
 

 

 

 
 

 קורונה
בשל מספר המאומתים מאומתים, במספר ישובים בעמק.    20  -הגיע השבוע לכהקורונה מרימה את ראשה בעמק ומספר המאומתים לנגיף  

 בדיקות של פיקוד העורף בבית שאן, אליו הגיעו רבים.  והמבודדים הרבים, נפתח אתמול מתחם 
האחריות על קטיעת שרשרת ההדבקה, שמירה על   -נמצאת בשגרת קורונה ויחד עם זאת מחדדת ומחדשת הנחיות. ועדיין מדינת ישראל 

אנו    -ד ואחת מאיתנו, ולכן  מוטלת על כל אח  , בידוד, מניעת התקהלויות גדולות, עטיית מסיכות ושמירה על האוכלוסיות הרגישות יותר
 הנחיות והמלצות מעודכנות של משרד הבריאות באתר המועצה... קוראים לציבור תושבי המועצה לשמור ולהישמר.

 
 

  שריפות 
ביום שלישי פרצה שריפה גדולה מאוד בשלושה מוקדים באזור מנחמיה. הכניסה 

נסגרה לזמן מה, וקבוצת תושבים אשר בתיהם היו קרובים לקו   90לישוב מכביש  
הצח"י בישוב הייתה מרשימה   האש התבקשו לפנות את בתיהם. התארגנות צוות 

ה המתנ"ס  את  ארגנו  קצר  זמן  חלק  יותוך  ולקחו  המשפחות,  לקליטת  ישובי 
של   הביטחון  צוות  והכיבוי,  הביטחון  כוחות  עם  ביחד  האש  בכיבוי  משמעותי 

האירועים באזור, אשר מגיעים לכל    ,המועצה, והרבש"צים מהישובים הסמוכים
 ולוקחים חלק בחיזוק הביטחון האזורי.

 
 

 הטבת מס 
יו"ר הוועדה ח  ביום שלישי כ קושניר אמר  "השתתפנו בדיון ההמשך על הוראת השעה של הטבת המס בוועדת הכספים של הכנסת. 

ועדת הכספים ולא בידי ש  -  בסיכומו את  נמצאים בידי הממשלה  צורך במציאת פתרון קבע, אך הכלים הנכונים לקביעת המדיניות  יש 
דיון על הנושא הספציפי של הטבות מס במסגרת דיוני התקציב, הצפויים להתקיים סביב חגי תשרי. ברצוני להרגיע  הכנסת. לכן, יתקיים  

בתקופה הקרובה, ביחד עם עוד ראשי מועצות ומרכז    .את היישובים שהתוקף שלהם פג, ההחלטה שתתקבל תהיה במסגרת שנת המס הזו
 במטרה לקדם חקיקה שתסדיר את הנושא.השלטון האזורי, נקיים פגישות עם משרד המשפטים 

 
 

 ברכות למח"ט  
ט גבעתי. אליעד כיהן בשלל תפקידים ושימש כלוחם  "לתפקידו כמח  קיבוץ מירבמ אליעד )מואטי( מאור, חבר  "אלבשבוע שעבר נכנס  

 עורף ולקהילה כולה.ברכות חמות לאליעד בתפקידו החדש והמשמעותי. ברכות גם למשפחה אשר נמצאת כאן בומפקד ביחידת דובדבן. 
 
 

 שותפים
משלחת שותפינו מקליבלנד לאחר מעל שנה וחצי שבה  באזור  אתמול התארחה  

ומרחוק. הזום  באמצעות  רק  חבר    נפגשנו  יו"ר  הפדרציה,  נשיאת  הבאים:  בין 
 הנאמנים, ובכירים נוספים רבים.

תקופ  כל  הקורונהלאורך  קהילתיות    ת  שלום  דרישות  שלחנו  קשר,  על  שמרנו 
כאן ואי   ,שאתגרה את כולנו  הבתקופובעיקר השתדלנו לשלוח תמיכות הדדיות  

 שם בקליבלנד, והמפגש אתמול היה חם ומרגש מאוד. 
על  ה  תושעב לספר  המשלחת  עם  ואני  העיר  ראש  לוי  ז'קי  נפגשנו  צהריים 

וכ הזו  בשנה  התמודדנו  עימם  ישפיעהאתגרים  שלנו  אלה    ויצד  הקהילות  על 
קבוצות  בעתיד.   עם  שאן  בבית  המוסיקה  בבית  חגיגי  מפגש  התקיים  בערב 

 תושבים המובילות את השותפות מהעיר ומהעמק שעסק ביחסי ישראל והתפוצות והשותפות ארוכת השנים של כולנו.  
קר על התמיכה הרבה לה זכינו בתקופת הקורונה, סיפרנו  ובעי  לאורך השנים  הודינו להם בחום על התמיכות בפרוייקטים המשותפים שלנו

 המצויינים.על השותפות שלנו כאן, על החיבורים ועל שיתופי הפעולה 
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 חירום בגיל הרך  תרגליםמ
  , הדרכה בנושא ביטחוןעל ידי מחלקת הביטחון של המועצה  התקיימה  השבוע  
ענון מדי י, אשר מקפיד על רלצוות הגיל הרך בקיבוץ מירב  ושעת חירוםבטיחות  

השלישית.   השנה  זו  השנה  הגיל  מנהלת  של  להדרכה  רך,  ביוזמתה  בנוסף 
רעידת  הצוותים תרחיש של  תרגלו  בו  שאירוע חירום,  של  תרגיל    התבצעהרגילה,  

דרה  ראשון בסתרגיל  זהו   .להתמודד עם סוגיות ודילמות שונות  שבו נאלצו  אדמה
 הישוב.  יתקיים תרגיל גדול בשיתוף הצח"י של  יומהשבס

 
 

 חדשנות בעמק  -אינוואלי 
רושם לעצמו פיתוחים  רק בן שלוש שנים וכבר  מרכז החדשנות בעמק אינוואלי  

דרך. ופורצי  חדשניים  חקלאיים  פיתוחים  עם  בינלאומית  פועל  ה  ברמה  מרכז 
. החברה בשיתוף עם המועצה וגופים נוספים  כזרוע החדשנות של קבוצת שאן

ובתעשי בחקלאות  חדשנות  של  סיסטם  אקו  לייצר  במטרה  ולפתח  יהוקמה  ה 
במקום מתרחשת פעילות פיתוח וחדשנות רבה, ובין היתר  מנועי צמיחה אזוריים.  

פרויקט להקמת מתקן פיילוט לגידול דגי סלמון כאן בעמק בשיתוף ארגון מגדלי  
המזקקת אלכוהול מתמרים ומייצרת ערק וג'ין   -פים, מזקקה  דגים ושותפים נוס

  הממקסמת ומייעלת את   - תמרים שיגיעו בקרוב למדפים, מערכת דישון חכמה  
חדשנית.   טכנולוגיה  באמצעות  חקלאיות  וחממות  רשת  בבתי  עוד  הדישון 

 ועוד.   חקלאי האזור מלא עםניסויים בחממות שונות באזור בשיתוף מקדמים באינוואלי 
   ...לקריאת כתבה שהתפרסמה לפני מספר ימים בדה מרקר

 
 
 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין

 ראש המועצה
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