
 

 

 

  
 

 ירדן ספיריטס 
המיזם המיוחד   .שקמה בעמק  "ירדן ספיריטס"  אתמול חנכנו את המזקקה החדשה

צורך חקלאי למצוא פתרון לכמויות רבות של תמרים המגיעים    נוצר מתוך זיהוי של 

שונות. זהו שיתוף פעולה  לבתי האריזה אך לא משווקים למכירה רגילה מסיבות  

בין המרכז לחדשנות ומרתק  ארנון בין  ל  והאזור,  אינוואלי של קבוצת שאן  חדשני 

שהוא   מקומי,  אנוך  אלכוהול  המתרחשת    היא  שלו  התוצאהשיצרן  בין סינרגיה 

 . יםוייחודי  יםאיכותי  שקאותליצירת מ   ,והטבע העשיר  באזור  המזקקה, החקלאים

, המתובלים בעשבי ג'ין וערק  ממנו מופקיםעושה שימוש ביתרונות התמר    המזקקה

בשטחים   המלוקטים  בר  ובצמחי  בעמק  הגדלים  יבשים  ותבלינים  טריים  תיבול 

בטקס הקטן והצנוע סיפר ארנון על   .המיוחדים עמק המעיינות  את טעמילהם  הפתוחים. אלה מעניקים למשקאות ארומה מיוחדת ומקנים

 התהליך המרתק שנעשה, טעמנו את המוצר החדש והמיוחד ובירכנו את כל העושים במלאכת החדשנות בעמק.

 

 התראות לרעידת אדמה  
בעקבות רעידות האדמה שהתרחשו לפני שבוע באזור,    .כל רגע מציל חיים  -ברעידת אדמה  

הגיאולוגיהחליטו   והמכון  הלאומית  החירום  לקמפיי  רשות  על  ןלצאת   התקנת  הסברה 

אדמה   רעידת  לזהות  המאפשרת  המדינה,  ברחבי  סיסמיים  גלאים  רשת  של  מערכת 

מהצפוי  בראשיתה כדי מוקדם  העורף  פיקוד  של  ההתרעה  למערכת  חוברה  זו  מערכת   .

ולהספיק    ומעלה,  4.5בעוצמה של    לספק לציבור התרעה על התרחשותה של רעידת אדמה

המספק התרעה אישית לנייד    -העורף  ישומון פיקוד  יההתרעה תופיע ב  להגיע למקום בטוח.

בהתאם למיקום שבו נמצאים. בקבלת התרעה על רעידת אדמה, יופיע על המסך הכיתוב 

"רעידת אדמה" בתוספת צליל קצר שנשמע כמו אזעקה, המלווה בכריזה: "רעידת אדמה"  

רף  כמו כן ישמעו התראות בצופרי פיקוד העו  .בני הביתוהנחיות כיצד לנהוג כדי להגן על  

לכולם    באמצעות צליל קצר בתוספת כריזה שחוזרת מספר פעמים: "רעידת אדמה". מומלץ

ההנחיות   את  מכירים  והקהילה  הבית  בני  שכל  ולוודא  העורף,  פיקוד  יישומון  את  להוריד 

 מצילות החיים בעת רעידת אדמה.

 

  מסיימים ומתחילים

למוסיקה במשך  השבוע סיימה את תפקידה רוחמה הניג אשר ניהלה את המרכז  
למעלה מעשור שנים במהלכן שמה את המרכז על הבמה, פיתחה תכניות חדשות,  

י ואירועים  קונצרטים  ויצרה  ביצירתיותיהפיקה  מרשימים  היו  שתמיד    , חודיים 
בחדשנות ובכמות המשתתפים הרבים שלקחו בהם חלק. גם בתקופת הקורונה לא  

שובי יעל משאית ויופיעו בכל יויתרה כשדאגה לכך  שההרכבים המוסיקליים יעלו  
 .את רוחמה מחליף יוסי שור מרשפים , פעם אחר פעם.העמק

במועצה   עבודתה  את  סיימה  החודש  מחלקת  בתחילת  מנהלת  לולו,  בן  אפרת 
עבודה. אפרת עיצבה את המחלקה, פעלה ברגישות והביאה שנות    8לאחר    הגבייה

באמצעות עבודה מקצועית יחד עם הצוות במחלקה להעלאת אחוזי הגבייה ברשות.  
 יפרח. את אפרת מחליף יניב 

ד  יחש  , אשר שימש בתפקיד זה מספר שנים  את גיא הלדןוהוא מחליף  הסביבתית    היחידהנכנס לפני מספר חודשים לנהל את  אלאור לוי  
 עם חן מורדיש הובילו את מהפכת הגינות הקהילתיות בעמק והגנים הירוקים.

 תודות גדולות לפורשים על העשייה הרבה והשותפות, ובהצלחה גדולה לבאים! 
 

 
 שבת שלום,
 יורם קרין, 

 ראש המועצה
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