
 

 

 

 

 אומיקרון 
זן האומיקרון שוטף את העולם וגם בעמק כמות המאומתים עולה באופן משמעותי 
מדי יום. בתחילת השבוע נפתחה עמדת בדיקות מהירות של מד"א במועצה, על מנת 
לתת מענה מהיר ונוח לתושבי העמק, כשבמקביל נפתחות עמדות בדיקה כמעט מדי 

מים האחרונים הגיעו מאות יום במספר ישובים הנותנות מענה לכל דורש. במהלך הי
 הקלו על העומסים הגדולים. ו, לעמדות הבדיקה שנפתחומתושבי האזור 

מטה קורונה של המועצה חזר לפעול ולקבוע מדיניות פעילות בעקבות הגל החמישי. 
כל הפגישות חזרו לזום, קבלת הקהל במבנה המועצה נפסקה כמעט כליל, ושירותים 

באופן דיגיטלי או בטלפון. בשבוע הבא הייתה אמורה להתקיים אליפות ישראל בחצי מרתון אשר נדחתה בשל המצב,  ניתנים  
  וכך עוד אירועים נוספים.

 מדי יום מועברות הודעות עדכון לתושבים ובהן גם ההנחיות המשתנות וגם מידע אודות מתחמי בדיקות ואחרים.
 רה מהר ככל האפשר.אנו מקווים שגל זה יחלוף, ונחזור לשג

 
 הגנת הסביבה

תמר    -השבוע נפגשנו, עובד יבין, מנכ"ל רשות ניקוז ירדן דרומי ואנוכי, עם השרה להגנת הסביבה  
זנדברג, בנושא תוכנית ניהול השטחים הפתוחים המשותפת לעיר ולעמק והתוכנית לשיקום נהר 

לפ הממשלה  של  מחליטים  הצעת  לקדם  ביקשה  השרה  הדרומי.  הירדן הירדן  הנהר  אזור  יתוח 
 כנית לניהול השטחים הפתוחים. והדרומי משני צידיו אשר תכלול גם את הת 

כנית שהיא עוד נדבך בשיתוף הפעולה המצוין בין הרשויות תכלול בתוכה את שימור ופיתוח  והת 
באזור,  והמעיינות  המים  הפתוחים,  השטחים  ניהול  ואת  והמערבי  המזרחי  בצידו  הדרומי  הירדן 

ותחזק ערכי טבע משמעותיים, תביא לפיתוח ושמירה על הטבע והסביבה, תחזק את הקשר  תשמר  
 בין הקהילות ואת שיתופי הפעולה האזוריים והבינלאומיים.

 
 

 2021כמים את מס 
 ולשגרת החיים בצל נגיף הקורונה. 2021 -נכנסנו ל 2020 -בהמשך ישיר ל

 וגמישות רבה נדרשה לשינויים ועדכונים לאורך כל הדרך בכל התחומים.פעילות רבה נעצרה בשל הגבלות והנחיות 
האתגר הגדול הביא עימו גם יצירתיות והזדמנויות רבות בחלק מהפעילות, כשלצד אלה נמשכה פעילות שגרתית ככל האפשר.  

ד פיתוח העמק והישובים.  העבודה לא נפסקה, ניתנו פתרונות ואף הגדלנו את מספר השירותים הדיגיטליים והשירותים בכלל לצ
יישוביים(    שלנו  לכל אורך השנה הפעלנו את מערך הביטחון )צוותי חירום  ישובים, לתאום הפעולות וההתארגנות, בוהצח"י 

   .לישובים ולתושבים וליווינו את המשבר כולו בהעברת מידע שוטף, תמציתי ואמין 
 

 חינוך
ובידודים  סגרים  עם  התמודדו  החינוך  מערכות  הייתה   כל  זו  מרחוק.  למידה  ועם 

הזדמנות נהדרת ללמידה באופן שונה, אולם זה לא הספיק, והתחזק הצורך בלמידה 
 פרונטלית ובמפגשים. 

היו יצירתיים במיוחד, ויצרו פעילויות מיוחדות בתקופות אלה. בתי הספר   צוותי החינוך
בכל שנה  והגנים נפתחו ונסגרו פעמיים במהלך השנה ובתחילת ספטמבר נפתחו כ

ומאז מתקיימת למידה שגרתית ומבורכת בכל המסגרות, תחת הנחיות ומגבלות כפי  
 שנדרש. 

