
 

 

 
 

 עלות השחר 
  תחת ו   מרותקים למרחבים המוגנים  תושבי עוטף עזה  מצאו את עצמם  ביום שישי בשעות אחה"צ יצא לדרך מבצע "עלות השחר", ושוב  

 . מטחי טילים ורקטות
בעמק. אתרי התיירות נרתמו מיד ופתחו את שעריהם ללא תשלום או במוצ"ש כבר התחלנו להתארגן לקבל משפחות מהדרום לאירוח  

, לישובים הגיעו משפחות על בסיס היכרות קודמת וקשרים אישיים ואנו הצענו את תמיכתנו ועזרתנו לראשי  לתושבי הדרום  בתשלום סמלי
 .  לעוטף, נקווה שלזמן ארוך השגרה והשקט חזרוובראשון בערב הסתיים האירוע,  הרשויות.

 
 

  שער ירדןהחלטת ממשלה 
הפעולות    האצת  על  ,בתחילת השבוע שעבר  בישיבתה השבועית,  החליטה  ממשלת ישראל 

אשר    ,אזור התעסוקה והתעשייה המשותף לישראל לירדן  -  ליישום פרויקט 'שער הירדן'
במטרה להעמיק את שיתוף הפעולה    ,1994רעיון עוד בשיחות הסכם השלום בשנת  החל כ

ירדן.  ממלכת  ההחלטה    עם  המסו  – במסגרת  הפעלת  הישראליתקודם  בצד  למעבר   ף 
רגל   התעשייה,  להולכי  אזור  במיזם  אשר  לתוך  המתעניינים  ליזמים  נוח  למעבר  ישמש 

יכלול מבנה לאירוח אנשי עסקים  שיוקם  המסוף    .המשותף ובאזור התעשייה בצד הירדני
יעו מהצד הירדני למטרות עסקיות, הקצאת משאבים להקמת מתחם כניסה  ואורחים שיג

אנו ויגובש מתווה לפיתוח המיזם בצד הישראלי בטווח הבינוני והארוך.    ,ומבנים נדרשים
הממשלה החלטת  את  חמה  בברכה  על    מקדמים  הממשלה  במשרדי  לשותפינו  ומודים 

ורים אשר ישפיעו על האזור כולו,  יעמיק את השותפויות, ויביא עימו חיבקידום המיזם אשר 
   יחזקו את השכנות והשלום ויביאו לפיתוח ושגשוג אזורי כולל.

שנים לאחר כינון הסכם השלום עם ירדן, אנו לוקחים את יחסי השכנות הטובים   28"  :אמר בישיבת הממשלה ראש הממשלה יאיר לפיד
בין שתי המדינות צעד נוסף קדימה. זוהי פריצת דרך שתתרום רבות לפיתוח וחיזוק האזור. אנו מקדמים את השלב הראשון בפרויקט החשוב, 

פרויקט יפתח אפשרויות תעסוקה נוספות  החיזוק השותפות באזור,  שיחזק את שיתוף הפעולה הכלכלי והמסחרי בין שתי המדינות. בנוסף ל
 אזורית עמק המעיינות".המועצה הבאזור 

 
 

 מנהלת שטחים פתוחים
 לדיון על התכנסה  עמק המעיינות שבה שותפים כלל הגופים הפועלים במרחב,    -נהלת השטחים הפתוחים המשותפת בית שאן  ימליאת מ

ושיקום   והתקדמות תוכניות לפיתוח  דנה בתוכניות שכבר בוצעו  וכן, בהשלכות    -כאלה  המרחב. המליאה  אשר נמצאות לקראת ביצוע 
נהלת לקידום משותף  יהחלטת הממשלה לאשר את הצעת המחליטים לפיתוח ושיקום הירדן הדרומי. בשנה החולפת התכנסו צוותי המ

   עגולים בהשתתפות נציגי כלל הגופים, בתחומי תפעול, קהילה, תכנון ועוד.של התוכניות במרחב, וקיימו שולחנות 
המ אנו  ישולחן  במרחב.  השחקנים  כל  עם  יחד  והעיר  שותפות העמק  האזורי של  מהתהליך  חלק  והוא  שותפים,  הוא שולחן של  נהלת 

