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 1202לסיכום שנה"ע דו"ח תאגיד 

 דעאל לוי, מנכ"ל החברה הכלכלית עמק המעיינות –מגיש 
 

   פיתוח תשתיות בהרחבות של ישובים:  •

משמעותית   תשנעוד  היתה    2021שנת   בישובים  בתחום  פעילות  חדשות  ואנחנו  שכונות   ,

לחברה  .  פית של העמק דרך ההרחבות בשטחאת הצמיחה הדמוגרולתמוך    לקדם ממשיכים  

הרחבה   40-כיש   שכונות  של  שונים  תב"ע,  ,  ישובים  22-ב   פרויקטים  מתכנון  השלבים  בכל 

בשטח. לביצוע  ועד  מפורט  תכנון  כ  דרך  החברה  שיווקה  האחרונה    מגרשים   60-בשנה 

ידה על  ה ב   עיקר העבודה היתהבשנה האחרונה    .בהרחבות המתבצעות  ,  , ט"צגלבועישובי 

ושלפים. במאמצים   ירדנה  בישובים  ל  ממשיכים  שכונות  בשיתוף    מאותגריקידום  שיווק, 

 . צמיחה של המועצההנדסה ואגף פעולה הדוק וצמוד עם אגף 

 

   :ישוב חדש בגלבוע –  מיטל •

)קק"ל, משהב"ט, משב"ש ועוד(, במקביל  לקראת ביצוע  פריצת החסמים  ב   השנה התמקדנו

כמו כן פעלנו ביחד וועד האגודה של הישוב  .  דרכים בשטחופריצת ה  להמשך פיתוח תשתיות

בישוב,  ל הראשונים  המגרשים  כ שיווק  שווקו  עתה  מגרשים    76)מתוך    מגרשים  33-ועד 

. החכ"ל מלווה את המשפחות החדשות בכל הפרוצדורות הקשורות  שיפותחו בשלב ראשון(

בתכנון    המשכנו קביל  במ  .  ברכישת מגרש ותשתיות, וכן בקבלת זכויות עתידיות במגרשים

   של תשתיות ומיבני ציבור ראשונים במיטל )מעון יום וגני ילדים(.

 

   ניהול פרויקטים של תשתיות ובניה ציבורית במועצה: •

-ב   .  בתקציבים ממשלתיים )תברי"ם(  " רזה" היתה שנה    2021, גם שנת  2020בדומה לשנת  

בכ  2021 המועצה.    70-טיפלנו  רחבי  בכל  שונים  ציבוריים  העיסוקפרויקטים  היה    עיקר 

קיימיםב מוסדות  ושדרוג  חידוש  חדשים,  חינוך  מוסדות  בניית  חינוך:  ילדים  מיבני  גני   ,

  .  ומעונות יום

 



 

 

 

 

 

 אנרגיה:  •

שנה/תחילת    המשיכההחברה   סוף  לקראת  האנרגיה.  בתחומי  משמעותית  פעילות  לקדם 

מכר  2022 בהצלחה  גדול  סיימנו  סולארי  נכסי    שנותןז  על  סולאריים  לפרויקטים  בסיס 

 .  המועצה, וכן אפשרות לעשות פרויקטים גם בישובים שירצו

 

 איכות סביבה: •

העמק בדרום  יבשה  לפסולת  בזק  מטמנת  של  שוטף  חדש  ו   ניהול  הפעלה  במודל  הפעלתה 

  שמטרתו למצות את הפוטנציאל של המטמנה.  

פ  שירותי  במתן  ממשיכים  במרחב  בנוסף  שונים  תעשייה  למפעלי  תעשייתית  פסולת  ינוי 

 המועצה.  

 

  שער הירדן:  •

לאחר חילופי גברי במשרד לשתפ"א )עם הקמתה של הממשלה החדשה(, נראה שיש אופק  

הפעלה   )במודל  הפרויקט  בקידום  האחרונים  בחודשים  ועסקנו  הפרויקט,  להפעלת  חדש 

 .  מעודכן( ביחד איתם ועם משרד רוה"מ

 

  :קורונה •

רציפות   על  דגש  שימת  תוך  הקורונה,  לנו  שהציבה  האתגרים  תחת  השנה  כל  לאורך  פעלנו 

, הן מול המתכננים והיועצים השונים שמקדמים את הפרויקטים  חברהתפקודית הן בתוך ה 

. ברמת התוצאה ניתן בהחלט לומר ששום פרויקט לא התעכב  והן מול קבלני הביצוע בשטח

את  לנהל  ולמדנו  הקורונה,  לנו.   בגלל  שהציבה  והאתגרים  האילוצים  תחת  המערכת     כל 

 

  :ביצוע מול תכנון -תקציב  •
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 בברכה 

 

 דעאל לוי 

 מנכ"ל 