אשר אפשרה מגוון   ,צוות המתנ"ס, הצוותים החינוכיים וההורים אגף קהילה    בשיתוףבמהלך השנה הופעלה תכנית האקורדיון  
פעילויות לבחירת מנהלי החינוך הבלתי פורמלי בישובים שהשתלבו בסדר היום והשבוע של התלמידים, יחד עם מפגשי הזום  
והשיעורים של המחנכים והמורים המקצועיים בבתי הספר. ערכות לעבודה וללמידה בבית ובישובים נשלחו, ונבנה סדר יום  

עם צוותי החינוך הבלתי פורמליים בישובים: פעילויות תרבות, טכנולוגיה, הרצאות, וקורסים  לכל תלמיד ותלמידה בעמק יחד  
 בשילוב הלמידה הבית ספרית מרחוק. 
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 צמיחה
מבוקש  הפכה  המועצה ומתפתח,  לאזור  דמוגרפית.  צומח  של  מבחינה  עלייה  לראות  האחרון    50%  אפשר  וצמיחה  בעשור 

פרסומים שקיבלנו מכשעשרות משפחות מגיעות ליישובינו שמתרחבים ובונים  בחומש האחרון,  בשנה,    3%בקצב של  שנמשכת  
ביותר  ים זור עם אחוזי הצמיחה הדמוגרפית הגבוהאהא יהעמק המעיינות  המועצה האזורית ממשרדי הממשלה ניתן לראות כי 

 בכל האזור.  
 

 קהילה
בכל   התנהלו  רבים  וגם  פורומים  בזום  גם  השנה.  אורך  לכל  האפשריים  האמצעים 

 באופן פרונטלי. 
ורכזי קהילות פעל לאורך כל השנה, נפתח פורום כלכלי עם מרכזי   פורום מנהלים 
משק ואנשי הכלכלה מהישובים, נפתחו קורסים של מנהיגות צעירים במספר ישובים  

התקיים  עוד  צעירה.  מנהיגות  משתתפי  לכל  משותף  מפגש  תכנון   והתקיים  קורס 
 במרחב הכפרי שהיה מיועד לרכזים ולחברי וועדות התכנון בישובים.  

עולם התרבות חזר לפעילות בקיץ, נפתח אולם הבריחה הגדול בארץ באולם הקימרון,  
ובמחלקת  למחול,  במרכז  למוסיקה,  במרכז  חוגים  נפתחו  השנה  תחילת  ועם 

 לראשונה תחת מגבלות הקורונה.  11-ות ה הספורט, ובמהלך חוה"מ סוכות התקיים פסטיבל המעיינ 
מפגשים בנושאים מקצועיים פתוחים גם בזום וגם באופן פרונטלי, והם נמצאים בקשר רצוף    ו"מעברים מעיינות כנרת" קיימ

עם מעסיקים ועם דורשי עבודה, מחברים ביניהם ומאפשרים שירותים שונים לשני המגזרים וגם ליזמים בכל התחומים: תיירות, 
ועוד.תר חקלאות  פעלו    בות,  המתנדבים  וצוותי  התחומים,  בכל  לתושבים  רחב  מענה  נתנה  חברתיים  לשירותים  המחלקה 

 בתחומי החינוך, מד"א, כיבוי אש וביטחון, ונפתח מרכז גישור בעמק.
, וצוות  משתתפים מכל הישובים  100בתחילת נובמבר התקיים כנס הנהגות בהשתתפות הנהגות הישובים בו לקחו חלק מעל 

 האגף ממשיך ומתכלל את כל הפעולות מול הישובים והתושבים ומאפשר את חיזוק תהליך הצמיחה האזורי. 
 

 שפ"ע
בסיוע  הישובים  בכל  בטון  ומשטחי  אשפה  מסתורי  עשרות  הושלמו  השנה  במהלך 
רבים  קורסים  עם  מחדש  נפתח  לטרקטורים  הספר  בית  עמקים,  כנרת  אשכול 

ים ומלגזות, ומחלקת האחזקה המשיכה בפעולות ניקיון  ומבוקשים לנהיגה בטרקטור
 ואחזקה שוטפת בכל מוסדות הציבור והחינוך וברחבי העמק. 

 
 הנדסה וחברה כלכלית 

לשכונות   והכנות  בהרחבות  תשתיות  פיתוח  נמשך  המאתגרת  המציאות  בתוך  גם 
גני משחקים   ובינוי בבתי הספר, הקמת  שיפוץ מבנים  יום,  מעונות  בניית  חדשות, 
לקניון הבזלת. השנה  איתן  נווה  בין  אופניים  סלילת שביל  והמשך  ומגרשי ספורט, 

לישוב החדש שעל הגלבוע   עלו    14טל.  מי  -התחלנו בפיתוח התשתיות  משפחות 
לשכונה הזמנית הסמוכה למלכישוע יחד עם עוד עשרות משפחות הנמצאות בגרעין 
המייסד של הישוב, אשר ממש לאחרונה בחרו את המגרשים עליהם יבנו את בתיהם  
וכעת ממתינים לסיום עבודות התשתית ותחילת בניית ביתם באחד המקומות היפים 

 ופצו מבני ציבור בישובים. בארץ. עוד הוקמו גני משחקים, וש
החלו ואלו אמורות    71המהווה עורק תחבורה מרכזי בעמק פקוק רוב שעות היום. אולם, העבודות להרחבת כביש    71כביש  

, וישפרו משמעותית את הנגישות לעמק ומחוצה לו. פעילות נמרצת שלנו מול נתיבי ישראל 2024  -להסתיים על פי התוכנית ב
 כבישי העמק.רבים מ, ריבוד והטלאה בהביאה לעבודות קרצוף

 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 חקלאות 
החקלאות הישראלית עומדת מול אתגרים רבים בשנים האחרונות וגם השנה. לחוק 
ההסדרים נכנסה רפורמה חדשה המדברת על ביטול מכסים על פירות ירקות וביצים  
ושוב, החקלאים שלנו עומדים בפני משבר המאיים על המשך פרנסתם. ביחד עם 

א החקלאיים  הארגונים  ראשי  ועם  האזוריות  המועצות  במאבק ראשי  שותפים  נו 
שיסדיר את הרפורמה כך שנוכל להמשיך לקיים ולפתח את החקלאות הישראלית. 

