
200 מיליון שקל
תשקיע המועצה האזורית גלבוע -
בפרויקטים ישוביים בשנת 2013

מאות פרויקטים חדשים בכל תחומי החיים אושרו לביצוע בשנת 2013 
במועצה אזורית הגלבוע - בסכום כולל של למעלה מ- 200 מיליון שקלים. 

המרוויחים הגדולים:  תושבי הגלבוע

”מצדיעים לצה“ל°“

העשייה  נדל"ן,  בתנופת  הישובים  בגלבוע.  קורה  טוב  משהו  האחרונות  בשנים 
בצמיחה והביקוש רק עולה. לא בכל מועצה ניתן למצוא הרחבות כמעט בכל ישובי 
המועצה, ישוב אקולוגי חדש, קליטת זוגות צעירים ומשפחות, אזור תעשייה חדש, 
בישובים.  פנאי  חיי  ופיתוח  וספורט,  תרבות   – חינוך  גינון,  בינוי,  של  ופרויקטים 
התכנית והפרויקטים לשנת 2013 הם חלק מתכנית תלת שנתית אשר גובשה עפ"י 
צרכים שהכתיבו הישובים עצמם במפגשים שקדמו לה. לפני כשבוע אושרה התכנית 
במליאת המועצה לאחר סדרת דיונים וכבר יצאה לדרך. הפרטים המלאים מופיעים 

באתר המועצה. כל זה קורה בלי להגדיל בשקל אחד את מחירי הארנונה! 

אז איך עושים את זה? יצאנו לבדוק.

מדברים מצויינות 
"שפת המצויינות" הוא שמו של מודל המעורבות החברתית וההישגית בבתי הספר 
בגלבוע. אולם נדמה כי הוא מחלחל גם לפרויקטים בבינוי ופיתוח סביבת התלמיד 

והצוות החינוכי.
בשנת 2013 – יבוצעו הפרויקטים הבאים בבתי הספר, גנים ומעונות היום: 

יד לחמישה – בניין חדש, שיכלול כיתות, מבנה מינהלה וחצר. מבנה מינהלה חדש 
בעמק חרוד. בניית גן חדש בגדיש. בניית גן חדש בחבר. בניית אשכול גנים במוקבלה 
(4 גנים ועוד גן בודד. סה"כ: 5 גנים חדשים) בנעורה – יבנה גן דו-כיתתי. גן חדש 
יוקם גם ברם-און. ייבנה פעוטון חדש בגדעונה. יבוצע שדרוג בפעוטון אומן ויתבצעו 

שיפוצי חצר בטייבה. סה"כ השקעה בבנייה במוסדות חינוך: כ- 13 מיליון שקלים. 

בית לקהילה - מועדונים בישובים  
הקמה ושיפוץ נרחב של מועדוני נוער, בתי עם ומועדונים קהילתיים בישובים  שיהוו 

בית לפעילות יישובית, תרבותית ותנועתית לכל הגילאים. 
והשלמת  און  נוער באביטל, שיפוץ המועדון בטייבה, שדרוג המועדון ברם  מועדון 

בניה במועדון במוקבלה. כמו כן שיפוץ המועדון בבית השיטה. 
סך ההשקעה במועדונים:  2.5 מיליון שקלים. 

סוללים איכות חיים 
אלפי קילומטרים של כבישים ותשתיות יסללו וישוקמו בישובים נעורה, מגן שאול, 
רם-און, מוקבלה, טמרה,כפר יחזקאל ורמת צבי. הפעילות תכלול כבישי גישה לישוב, 
ליד  תנועה  מעגלי  עפר,  עבודות  מדרכות,  בניית  הישובים,  בתוך  כבישים  סלילת 
מוסדות חינוך ועוד.  במקביל, מתרחב המענה לחקלאים והמועצה מבצעת פריצת 

דרכים חקלאיות וכבישי גישה באורך של 12,000 מטר. זאת על מנת לאפשר גישה 
הדרכים  החקלאיים.  לשטחים  הישובים  בין  הנוסעים  ורכבים  לטרקטורים  נוחה 
החקלאיות יסללו במוקבלה, טייבה, טמרה, ישובי תענ"ך, סנדלה,נעורה, וגוש-חרוד. 
2013 – כ  השקעת המועצה בסלילת כבישים, עבודות תשתית ודרכים חקלאיות לשנת 

11.4  מיליון שקל. 

