על שטחים נקיים  

 מגזם ומחומרים דליקים אחרים.
 
 

 הטבת מס 
  5במשך    ק"מ מגבול.  7ביום שלישי תמה הארכת הוראת השעה של הטבות המס לשבעת יישובי המועצה אשר אינם עומדים בקריטריון  

 ל פעם להאריך את הוראת השעה.שא ומצליחים כשנים אנחנו עוסקים בנו
כדי  ,  עדת הכספיםשל ו  מול חברי הכנסת עם כינונה של הממשלה החדשה וחילופי בעלי התפקידים בוועדות הכנסת פעלנו באופן נמרץ  

יה לעומק  להמשיך את הארכת השעה ולהאריכה לפחות עד סוף השנה, ולאפשר לכל אנשי המקצוע במשרדי הממשלה לבחון את הסוג
ביום בו פקעה הארכת השעה התקיימה ישיבה בוועדת הכספים שנקטעה ולא הגיעה   עד להחלטות הסופיות וכניסתה של התקנה לחוק.

 לידי סיום משום שחברי הכנסת נקראו לאולם המליאה. אנו ממשיכים בפעולות בתקווה שאלו יביאו תוצאות.
 
 

 גלעד  בית ספר  מוסיקה ב מעבדת 
 מעבדת מוסיקה חדשה. , ביום שני נחנכה במעמד תלמידי מגמת המוסיקה בבית ספר גלעד, וזאב מילר מנכ"ל קרן יק"א

מגמת המוסיקה בבית הספר פועלת כבר מספר שנים ומהווה עבור תלמידי בית הספר מקום מצוין לביטוי כישרונות הנגינה והשירה שלהם.  
עריכה מוסיקלית מקצועית,    מודיאשר יאפשרו לי  ,בתמיכת קרן יק"א נוספו בחודשים האחרונים מחשבים וציוד מוסיקה למרחב המוסיקלי

 עילויות המתרחשות במקום.זאת בנוסף לשלל הפ

 
 

 חטיבת בני המושבים  

חניכי חטיבת בני המושבים  יצאו  ,  לאחר שנה של זום ומסכים, ריחוק חברתי ופעילות מוגבלת 
  6-חניכים מ  30ישנו בשטח, טיילו ולמדו להדריך ולהוביל.  לסמינר ט' בו    מהישובים שלנו

הנוער   ומדריכי  רכזי  של  מפנק  לביקור  זכו  כשבמחציתו  לסמינר  יצאו  בעמק  ישובים 
  התקיים טקס הסיום של המדריכים החדשים. -מספר ימים לאחר מכן  ,מהישובים

הבא   לצאת  בשבוע  למסעצפויה  מחנה    ההכנה  אחריה  ומיד  לוחמים  מדריכים  בעקבות 
מדמי"ם  סמינר  וכמובן  פלמ"ח,  מחנה  מ  לקראת  מדריכי  )  משצי"םו  (קדמיםת )מדריכים 

יוצאים כסדרם, תוך התאמה מלאה   םשיתקיי  כבה צעירה(ש באוגוסט. כלל מפעלי הקיץ 
 עם משרדי החינוך והבריאות. ובקשר הדוק ,לנהלי הקורונה המשתנים

 
 

 

 2021 ביולי  8 | תשפ"א כ"ח תמוז |522' מס
 



 

 

 
 

 

 

 שגרירי שותפות 

תכנית משותפת של מחלקות הנוער בעמק ובבית שאן   - במסגרת תכנית "שגרירי שותפות"  

י'  יומיים בנושא עיר  התקיים סמינר של    -עם שותפות ביחד   עמק. החניכים, בוגרי כיתה 

העיר,   חיבוריו בעבר, בהווה ובעתיד. למדו על  זור על אתגריו והעמיקו בהיכרות שלהם עם הא

ו במפגש עם  את הבוקר השני של הסמינר פתח.  אנשים מרתקים  והמושב והקיבוץ ופגש

החניכים נהנו מאוד    נציגי הרשת עירעמק שהסבירו והרחיבו על שיתופי הפעולה וחשיבותם.

על כל המשותף  זוריים  ויצאו עם תובנות רבות ורצון להמשיך עוד את יצירת החיבורים הא

ובצוות  מאוד  גאים  אנו  והשונה.   של  ורואים  בחניכים  ולצמיחה  למודעות  רבה  משמעות 

 החיבורים כאן בעמק!

 
 מושב רחוב מתחדש 

והמגרשים   רחוב,  במושב  "המעיין"  שכונת  של  הפיתוח  עבודות  יסתיימו  הקרוב  בשבוע 

על   מדובר  בתיהן.  את  לבנות  שיוכלו  למשפחות  תוספת    28יימסרו  שמהווים  מגרשים 

וחדשה   כביש    ימערבה  ודיבצ   לישובמשמעותית  החברה  90של  ע"י  בוצע  הפרויקט   .

בשיתוף משרד השיכון, שמסייע לבניית שכונות חדשות    של המועצה האזורית   הכלכלית 

שכונה זו מצטרפת לעוד שכונות חדשות שבוצעו לאחרונה בשדי תרומות ובתל    בכל העמק.

 ביכורה.   זוראתאומים, וביחד מאפשרות גידול משמעותי של כל 

 
 הכדורסל מועדון 

ביום שישי באולם הספורט  נערך  מועדון הכדורסל גלבוע מעיינות  אירוע סיום עונה לחוגי  
  בעין חרוד.

לאחר שנה  האירוע   כשבפועל    -כמו בשאר החוגים    ,בחוגי המועדון  מאתגרתסיום הגיע 
פעילות לאורך    התקיימה  בלבד.  4מצומצמת  סיוםל  חודשים  הורגשה    קראת  השנה 

חוגים שונים  לבאירוע הסיום נחשפו הילדים    המשתתפים בחוגים עלה.התאוששות, ומספר  
מדליית  לקבל  הילדים    זכו ם האירוע  ובת  שמציע המועדון והתקיימו הפעלות כדור מגוונות. 

  ביותר.זהב על שנה מאתגרת 
 
 

 מובילי תרבות בעמק 
ישובי המועצה    -פורום מובילי תרבות   יצא   -שמורכב מרכזות התרבות של 

הפורום, בהובלת מחלקת התרבות    לסיור שטח, להשראה ולמידת עמיתים.
יותם   בחאן  ביקר  קהילתי,  לבינוי  השראה   -והמחלקה  מעורר  חברתי  מיזם 

הכרמל   כרמל.  -בחוף  בעין  המתחדש  האוכל  ספג    ובחדר  התרבות  תחום 
קש הקורונהמהלומה  בתקופת  מהפקת    ,ה  עברו  בישובים  התרבות  רכזות 

אירועים לחיזוק מרחוק. האתגרים היו רבים והביאו לשחיקה גבוהה. ומאידך, 
בתקופת הקורונה הודגשה החשיבות הרבה של ה"הון התרבותי": החיבורים,  
על   השמירה  הישובי,  הנרטיב  הקהילתית,  הזהות  החברתית,  הלכידות 

יום מוצלח ופורה והפורום כבר מתכנן את מפגשי    הכל מה שמסייע לנו להחזיק את הראש מעל המים. הי -והמורשת  המסורות, הטקסים  
 ההמשך.

 
 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין

 ראש המועצה


