
 

 

 

 
 שער ירדן 

סיור  יום שלישי  איזור התעשייה והתעסוקה המשותף ישראל ירדן התקיים ב  –מסגרת עבודת מטה ממשלתית להקמת פרוייקט שער ירדן  ב
 מנכ"לי משרד ראש הממשלה והמשרד לשיתוף אזורי.  , בהובלת  הפרוייקטהמעורבים בהקמת  וגורמים נוספים,  של מנכ"לי משרדי ממשלה  

משותף שבצדו    ותעסוקה  , ומטרתו הקמת אזור תעשייה1994הרעיון לפרוייקט  עלה לראשונה בהמשך להסכם השלום בין שתי המדינות ב  
  ., מסחריהירדני יוקמו מפעלים ישראליים וירדנים ואילו בצידו הישראלי יוקם בסיס לוגיסטי כלכלי

טיפוח יחסי שכנות טובים בין שני  , יביא לפרויקט כלכלי משותף, חוצה גבולות, שיהיה סמל לפירות השלום בין ישראל לירדןהחזון מדבר על  
 שיתוף פעולה לפיתוח אזורי חוצה גבולות.ב  -דוגמה לכל עמי האזור הווה יו, העמים ובין שתי הכלכלות

התקבלה החלטת    2012דונם באזור, במאי    245נחתם הסכם בין ישראל לירדן על הקמת הפארק והמדינה הקצתה שטח של כ    1998ב  
מודל    ניםנבח, וממש בימים אלה  ממשלה להקמת הפרוייקט ולגיבוש אופן הקמתו ותפעולו, שנה מאוחר יותר אושרה החלטת ממשלה זו

להפעלתו   הכלכליים  והאספקטים  בפרויקטההפעלה  המעורבים  הממשלה  משרדי  ידי  הקמתו    ,על  הקשרים  דנועאשר  את  להעמיק  ה 
 האזוריים. והכלכלה את אפשרויות התעסוקה להרחיבו לחזק הכלכליים והמסחריים בין שתי המדינות 

, ובסיור סיירו מנכ"לי המשרדים ובעלי התפקידים באזור,  הסתיימה בנייתו של גשר המחבר בין אזורי התעשייה המיועדים  מספר שניםלפני  
 .פגישת עבודהבו ימסיצפו על איזור התעשייה הירדני, עלו לגשר ו

 
 גמלאים חדשים 

"כנס   התקיים  שני  עשרות  60ביום  הגיעו  אליו  הנמצאים מ+",  )והסביבה(  העמק  אנשי 
לקראת יציאה לגמלאות או שיצאו לגמלאות בתקופה האחרונה. המשתתפים שמעו הרצאה  

בכל גיל    -מעוררת השראה של יובל אברמוביץ' על חלומות ושאיפות והדרך להגשים אותם  
ת" מן העולמות הפרוסים בפני הגמלאים הצעירים  ובכל תחום. לאחר מכן, יצאו ל"טעימו

שונים: בתחומים  על   בעמק  קצרה  בהרצאה  קינחו  לסיום,  פנאי.  תעסוקה,  התנדבות, 
  היערכות לשלב הפנסיה, מבחינה אישית, משפחתית וכלכלית.

עמותת    -עבור כל השותפים ביוזמת הכנס  , ושובי העמקיעשרות אנשים ממגוון י  הגיעו לכנס
זוהי רק תחילתה של דרך בתחום   -מתנ"ס עמק המעיינות, מעברים מעיינות כנרת גיל עוז, 

  הגמלאות הצעירה בעמק המעיינות, אותו אנו ממשיכים לפתח בימים אלו.
 

 ות כלכלית אזורית מנהיג  פורום
ע לשטח, לקיבוץ חניתה,  פורום המנהיגות הכלכלית האזורית, המשותף לקבוצת שאן, המועצה האזורית, אינווואלי ומעברים, יצא השבו

המהלך וסיור מרתק  יות כמנוף לפיתוח כלכלי בישוב. המפגש כלל שיחה עם מובילי ויזמעסקים קטנים ו, לקידום לשמוע על המודל הייחודי
מאוד אותנו ברמה האזורית ואת היישובים שלנו והביקור היה חשוב זה מעסיק כיום  חשוב ה הנושא ה  .המצליחבמתחם היזמות והעסקים  

 במרחב האזורי שלנו.  נוספים  ומפרה, ובוודאי יסייע לפיתוח עסקים קטנים
 

 לרחוב  70
ות  דייח  60הוקם מושב רחוב על ידי עולים מכורדיסטאן. המושב כלל אז    1951בספטמבר  

"רחוב" על שם העיר הקדומה ששכנה במקום ועל  ניתן לו שמו    1952משק ולקראת סוף  
  שמה נקרא גם האתר הארכיאולוגי תל רחוב הנמצא בסמוך.

רחוב   תושבי  ציינו  ב  70השבוע  הישוב  חגיגילהקמת  רוח  מרגש,    אירוע  את  הביא  אשר 
הקהילתיהמיוחדת  המקום והחיבור  המשפחתיות  אנשים    ,,  חפצים,  דרך  מקום  בסיפורי 
 ואוכל.

 
 

 חגיגת הוקרה בטבע 
אליה   - הכנס השנתי לצוותי החינוך בגיל הרך התקיים הפעם בחווה החקלאית, חוה בעדן

 מגיעים במהלך השבוע גם ילדי הגנים. 
יצרו בסדנאות  הצוותים .  לערב של הוקרה ופעילות משותפתמחנכות הגיעו  200מעל 

 שכולן מהטבע וקנחו בפעילות קצב משותפת. 
  השנה .ימות ה ההזדמנות להודות ולהוקיר להן על עבודתן החשובה לאורך כל זו הית
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 על הירדן  הגשרים

מורשת  אתר השנים להקמת    30במלאת   על הירדן  גשריםה  צילומי אמש נחנכה תערוכת
 . תיירות גשר הישנהוה

מוצגים צילומים היסטוריים המספרים את סיפורם של    מוצגת בחאן הממלוכיהבתערוכה  
ם אשר צולמו על ידי צלמים שנענו לקול קורא  יהגשרים על נהר הירדן וכן צילומים עכשווי

את   לתעד  היוםשלושת  והגיעו  שהם  כפי  הרכבת  הגשרים  גשר  הקדום,  הרומי  הגשר   :
 הטורקי וגשר הכביש המנדטורי.

נקודת משיכה לאורך השנים    היוו את נהר הירדן בנקודה זו,  הגשרים העתיקים החוצים   

ועוברי אורח  שימשוו ותרבויות, לסוחרים, צבאות  בין ארצות  כשער מהמזרח אל    ,מעבר 

עמדו בפני    של חברי גשר הצעירים אשר הוא גם סיפורם    הגשרים  סיפור  חשוב במאבק על עצמאות המדינה.הם סממן היסטורי  וישראל,  

, אך  1948קרבות עם חיילי הליגיון הירדני ומאוחר יותר במתקפות אל מול הפלישה של חיל המשלוח העיראקי. שלושת הגשרים פוצצו ב  

ר אשר משחזר  הוקם האת 1992האוייב מצא דרך להעביר את כוחותיו והישוב היה נצור כעשרה ימים. הקיבוץ כולו נהרס והפך למשלט. ב  

ומשמר את סיפורם של ראשוני קיבוץ גשר, סיפורו של המקום וסיפורם של הגשרים. התערוכה תוצג בחודשים הקרובים בחאן והיא פתוחה 

  מוזמנים להגיע. לציבור הרחב.

 
 
 

 שבת שלום,
 יורם קרין

 ראש המועצה

 
 
 
 
 