עם הפנים אל הישובים 
 פיתוח חזות הישוב היא אחד הפרויקטים שמשדרים איכות חיים יותר מכל. בשנת 
2013 ייבנו בישובים חבר, אומן, גדעונה, ומגן שאול – פינות פנאי וישיבה, מדשאות, 
ספסלים, פיתוח נופי, מתקני כושר ומתקני משחקים. כך, כשהילדים ישחקו, ההורים 
ייהנו מתרבות פנאי בסביבה נעימה ופורחת. הפיתוח בישובים שלעיל מתוקצב בסכום 

של 1.2 מיליון שקל. 

הולכים על בטוח 
לכן, מופקד ממונה בטיחות במועצה על  בטיחות הילדים היא הדבר החשוב מכל. 
הסדרי הבטיחות וסימון ליקויים בזמן אמת. הצוות ההנדסי נותן מענה וטיפול למוקדי 
האטה,  פסי  תמרורים,  כביש,  סימוני  מדרכות,  בניית  מעקות,  הצבת  כמו  הסיכון 

ומעברי חצייה. הפעילות מתקיימת לאורך כל השנה בכל ישובי המועצה. 
השקעות המועצה בהסדרי הבטיחות: 2.2 מיליון שקל. 

לרווחת הציבור המאמין 
הקמת בתי כנסת חדישים, מרווחים ומפוארים לציבור הדתי ולציבור המתפללים. 

הקמת בתי כנסת במולדת ובמושב ברק. השלמת מבנה והגדלת בית הכנסת במיטב, 
 2 סך ההשקעה של הגלבוע בבתי הכנסת:  וכן הגדלה ושדרוג בית הכנסת באביטל.  

מיליון שקלים.

ספורט כדרך חיים 
בגלבוע מטפחים את הספורט כחלק מחיי קהילה ומשפחה. עשרות מתקני ספורט 
ופנאי, מגרשים וציוד יוקמו בשנת 2013. בישובים רבים יוקמו מגרשי כדורסל וקטרגל 
משולבים, החלפת משטחים, ציפוי מצע המגרש, החלפת מתקנים והקפדה על תקני 
בטיחות. הישובים בהם יבוצעו העבודות הם נעורה, טמרה, בית השיטה, ברק, טייבה, 
סנדלה, גדיש, גדעונה, מולדת, מלאה, ניר-יפה, רמת צבי, עין חרוד איחוד, מוקבלה, 
דבורה וחבר. בישוב גן-נר ממוקם היכל הספורט המפואר של אלופת המדינה בעבר 

"גלבוע-גליל", וגם הוא עומד לזכות לשיפור משמעותי. מלבד השלמת עבודות 

הפיתוח במקום, יירכש ציוד טכנולוגי מתקדם מהמשוכללים בעולם שתפקידו לשפר 
ענפי  פועלים  הגלבוע  אזורית  במועצה  הצופים.  ציבור  עבור  הצפייה  חוויית  את 
ספורט  תחרותיים ועממיים כאחד: מועדוני כדורסל וכדורגל מפוארים, ענפי סייף, 

קראטה, אופניים ועוד. סך השקעות המועצה בבינוי בספורט: כ 8 מיליון שקל. 

מפדלים בשבילי גלבוע 
חלק נכבד מתרבות הפנאי של תושבי הגלבוע והאזור הוא רכיבת אופניים מקצועית 
וחובבנית. צוות המועצה פורץ שבילי אופניים, סולל שבילי סינגל, ומכשיר מסלולי 
אופניים בהרים בדרגות קושי שונות ברכס הגלבוע ובעמק. כמו כן פועלים מועדוני 
אופניים תחרותיים וקבוצות רכיבה מקצועיות בדרגות קושי שונות. ההשקעה בשבילי 

האופניים עומדת על  2.7 מיליון שקל.

נותנים יד לקשיש
 מבצע נרחב ונוגע ללב של שיקום בתי קשישים בכל ישובי המועצה יכלול שיפוץ, 
המחלקה  של  והמלצות  קריטריונים  עפ"י  זאת   - וחצרות  צבע  בצנרת,  והתמקדות 

לשירותים חברתיים. סך ההשקעה בשיפוץ בתי קשישים: 550,000 שקל.

