
 

 

 
 
 

 קורונה
כבר שבוע שהעמק נקי מכל קורונה שהיא. הישובים מתנהלים תחת שגרה קורונה: פעילויות מוגבלות, תכנית 

 והשמירה על מרחקים והתקהלויות.האקורדיון לילדים, ומגבלות המסכות 
 בעיקר לקראת החורף הממשמש ובא., יש לכך חשיבות גדולה מאוד בהמשך שמירה על עמק וישובים ירוקים

בעוד שבועיים ו ו'-ה'השבוע נפתחו מרכזי הקניות הפתוחים תחת מגבלות, ובשבוע הבא צפויים לחזור תלמידי 
גן  בציפייה לשובם של הלימודים הסדירים ובעיקר המפגשים בבתי הספר.כולם ממתינים  י"ב לבתי הספר. -י"אתלמידי 

ללא שחייה, ובעיקר לטיולים  -כעת כשנפתח   אולם גםה סגור, השלושה נפתח אף הוא לאחר שבועות ארוכים בהם הי
 ופיקניקים ותחת מגבלות התו הסגול.

ולשמור על ההנחיות גם בישובים חשוב להמשיך אנו ממשיכים לעקוב אחר הנחיות המדינה, ולהתנהל כפי שנדרש מאיתנו. 
  וגם ביציאה מהם.

 
 הטבות מס

 7-חודשים האחרונים אנו פועלים ביחד עם יו"ר מרכז המועצות האזוריות ויו"ר ועדת הכספים, כדי להחזיר את הטבות המס לב
 ביום שניישיבת ועדת הכספים שנערכה ק"מ מהגבול ונהנו מהוראת השעה שהסתיימה. ב 7-ישובים שלנו שרחוקים יותר מ

, 2020הודיעה נציגת משרד המשפטים שהשתתפה בדיון, כי היועץ המשפטי אישר להאריך את תוקף הוראת השעה עד לתום 
 זאת לאחר שבחודש יוני פקעה הוראת השעה ומאז לא היה ברור מה יעלה בגורלה.

ר את הבעיה המתמשכת ות הטבת המס ויקדם חקיקה שתפתועוד סוכם בישיבת הוועדה על הקמת צוות שיבחן את מדיני
אולם המשימה עדיין לא הושלמה שכן כעת  לישובים אשר לא נמצאים תחת חוק הטבות המס. זוהי בשורה חשובה ומשמחת,

  שובי המועצה לחוק הטבת המס.אנו לוחצים על הכנסת כל יי
 

  מושביהמגזר המנהל 
מנהל המגזר   שיהיה מעתה גם ,, מנהל מו"פ חוות עדןתפקידו החדש של ציון דקואת גנו במליאת המועצה האחרונה הצ

 המושבי במועצה האזורית עמק המעיינות.
מטרה מרכזית ארוכת טווח של המועצה האזורית עמק המעיינות, היא חיזוק הסולידריות האזורית ויצירת תחושת שייכות 

עצה עוסקת באינטנסיביות בחיזוק ופיתוח התשתיות הפיזיות ומשמעות לכול תושבי המועצה. בשנים האחרונות המו
והקהילתיות במושבים, והנעת תהליכי צמיחה ביחד עם המנהיגויות המקומיות. שופצו ונבנו גני ילדים, מעונות, מועדונים 

שמחברת בין לבוגרים ולנוער, מגרשי ספורט, מגרשי משחקים, כבישים, מדרכות ותאורה. בנוסף נסללה רשת שבילי אופנים 
 הישובים, נפתחו שלוחות מתנ"ס והושקעו מאמצים בפיתוח קהילתי וגיבוש מנהיגות צעירה.

לאחרונה קודמו גם הסדרים בתחום הקרקעות והמים שהפכו את המושבים לשותפים מלאים גם בתחומים אלו. כל המהלכים 
ות עם נציגי המושבים. לכן הוחלט שציון דקו, האלו מחייבים בעל תפקיד רשמי שיוביל ויקדם אותם והנושא עלה גם בשיח

יוגדר כמנהל אגף המגזר המושבי, בנוסף לתפקידו כמנהל המו"פ החקלאי.  ,שמוביל ומרכז את כל הפעילות בגזרת המושבים
 מטה המועצה אישר את הגדרת התפקיד והנושא הוצג גם במליאת המועצה האחרונה וזכה לברכת המשתתפים. 

 
 

 פיתוח פיתוח
יצאנו לסיור ברחבי העמק לראות את הפרויקטים הרבים שמקודמים בישובים. ביקרנו 

, בגני משחקים, מגרשי ספורט, אולמות ספורט שמשופצים תלת שכבתייםבמעונות יום 
כל אלו מעידים על הצמיחה המואצת בישובים שלנו.  ומבני כיתות שנבנים בבתי הספר.

בזמן הקורונה לקדם את הפרויקטים  יישר כוח למחלקת הפיתוח שלנו שמצליחה
 בנחישות.
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 יועז הנדל
יועז הנדל שר התקשורת יזם הקמת פורום של ראשי הרשויות שיושבות לאורך הגבולות, במטרה לאחד כוחות ומאמצים מול 

הממשלה, כדי לחזק ולפתח את ההתיישבות והחקלאות לאורך הגבולות. במפגש שהתקיים באחוזת שושנה מול הנוף  ימשרד
 המרהיב, הצגנו את האתגרים שלנו וסיכמנו לפעול ביחד בהמשך.

 
 2021תכניות עבודה לקראת 

, הם לא חשבו לרגע שבאמצע חודש מרץ כל התכניות או 2020 -כשמנהלי מחלקות המועצה הכינו את תכניות העבודה ל
, יושבים 2021לפחות רובן יעצרו וכל האנרגיה תופנה למשבר הקורונה שפקד את העולם. כעת, חודש וקצת לפני שמתחילה 
לכל  ומותאמותלתכנן את השנה הקרובה. הפעם תכניות משתנות וגמישות ברוח הקורונה וההגבלות שהביאה עימה לעולם, 

 תרחיש שתביא עימה השנה החדשה.
ביום שלישי התקיימו שתי סדנאות למידה למנהלי המחלקות לקראת הכנת תכניות העבודה כשהדגש הוא על תכניות מותאמות 

 ונה.שלהן קשר ישיר למטרות המועצה ומתוך הפקת לקחים ומסקנות מהשנה האחרתקציב ומקושרות משאבים 
 

 שומרים על קשר
 לשירותים והמחלקה עוז גיל, המעיינות עמק ס"מתנ, צעירים מרכז בשיתוף' קשר על שומרים' מיזם לדרך יצא לאחרונה
 בין חיבורים ליצור עניין מתוךו ,בעמק רבים ותיקים אצל שנוצרה והבדידות החברתי הריחוק בעקבות עלה, המיזם .חברתיים
 בין שנרקמה וידידות מרגשים לחיבורים הביאה תושבים של יפה היענות .בבתיהם הספונים ותיקים לבין בעמק תושבים
 . הפתוח וירובא משותפים טיולים וגם טלפון שיחות, בבית שחסר ציוד, תרופות בהבאת מסייעים המתנדבים .הצדדים

  
 
 
 

 
 שבת שלום,

 , יורם קרין
 ראש המועצה


