
 

 

 

 
 

 מעלה הר ציון
מפקדה הראשון , 101יחידה  לוחמימ שנים הלך לעולמו מאיר הר ציון 7פני ל

"אחוזת ביתו הקים וקבע את , אשר סיירת מטכ"ל וממקימי סיירת צנחנים של
בני משפחתו בחרו להנציח את דרכו , בסמוך לכוכב הירדן. שושנה" על ההר

וחשוף זהו שביל אתגרי  במספר מיזמים, שהאחרון ביניהם הוא מעלה הר ציון.
, והוא מאורכו שמונה ק" וכב הירדן.בכ , ומסתיים90חוות דושן על כביש המתחיל מ

חווית  – ציון בדמותו של הרהשביל  ונופים. טבע במיטבו: צמחיה, בעלי חיים כל כולו
היכולת להתגבר על קשיים, לכבוש מול פיסית המביאה עימה התמודדות  שטח

הר ציון,  מיומנייהן ציטוטים לכל אורך השביל אבני בזלת ועל יעדים ופסגות חדשות.
, בני נוער וכבר לאחרונה צעדו בו השביל רק החל את דרכו .הרב קוק, וינגייט ואחרים

 . ומשפחות חיילים
  

 
 יום המעשים הטובים

ביום שלישי לפני שבוע ציינו ברחבי הארץ והעמק את יום המעשים הטובים 
רבים וטובים מגוייסים לכל אורך השנה  מעבירים את הטוב הלאה"."בסימן 
  יום המעשים הטובים מוציא לאור אתזור בכלל. בים בעמק ובאם טולמעשי

שוטרי מג"ב עמק  –חלקם ומביא לידי ביטוי הכרת תודות מיוחדות. כך 
ערכות קיבלו בתי ילדים בישובים המעיינות שיפצו את הגינה בבית ספר דרור, 

צבו פינות קטנות ומשמחות בישובים, להכנת אדניות, צבעו וקישטו אותן ועי
תיקי גיל עוז הכינו במסגרת חוג עיסת נייר חמסות שחולקו למרפאות בישובים ו

כהוקרה על עבודת הצוותים בשנה הזו, תלמידות המרכז למחול העניקו בוקר 
ישובי העמק התקיימו פעילויות נוספות: חלוקת ישל מחול לותיקי גיל עוז וב

  ן ועוד.תיקים, מבצעי ניקיוולו מבצעי הוקרהחבילות לבתי חולים וחיילים, 
 
 

 לקראת החג
וטרינרית בעיריית בית שאן, יחידת הפיצו"ח של ופעולה עם המחלקה ה בשיתוףחלקת השירות הוטרינרי של המועצה מ

חקלאות וצוותי שיטור הקהילתי של המועצה ביצעו פעילות אכיפה לקראת החגים, פסח, פסחא והרמדאן למען משרד ה
עשרות רכבי במהלך הפעילות נבדקו ע"י הרופאים הווטרינריים והפקחים  בריאות הציבור בתחום צריכת המזון מן החי.

 הובלת מזון, המובילות מוצרים בדרכן לשטח המועצה האזורית והעיר בית שאן.
בבדיקת הרכבים נבדקו התנאים התברואיים להובלת מוצרי מזון וכן האישורים הנדרשים. בחלק מהמקרים הוחזרו 

מברכים על הפעילות  אנו המובילים בחזרה למפעלים לתיקון הליקויים בטרם יוכלו לשווק את מרכולתם לצרכנים.
   המשותפת בין השירות הווטרינרי האזורי לבין המחלקה הווטרינרית העירונית.

 
 

 ממשיכות לרקוד
גאון הירדן  ולבתי הספרמגמת המחול הבוגרת המשותפת למרכז למחול 

ם. גיע לקו הגמר במבחנים המעשיילהשבוע הושק"ד, הצליחה בתחילת 
 ,בשל הסגרים והבידודיםהציבה אתגרים לא קלים לתלמידות השנה האחרונה 

והתלמידות כאחד, ערכו  ה גבוהה של הצוותעם מוטיבציל ולמרות הכ  -אולם 
ר ועם תמיכה גדולה של , חזרו לסטודיו כשהתאפששיעורי מחול בזום

, והמשפחות הופיעו השבוע בפני ההורים וות המורים והמתנ"סהמשפחות, צ
  וקפסולות בגאון הירדן ושק"ד דרכא.
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https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%A6%D7%A0%D7%97%D7%A0%D7%99%D7%9D
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C
https://he.wikipedia.org/wiki/%D7%A1%D7%99%D7%99%D7%A8%D7%AA_%D7%9E%D7%98%D7%9B%22%D7%9C


 

 

 
 
 
 

 
 באתרי התיירות פסח

 .יציאההגבלת מרחק עם בבית, סגר בכבישים, ונית, את חג הפסח שעבר חגגנו במסגרת המשפחה הגרעי
 ה.שנים רבות, בשל נגיף הקורונמזה נה בים וממטיילים לראשוזה היה הפסח הראשון שבו כבישי העמק היו ריקים מרכ

 ולקבל מבקרים רבים מכל רחבי הארץ.להתמלא  ואתרי התיירות בעמק בחול המועד הזה צפויים הכבישים
והם  , ונצלו את התקופה להערכות ולהתחדשות,זור לשגרהלחמסביב בעמק כל השנה חיכו באתרי התיירות והעסקים 

  .בעמק הנות מחופשהי, להביא אורחים ולמוזמנים לבקר, לטייל בחג. הצפוי להגיעערוכים לקבלת הקהל הרב 
 כל הפעילויותל
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 שבת שלום

 ופסח שמח !
 

 יורם קרין
 ראש המועצה

https://emek-maianot-region.muni.il/%D7%A4%D7%A1%D7%97-2021-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/https:/bit.ly/39dc8bf
https://emek-maianot-region.muni.il/%D7%A4%D7%A1%D7%97-2021-%D7%91%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%9E%D7%A2%D7%99%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%AA/https:/bit.ly/39dc8bf