משמרים את העבר, מביטים אל העתיד
שיקום מבנים היסטוריים ושימור המבנה למען מורשת העבר ודור העתיד מתבצע 
המקום  והפיכת  מצפה  פארק,  הקמת  כולל  הפרויקט  מוקבלה.  בכפר  אלה  בימים 

לאתר היסטורי. עלות מיזם השימור: 650,000 שקל. 

כבוד לעולמי עד
המועצה מבצעת שדרוג בבתי עלמין בישובים בית השיטה, חפציבה- בית אלפא, 
גבע, חבר, רם-און, כפר יחזקאל, עין חרוד מאוחד, טייבה, טמרה ונעורה. העבודות 
כוללות שדרוג ושיקום המקום, פיתוח גינון, התקנת סככות, תאורה, ספסלים, הסדרת 

דרכי גישה ועוד. השקעות המועצה בשדרוג ותחזוקת בתי עלמין: כ- 650,000 שקל. 

הרחבות ישובים 
בגלבוע 33 ישובים. מושבים, קיבוצים, כפרים וישובים קהילתיים. כיום רוב ישובי 
הגלבוע  ישובי  ברוב  מתקיימות  ההרחבות  הרחבה.  בתהליכי  נמצאים  המועצה 
ובנייה.  שיווק  של  שונים  בשלבים  ומצויות  לו,  מחוצה  או  עצמו  לישוב  כתוספת 
הביקוש להתיישבות בגלבוע עולה בקצב מואץ וכולל מתיישבים מכל רחבי הארץ, 

בדגש על המרכז והצפון. גם בנים ממשיכים בישובים כמובן. 
לתושבים,   השירותים  והגדלת  תשתיות  של  מואץ  פיתוח  כמובן  היא  המשמעות 
והפעילות  התרבות  פיתוח  ציבור,  מבני  נופי,  פיתוח  חינוך,  מוסדות  של  תוספת 

בישובים ועוד. כל קהילה מלווה 
אשר  מוסמך  קהילתי  ביועץ 
של  ונבון  בריא  תהליך  מקיים 
השתלבות. רוב המתיישבים הן 
את  הבונות  צעירות  משפחות 
באיכות  לזכות  במטרה  ביתן 
משירו־ וליהנות  ושלווה  חיים 
מוקם  בנוסף,  איכותיים.  תים 

האקולוגי  הישוב  אלה  בימים 
 106 כ-  ימנה  אשר  נורית, 
כבר.  שווקו  שברובם  יחידות 
אקולוגי  אופי  יישא  הישוב 
היומיומית  ובהתנהלות  בבנייה 
ותהליכי  מיחזור  תהליכי  כולל 
כל  הטבע.  אל  הקרובים  חיים 
למכירה  שיועדו  המגרשים 
היתר  וגם  נמכרו,  א'  בשלב 
בשבוע  ניתן  הראשון  הבנייה 
שעבר. בקרוב יחלו בבניית הבית הראשון. סך ההשקעה של מועצה אזורית הגלבוע 

בהרחבות ישובים – כ 86,000,000 שקל.
 

והכנסות  תעסוקה  פיתוח, 
שחוזרות לתושב 

מבואות  התעשייה  אזור 
ההבטחה  הוא  הגלבוע 
המועצה,  של  הגדולה 
הצעדים  אחד  ואולי 
ביותר  המשמעותיים 
שביצע ראש המועצה, דני 
התוש־ רווחת  למען  עטר 
בים ופיתוח הגלבוע. 425 

דונם מתוך 850 כבר שווקו ליזמים, חברות ותעשיינים מהמובילים בארץ כגון : מעדני 
כרמל, אנליט-ארילור, אורות העמקים, פרי-ניב, תלס-תעשיות, B.T.R ועוד. סה"כ 
צפויים להתמקם כ- 40 חברות אשר יספקו כמובן תעסוקה לתושבי האזור. ההערכה 
בתחומי  באז"הת  בעבודה  ראשון  בשלב  ישולבו  האזור  מתושבי   2000 כ-  כי  היא 
עבודה שונים. ההכנסות הצפויות מאזה"ת אמורות להגיע לכ- 10 מיליון שקלים - אשר 
יחזרו כמובן כשירות לתושבים, פיתוח הישובים, השקעות בחינוך, ברווחה, בפנאי ועוד. 

