
 

 

 
 

 החלטת ממשלה שיקום נהר הירדן הדרומי 
אישרה   א'  הירדן  ביום  נהר  מורדות  ולפיתוח  לשיקום  היסטורית  תוכנית  הממשלה 

הדרומי וגיבוש תוכנית אקלים אזורית. תוכנית זו לשיקום הנהר ופיתוחו היא הרחבה  
ולכל אורכה הובלה על ידי רשות ניקוז ונחלים    בעשורים האחרוניםביותר שאושרה  

 ירדן דרומי.
היא בגדר הכרזה היסטורית והגשמת חזון תוכנית האב למרחב,   החלטת הממשלה

שבו אנו רואים את הירדן, גבול בין לאומי זורם, הופך לאזור שוקק חיים. הדרך לשם  
ורבים היו שותפהייתה ארוכה אנשי מקצוע,  ים לה: מתכננים,  , ארכה מספר שנים 

   תושבים, ומשרדי ממשלה.
צעד ראשון בדרך לשיקום אחד מאתרי המורשת היפים והחשובים בארץ. שיקום   זהו

משני עברי    הירדן הדרומי יאפשר את הפיכתו של האזור למוקד תיירותי ותעסוקתי
היא המשך ישיר לפעולות משותפות שרואות בשטחים    ניתהנהר ויאפשר חיזוק שיתופי פעולה עם השכנים ממזרח בתחומים רבים. התכ

הפתוחים, הנחלים והמעיינות הזדמנות הן להחזיר לטבע את משאביו ולשמור עליו, והן לתת לקהילות משני צידי הנהר הזדמנויות מרובות  
 תועלות ליצירת חיי חברה, מחקר, חקלאות, מסחר, תיירות ועוד, סביב גבול בין לאומי זורם. 

 
 

 שר החקלאות בעמק 
וגם אצלנו  שר החקלאות עודד פורר ביקר אתמול     םבמו"פ חוות עדן. ענף החקלאות מתמודד כבר מספר שנים עם אתגרים רביבאזור 

קידום המו"פ   -עומדים כאן בעמק על הפרק וביניהם  ה  מספר נושאים מרכזייםבמהלך הסיור ובפגישת עבודה הוצגו לשר    בתחומים שונים.
המתמודד עם הצפה של זן המג'הול בשוק וכתוצאה מכך    ענף מטעי התמריםי אזורי(,  טרדום פרוייקט תפו"ז )תאגיד פוטואלקהחקלאי, קי

חינוכית שהיא  התמיכה בחווה    -  חינוך לחקלאותשהם כיוון נוסף לתוצר של העץ התמר ושיווקם בארץ ובחו"ל,    -מחירו יורד, הלולבים  
עוד הוצגו   והפרוייקט הייחודי לגידול סלמון בעמק.ענף המדגה,  , והוא משוכפל במקומות נוספים בארץ,  פרוייקט שרבים מגיעים ללמוד אותו

 הארק והג'ין, שמן הזית המקומי, וקמח הזיתים המיוצר מהגפת.   -תוצרת החדשנות החקלאית בעמק  -לשר וצוותו 
 
 

 ערב מתגייסים 
יתגייסו בחודשים הקרובים לצה"ל  שובי המועצה  ימיבני נוער, מסיימי י"ב    200  -קרוב ל

 ולשנת שירות ויצאו לדרך חדשה. 
במסגרת   6ה ולקראת האירוע המרגש קיבלו הבוגרים הזמנה למופע של להקת התקו

 בימות פיס שהתקיים בקימרון.
חל עמדת  לאולם  בכניסה  ציפו  שי  ולבוגרים  גב  -  מהמועצה קת  ישיבה  תיק  פינות   ,

אוכל.   לפה   עצמו אולם  הומתחם  מפה  מלא  מתושבי    -  היה  ועוד  מתגייסים  עשרות 
העמק והאזור: ילדים, צעירים, הורים ומבוגרים לקחו חלק בהופעה שמהרגע הראשון  

וגרים אשר יוצאים לדרך חדשה לוקחים  בה  סאות.ילא השאירה אף אחד ישוב על הכ
בבית ובקהילות ואת רוח    וים, הערכים שספגהאישיים והחברתיעימם את ההישגים  

אנו מאחלים להם הצלחה בכל דרך בה יבחרו, שיצאו בשלום וישובו   העמק הטובה.
 בשלום.

