
 

 

 

  
 

  אוקראינה 
מעל   מהעמק  יצאו  השבוע  לכיוון    160בתחילת  טוב  כל  מלאי  אוקראינה.  ארגזים 

ה מוצרי  כובעים,  צעיפים,  גרביים,  על  ימעילים,  להקל  יכול  שרק  מה  וכל  גיינה 
או    התושבים הפליטים  במחנות  ונמצאים  הגבולות  אל  מהתופת  ברחו  אשר 

בגשר ובשלפים. לאורך    - שני מתחמי איסוף ציוד נפתחו בעמק     במקומות אחרים.
  - כל השבוע הקודם זרמו ארגזי ציוד מכל הישובים לשני המרכזים, במוצאי שבת  

מוינו ונארזו באופן מסודר ועל פי ההנחיות וביום שני נאספו על ידי הסוכנות היהודית 
לכךבדרכם   שזקוק  ההירתמות,    .למי  ההתנדבות,  רוח  את  ולחוש  לראות  מרגש 

אנשי   למען  הזו  בעת  העמק  אנשי  של  הרבה  והעשייה  התרומה  המשימתיות, 
 אוקראינה, ובכלל. 

 
 

 מבקרים בעמק 
של השרה להגנת הסביבה ח"כ תמר זנדברג והשר לשיתוף    םאתמול נערך ביקור

הביקור החל בתל ישמעאל שם הצגנו בפני השרים    ח"כ עיסווי פריג'.  - פעולה אזורי  
הירדן הדרומי אשר מובל על ידי רשות ניקוז ונחלים ירדן    ופיתוח  את פרויקט שיקום

דרומי. בהמשך ביקרנו עם השרה זנדברג בנחל חרוד שבגשר הרומי, סיירנו וקיימנו 
המעיינות בפארק  עבודה  כנרת  פגישת  אשכול  מנכ"ל  גם  אלינו  הצטרף  שם   ,

 .עמקים
הצורך  על  ,נהלת השטחים הפתוחים המשותפת לעיר ולעמקיסיפרנו לשרה על מ

ב וגובר  ל שהולך  ומשאבים  סמכויות  הפתוחיםיצירת  השטחים  הנחלים  ניהול   ,
הוהמעיינות שמירת  סביבו.    סביבתיוהנופי  המשאב  ,  הקהילתית  אנו והעשייה 

הגברת המודעות והמעורבות של הקהילה בשמירת השטחים  ופנאי  וה  מערך התיירות  לפיתוח  יביאו  העיסוק בנושא והובלתומאמינים כי  
  .וערכי הטבע הטיפוח , הניקיוןיםהפתוח

 
 

 רפורמה בחקלאות 
יש    .ירקות ודגים  ,ובין היתר על פירות  לישראל  תוצרת חקלאיתשרי האוצר והחקלאות, על הפחתת מכסי המגן על ייבוא  השבוע הכריזו   

ביחד עם מרכז השלטון האזורי ועם     . לכך משמעויות רבות ועמוקות על החקלאים בעמק ובכלל, וחשש גדול מקריסת ענפי חקלאות רבים
 הארגונים החקלאיים, אנחנו נאבקים לביטול המהלכים החד צדדיים.

שמירה על ב  לוקחת חלק  ועדיין  החקלאות הישראלית משמשת חומת מגן תזונתית לתושבי המדינה, והחקלאות בעמק לאורך שנים הייתה
גבולה המזרחי של המדינה. יחד עם מנכ"ל קבוצת שאן גברי אייכנוולד שלחנו מכתב לשרים ובו הבענו את חששנו הגדול מקריסת ענף  

 קשנו לעצור את המהלך.ישתפגע, וב מהתעסוקהמההשקעות הרבות שירדו לטמיון, והמדגה הצפוי להיפגע מהמהלך, 
 
 

 מפקד אוכלוסין 
 כת לביצוע מפקד האוכלוסין של מדינת ישראל אשר ישמש כלי עבודה לתכנון יעיל ונכון קדימה. הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נער

לפגישת היכרות והסבר על התהליך שיחל בתחילת חודש אפריל ויסתיים בנובמבר ויתבצע    מנהל מחוז צפוןהבוקר נפגשנו עם איתי אליהו  
 .מפקד האוכלוסין הוא פרויקט איסוף נתונים הגדול ביותר ומתקיים במדינת ישראל אחת לעשורבאמצעים דיגיטליים ובטוחים. 

ומא המדינה  אוכלוסיית  כלל  על  ומהימנה  מלאה  מצב  תמונת  משקפים  המפקד  דמוגרפיים  פייניהנתוני  חבהיבטים  וכלכליים  ,  ברתיים 
אנו בטוחים    .ראשי רשויות וכן את הציבור הרחב בקבלת החלטות לתכנון ולשיפור העתיד  ,ומשמשים את מקבלי ההחלטות, קובעי המדיניות

 מיטביות לפיתוח וצמיחה בעמק. קחו חלק פעיל במפקד החשוב לטובת קידום החלטות ישתושבי המועצה האזורית עמק המעיינות י
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 חצי מרתון 

  , שישי האחרון אליפות ישראל חצי מרתון עמק המעיינותיום  בגשם שוטף נערכה ב
 -  סוערבמרוץ שנערך במזג אוויר    נדחתה מספר פעמים בשל הקורונה.ש לאחר  

עם עשרות בודדות של משתתפים,    1978  -שהחל את דרכו ב  אירועשנה ל  43  ציינו
.  מגיעים אליו אלפי משתתפים מכל רחבי הארץ  -כך בעשור האחרון    - ומדי שנה  

גם על המרוץ   הקורונה אשר שיבשה את לוחות הזמנים בעולם כולו, לא פסחה 
חווה   הוא  גם  שלוש    הפסקה אשר  נדחה  האחרונה  בשנה  כשרק  שנתיים,  של 

שונה מסלול המרוץ ועבר בין    -שנים    43ה מזה  פעמים מסיבות שונות. לראשונ 
שהוא ציר תנועה מרכזי וכבישי העיר בית   71מחלף בית השיטה לשלפים. כביש  
ותמרים תוצרת העמק,    למשתתפים בגן השלושה שתייה חמה  ציפוהחל משעות הבוקר המוקדמות  שאן נותרו פתוחים לאורך כל היום.  

  , יישר כוח למחלקת הספורט  ,ת להשלמת האנרגיה. למרות מזג האוויר הסוער היה מרוץ מוצלח וטובובסיום הריצה עוד נוספו לשולחן פירו
 וההערכות למזג האוויר הסוער.  המוצלח  על הפקת המרוץ ולאיגוד האתלטיקה לצוות המתנ"ס

 
 

 
  תחפושות מיוחדות לילדים מיוחדים

ינואר התכנס צוות מתנדבים  עידן טכנולוגי הומה ילדים לכל אורך השנה. בחודש  
מיוחדים.   לילדים  מיוחדות  תחפושות  להכנת  ומבוגרים  נוער  מבני  שמורכב 
וחלומותיו  דרישתו  לפי  ילד,  כל  של  הפיסית  למגבלה  מותאמות  התחפושות 
היצירתיים. התחפושות משלבות אלמנטים מיוחדים מחומרים שונים: עץ, מתכת,  

מעוררי ההשראה המתרחשים במקום  חשמל, צבע, ועוד. זהו אחד מהפרויקטים  
ואנו מברכים את המתנדבים ואת הצוות של עידן טכנולוגי שנרתמים  למשימה זו  

 השנה החמישית ומגשימים חלומות לילדים. 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ! חג פורים שמח
 שבת שלום,
 יורם קרין,

 ראש המועצה