הגלבוע: אזור מבוקש ואיכותי
עטר  דני  המועצה  ראש  העתיד.  אל  מביטים  גלבוע  אזורית  במועצה  כי  ספק  אין 
הצליח להכפיל את מספר התושבים ב- 20 שנה האחרונות שזה ללא ספק קצב גידול 
משמעותי, וכיום מספר הילדים הממוצע למשפחה עומד על 3.5 במקום 0.8 בעבר. 
מעגלי  בכל  דרמטי  הוא  השינוי 
התשתיות  בתחום   - החיים 
עליו   – הכלכלי  והפיתוח  ובינוי, 
מופקדים ירון אוחיון ועיד סלים 
ובשירות  המועצה,  ראש  סגן 
רמי  מופקד  עליו   – לתושב 
המועצה.  ראש  סגן  אלהרר 
אזור  היום  מהווה  הגלבוע 
ומוקד  ואיכותי  יוקרתי  מבוקש, 
צעירות,  למשפחות  משיכה 
תושבי  ועוד.  תיירנים,  יזמים, 
הגלבוע יכולים לישון בשקט. הם 

זוכים לשירות הטוב ביותר.

בימים אלה מתבצעות הרחבות בישובים:
מגן שאול – 38 יחידות דיור פלוס 45 יחידות 

חבר - 87 יח‘ | גן נר - 53 יח‘ | סנדלה - 30 יח‘
גדעונה - 62 יח"ד | חפציבה- 50 יח"ד

רמת צבי - 47 יח"ד | מולדת - 28
קיבוץ יזרעאל- 32 | טמרה- 40

בית השיטה - 26 | מלאה- 10 | גדיש- 10 
נורית - 106 | בית אלפא- 10 | מוקבלה - 90 

”שפת המצויינות“ בגלבוע

רוכבים צעירים ב“סובב גלבוע“ יחד עם דני עטר

עבודות תשתית בנורית

בניית גן ילדים בסנדלה

בית חדש בהרחבה בגלבוע

ישבנו עם ראש המועצה דני עטר, כדי לברר איך 
מנהלים ארגון רב-זרועות כזה בצורה כלכלית נבונה 

ואיך מגייסים את המשאבים למימוש הפרויקטים
61 מיליון שקלים   תקציבי הפיתוח גדלו מ- 

328% בחמש  200 מיליון שקלים, שהם  ל- 
שנים. איך עושים את זה?

פיתוח  פרי  היא  בגלבוע  הפיתוח  תנופת 
ומטרת  האחרון  בעשור  שנעשית  כלכלי 
ותקציבי  השותף  התקציב  את  להגדיל 
הפיתוח  תקציב  המועצה.  של  הפיתוח 
לשנת 2013 יהיה 200 מיליון שקלים נתון 
השנים  בחמש   328% של  עליה  שמשקף 

ישראל.  יישוב אחר במדינת  יתר מכל  האחרונות. המועצה צמחה בשנים האחרונות 
בחלוקת  נבונה  התנהלות  המועצה,  של  כלכליות  מהשקעות  נובעת  הזאת  הצמיחה 

משאבים, ושל ממשלת ישראל".
כפי שנהוג לשאול היום מאיפה הכסף?

"עיקר ההכנסה היא מפיתוח איזור תעשיה ומהרחבות בישובים. איזור התעשייה הוא 
עבורנו רווח כפול גם מבחינת מקורות תעסוקה וגם הכנסות עבור תושבי המועצה. 
לשמחתי אנחנו רואים גידול משמעותי גם בתקציב השוטף כך שעסקים כבר מניבים 

הכנסות שוטפות לשנים ארוכות."
 איך אתה צופה את השנים הבאות?

"החשוב ביותר מבחינתי הוא שהבום הכלכלי לא ייעצר השנה ועיקר ההכנסות יהיו 
דווקא בשנים הקרובות - כך שמה שאנחנו רואים כעת זאת רק ראשית הדרך".

דני עטר

אזור התעשיה ”מבואות הגלבוע“

תחנת הסעה חדשה
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