 
 

 תרגיל רעידת אדמה 
ביום שלישי התקיים במועצה תרגיל רעידת אדמה בשיתוף פיקוד העורף. כל מכלולי  

לקחו בו חלק. צוות פיקוד העורף  החירום התייצבו לתרגיל ועשרות מעובדי המועצה  
בא רבה  בעוצמה  אדמה  רעידת  מתרחשת  שבו  תרחיש  הכין  את    ,ורזאשר  תרגל 

ע שלהם  ההתמודדות  דרכי  את  ובדק  הפעולה    םהמכלולים  שיתופי  את  התרחיש, 
 ביניהם ואת יצירת הקשרים עם הישובים.

גדולה   בהצלחה  סוכם  הסוגי  הביאוהתרגיל  את  לפתחנו  נצטישוב  שעימה  רך  ה 
א הצלת חיי אדם באמצעות  יוה ,להתמודד בשלבים ראשונים של אירוע רעידת אדמה

שבשלבים הראשונים יפעלו דווקא בערים  ,עד להגעת כוחות הצלה ,פעילות מקומית
כנים  חשוב לתרגל מצבי חירום בכל מקום. גם בקהילות וגם בבתים, על מנת להיות מו  ובמקומות שבהם צפוי הרס ואובדן גדולים יותר.

 ולהכין גם את בני הבית לכל אירוע.
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 וונדליזם במצפה שמיר 
במצפה שמיר הצופה אל העמק כולו ומהווה נקודת יציאה אל שביל עמק המעיינות 
התרחש לפני שבועיים מעשה וונדליזם חמור. במצפה המקדש לזכרם של דובי וערן  

נופצו כל לוחות    -שמיר, אב ובנו אשר נפלו במסגרת מילוי תפקידם בשירות הצבאי  
המצפה. של  סיפורו  ואת  סיפורם  את  המספרים  למשטרה,    השיש  הוגשה  תלונה 

והשבוע כבר החלה קבוצת חקלאות בעמק, נוער מעלה גלבוע, המשפחה ומתנדבים  
ור. אתמול התקיימה פגישה במצפה בנוכחות כל השותפים כדי לבחון  זלשקם את הא

להנאת   לקדמותו  המצפה  את  להחזיר  ביותר  והמהירות  הטובות  הדרכים  את 
 ם אליו לאורך כל ימות השנה. המבקרים, המטיילים ואנשי העמק המגיעי

 
 

 קייטנות 
בי קייטנת  של  שבועות  שלושה  הסתיימו  שעבר  הגדול.  ה  לשס  " בשבוע  חופש 

מ למעלה  חלק  לקחו  א  500-בקייטנות  בכיתות  הממלכתיים  -ילדים  הספר  מבתי  ג 
והממ"ד בבי"בבי רימון  והילדים    ס שדות."ס  הקייטנות עסקו בנושא מסביב לעולם, 

שנחשפו   ותרבויות  אומנות ו למדינות  מוזיקה,  בתחומי  מגוונות  פעילויות  דרך  נות 
  2פעלו  ,  של החופש הגדול   ת הספר במקביל לתוכנית בי  ויצירה, ספורט, תנועה ועוד.

הספורט   ובמתחם  עידן  במרכז  התקיימו  אשר  וספורט  מחול  בנושא  בוטיק  קייטנות 
 ים שונים.ו מישוב-ילדים בכיתות ד 50לקחו חלק  בהםבביכורה, 

 

 פורום מובילות תרבות 
אתמול התקיים סיור של פורום מובילות התרבות בישובים, לסיכום שנה רביעית של  

ב  הפורום,  פעילות. התרבות  ורכזות  מרכזי  משמש ישמורכב  המועצה,  ישובי 
כפלטפורמה לשיתוף, למידת עמיתים והעשרה, מתוך הבנה שתרבות היא כלי עוצמתי  

הקבוצה יצאה לסיור השראה מודרך במתחם קריית המלאכה    לתי.לבינוי וחיזוק קהי
עומלים   כבר  אלה  בימים  אמנים.  של  וסטודיואים  גלריות  עשרות  שמאגד   - בת"א, 

לבינוי קהילתי   וביחידה  תוכנית העבודה של הפורום   -במחלקת התרבות  בניית  על 
 לשנת תשפ"ג. 

 

 
 
 

 
 

 שבת שלום, 
 יורם קרין 

 ראש המועצה 
 