הפיתוח הכלכלי והקהילתי. שמנו על השולחן  מאמינים כי זוהי הדרך הטובה ביותר לנהל את המרחב גם לטובת הטבע והסביבה וגם לטובת  
מענה לסוגיות ניקיון, בטיחות, ביטחון, אכיפה, פיקוח, חקיקה   מתןול  הפתוחים  גם את הכלים אותם נצטרך לייצר לטובת ניהול השטחים

לים ירדן דרומי מובילה את לטובת התושבים והמבקרים הרבים המגיעים לכאן. רשות ניקוז ונח  ,ועוד, זאת כדי לשמור על הפיתוח לאורך זמן
 .לאורך כל ימות השנה שותף לעשייה הרבה המתרחשת בעמק בתחומי חינוך, תיירות, קהילה וסביבה כולוצוות  הונהלת יהמ

 
 

 סיבים אופטיים

התקשורת הנדל שר  המתחבריםקיבוץ  ב ביקר  יועז  ראשון  שהיה  אור,  לסיבים    נווה 
העמק.  האופטיים יישובי  הם    מבין  המהיר  והאינטרנט  האופטיים  מקידום הסיבים  חלק 

עמק ויאפשרו לפתח יותר אפשרויות לתעסוקה מרחוק, ללא מגבלה ב  החדשנות והצמיחה
בנווה אור הציג צוות הישוב את מערך  שנערך    ביקורבומרחקים.    של גבולות גיאוגרפיים

ואת מערכת הסיבים האופטיים  התקשור הצמיחה  ואת תהליכי  , את הישוב,  שנבנתהת 
. בסיום האירוע בנווה אור ביקר השר בתל ישמעאל בסמוך לבית יוסף שם  והפיתוח הרבים

הדרומי  וצגהה הירדן  נהר  לשיקום  התכנית  את  ידי    לו  על  שבועיים  לפני  אושרה  אשר 
 הממשלה. 
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 קייטנות מיוחדות 
ובני נוער עם צרכים מיוחדים. כך גם    מדי קיץ מתארחים בישובי העמק קייטנות לילדים 

  .בשבועות האחרונים
היא   הקייטנות  את  המנהלים  והצוותים  הנוער  בני  המארחים,  המתארחים,  של  החוויה 

על מנת שיותר בני נוער וקהילות יוכלו להיחשף לחוויה המדהימה של   -יוצאת דופן. ולכן  
ליישובים שיארחו קייטנה של יישוב אחר אצלם    קהילה  ו באגףשותפות בקייטנות הללו, פנ

והקהילה! הנוער  עם  משותפת  לפעילות  הזה    ביישוב  המיוחד  שתי  בפיילוט  חלק  לקחו 
שלפים שאירחו את הקייטנה של שדה אליהו ותל תאומים שאירחו את הקייטנה  הילות:  ק

 של עין הנצי"ב.  
מארחים לשלפים, במסגרת טורניר  בטירת צבי, בין המרגש  הכדורסל  המשחק  לקחנו חלק ב

יישר כח לכולם    .ליגת הקיץ על שם תומר רון ז"ל, שאורחי הכבוד בו היו קייטנת בית אורי
 ישוביים.יעל העשייה החשובה והמיוחדת, והחיבורים הבין 

 
 

 מגבירים את העמק 
,  קורס אזורי בסאונד והגברה  רחבי העמקבני נוער מה קבוצה של כארבע עשר  השבוע סיימ

במהלכו למדו את הבסיס להפעלת מערכות הגברה, ויצירת מוסיקה חדשה בעזרת תוכנות  
לעזור ולהוביל את תחום ההגברה באירועי התרבות   יוכלו להיות חלק,  המשתתפים  חדשות.

לפועל  הקורס  ביישובים. יצא  והמקצועי  בשיתוף המחלקה לשירותים חברתיים,    החשוב 
ונוערביטחו ילדים  ומחלקת  תרבות  מחלקת  להבה,  צוות  קהילתי,  למשתתפים .  ן    תודה 

  לרכזי התרבות בישובים שדחפו את החבר'ה להצטרף למסע.ו
 
 
 
 
 
 
 

 
 שבת שלום, 

 יורם קרין
 ראש המועצה

 


