
 

 

 

 
 הטבות מס 

עוסקים   אנו  נוספים  אזוריות  מועצות  ראשי  עם  הזמן  יחד  חוק,  כל  הצעת  הכנסת.  וחברי  השרים  מול  המס  הטבות  בנושא 
פי   זכאים להטבת המס על  יישוביה המבוססת על העיקרון שבמועצה אשר לפחות מחצית מיישוביה  כל  יהיו  הקריטריונים, 

נוסחה והונחה על שולחן הכנסת לפני הפגרה. קיבלנו עדכון שבכוונת שר המשפטים   ,זכאים, כפי שהיה עד כה בהוראת השעה
ן הנושא מורכב ולא סגור. נמשיך ילהעלות אותה לוועדת שרים לחקיקה מיד אחרי אישור התקציב. זהו כיוון טוב להמשך, אך עדי

 ר המשך התהליך לטובת שמונת הישובים שלנו שעדיין לא מקבלים את ההטבה באופן קבוע וע"פ חוק.לעקוב אח
 

 פגישה עם שרת התחבורה
לית "שרת התחבורה, מנכ  -נפגשנו קבוצת ראשי מועצות, עם מרב מיכאלי  

ומנכ הצגנו  "משרדה  בדרכים.  לבטיחות  והרשות הלאומית  ישראל,  נתיבי  לי 
האתגרים   משרד  את  מול  הכפרי  למרחב  שיש  הייחודיים  המשותפים 

התחבורה וביניהם: תקצוב תשתיות וותיקות וכבישי גישה לישובים, הסדרת 
ם, י מעגלי תנועה בכניסות מסוכנות לבתי ספר ויישובים, תקצוב שבילי אופני

תקציבי בטיחות, השלמת הסדרת "כבישים ללא אבא ואמא". השרה ואנשיה 
ואהדה ל צוות משותף שימשיך  גילו הבנה  צרכים השונים. סוכם על הקמת 

 לעקוב ולקדם את הנושאים השונים. 
 

  תרגיל בשגרה מצוינות בחירום
תרגיל רב משתתפים התקיים ביום שלישי במרחב במועצה בדגש על חדירת 
המועצה  בשטחי  תנועה  תוך  שק"ד,  ספר  בית  לשטח  ירדן  מגבול  מחבלים 

 וף שייח חוסיין.וביצוע פיגוע במעבר הגבול, מס
הצבא רבים:  ביטחון  כוחות  חלק  לקחו  וצוות   מד"אהמשטרה,  ,  בתרגיל 

מחלקת הביטחון, לוחמי הית"מ, רבש"צים, כיתת  -הצוותים שלנו ו מתנדבים 
דרכא ותלמידי בית  - ד "תלמידי בית ספר שקצח"י  של שדה אליהו,     ,הכוננות 
 יסודי שתרגלו את פינוי בית הספר.  ד "ספר שק

התרגיל החל בנקודה על גדר המערכת בין מעוז חיים לכפר רופין, והקפצה  
של כל הכוחות לשטח. מטה מל"ח של המועצה התכנס במרכז ההפעלה בחירום וניהל את האירוע משם בדגש על הישובים  

ה בשטח, וצוות בית הספר נותן מענה לתלמידים, תוך והאוכלוסייה האזרחית כשבמקביל פועלים כל כוחות הביטחון וההצל
 מעקב צמוד אחר מיקומם ומצבם. 

בבית ספר שק"ד נערכו לאירוע המורכב, כשהתלמידים לוקחים חלק פעיל  לאורך כל הדרך בסיפור התרגיל והצוות החינוכי 
 מבין את התרחיש ופועל על פי הנדרש. 

 ופי החירום וההצלה יחד עם הרשות, משרדי הממשלה, והאוכלוסייה האזרחית.זהו תרגיל ראשון מסוגו שבו לוקחים חלק כל ג
 << '  11כאן 'לכתבה ששודרה ב ישר כוח לצוות הביטחון של המועצה אשר יזם, הכין, הפיק ותפעל את האירוע.

 
 דואגים לביטחון בשגרה  
וגם אלה   צוותי  הקיץ האחרון,  רוויי שריפות בכל רחבי המועצה.  שלפניו היו 

הכיבוי והמתנדבים מהישובים שלנו עבדו שעות ארוכות על כיבוי האש בכל  
 ימות השבוע וגם בסופי השבוע. 

אחד הצרכים שעלה מניסיונם הרב של הצוותים היה הצורך במיכל מים גדול  
ב ולמלא מים  ומשמעותי אשר יהיה סמוך לשטח האש, כדי שאפשר יהיה לשו

 בכבאיות וגרורי כיבוי במהירות וללא צורך בנסיעה לישוב הקרוב או לברז קרוב.
כבאיות    3קוב שיכול לתת מענה למילוי    10לצורך כך נרכש מיכל מים בגודל  

 בשטח, ויוכל לשמש לכיבוי ולמילוי הכלים באופן יעיל ומהיר.
 על משאית, מילוי מים בכבאית ובדיקת מתזי המים. בתחילת השבוע נעשה ניסוי ראשוני בהעמסת המיכל החדש 

בניסוי לקחו חלק צוות מתחנת הכיבוי בית שאן, צוות מתנדבים ורבש"צים, משפחת דן אשר מנדבת את המשאית המשפחתית  
 לטובת הנושא ושותפה בעזרה לאורך כל האירועים וכמובן צוות הביטחון של המועצה. 
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https://youtu.be/uURWwbqRPvQ


 

 

 
 
 
 

 כלבת
לאחר הדיווח, נמצא הכלב    לא מזוהה שני ילדים בשדה אליהו ועוד מספר כלבים שהיו בסביבה.בשבת האחרונה נשך כלב  

הילדים קיבלו טיפול באופן מיידי, וגם בעלי החיים שהיו חשופים   ונלקח לבדיקה ווטרינרית אשר העלתה כי היה חולה בכלבת.
 לאירוע.

שריטה    - שוטטות בעלי חיים ללא השגחה, ובמקרה של פגיעה    חשוב לזכור כי חלה חובת חיסון כלבים מדי שנה וכי יש למנוע
 או תקיפה יש לשטוף את אזור הפגיעה במים זורמים וסבון ולפנות ללשכת הבריאות הקרובה בעפולה או טבריה. 

 

 

 

 
 שבת שלום, 

 ,  יורם קרין
 ראש המועצה 