המו"פ החקלאי שלנו ממשיך להיות אבן שואבת לביקורי משלחות מכל   -חוות עדן  
הארץ, שבאות לראות את החווה החינוכית ואת חממת החלומות בה מקדמים גידולים  
חדשים ומיוחדים, ועובדי החווה והחוקרים מקדמים מחקרים בנושאים שעל סדר יומם  

 של החקלאים שלנו. 
 

 שירות לתושב
ור ולתת שירות גם בזמנים לא פשוטים ובמהלך הסגרים, צוות המועצה המשיך ליצ

כשאי וודאות מרחפת כל העת באוויר. שירותים חדשים עלו לאתר המועצה, ועובדי  
המועצה חידדו את מערך השירותים שניתן לתושבים ולישובים ביום "מובילים שירות" 

שי ומחדש  מעדכן  דיגיטליים  מובילים  של  צוות  במועצה.  שהתקיים  רותים מיוחד 
נדרשים, מוקד המועצה הפך להיות משמעותי, והוא נותן מענה לפניות הציבור וגם 

 לפניות מנהלי המחלקות והאגפים ברשות. 
 

 שיתופי פעולה 
זו הייתה שנה של שיתופי פעולה רבים עם שותפנו מבית שאן. החל מהקמת מנהלת שטחים פתוחים משותפת, דרך פתיחת  

ותוכנית מופעים מ יריד תעסוקה ושותפת, חיבור של בית הספר לכדורגל עם מחלקת הכדורגל של בית שאן,  מרחב תרבות 
משותף שהתקיים לאחרונה בהובלת מרכז התעסוקה והצעירים של בית שאן יחד עם מעברים מעיינות כנרת ומרכז הצעירים 

רפים לפארק ומקדמים  ממשיכים לפעול במשותף במנהלת פארק התעשייה צבאים כשעוד מפעלים מצטאנו  של המועצה.  
 הקמת האב ליזמות, חדשנות ומפעלים קטנים שיוקם במקום. 

 
 שומרים על עמק כפרי וירוק 

עצירתה של התוכנית להקמת תחנת כוח בין שדה נחום לחמדיה ועצירת התוכנית  שני הישגים משמעותיים התרחשו השנה עם  
מספר שנים תחנת הכוח וטורבינות הרוח היוו איום על תושבי   להקמת טורבינות הרוח שהיו אמורות לקום באותו המקום. במשך

 שני הישובים. הפעולות הרבות שנעשו צלחו והנושא הורד מסדר היום.
 

 ביטחון
מבצע שומר חומות בדרום לא הגיע לעמק, אבל כן זכינו לשלוש חדירות מגבול ירדן ולנחיתת כטב"מ  

עימו   נוסף  אתגר  הדגים.  בריכות  ובשנים    התמודדנובשטחי  אתגר    בכלל   האחרונות השנה  הוא 
כאן לאורך כל הקיץ. שריפות אינן פורצות מעצמן, ואנו מוצאים את   השריפות הרבות המתרחשות 

ובתי   ישובים  בקרבת  ולעיתים  אחת  ובעונה  בעת  מוקדים  מספר  עם  לעיתים  מתמודדים  עצמנו 
תושבים. מתנדבי כיבוי האש היו שם לאורך כל הדרך ותמכו בצוותי כיבוי האש של תחנות בית שאן 

 צה מובילה ושותפה לכל האירועים הרבים.ועפולה, כשמחלקת הביטחון של המוע
 

 חדשנות כאן 

מרכז החדשנות האזורי אינוואלי הולך ומתפתח ומייצר קשרים רבים בין אנשים, ענפי משק, כלכלה ותעשייה וחובק פרוייקטים  
אינוואלי   של  החזון  מרתקים.  להוא  חדשים  צמיחה  מנועי  ופיתוח  בתעשייה  חדשנות  של  אזורי  סיסטם  אקו  מפעלים, לייצר 

ופיתוח   ובליווי לקבלת מענקי מדינה למחקר  ובכלל. במרכז מתמחים בסיוע  ולגופים עסקיים וחברות הזנק בעמק  לחקלאות 
בתעשייה, בהייטק ובסטארטאפים. בסיכומה של השנה מציגים במרכז חמישה עשר פרוייקטים מרתקים, וביניהם פיתוח קמח  

 פיתוח תוספי תזונה ועוד.  מגפת זיתים, פיתוח ממתקים מירקות ופירות,
 
 



 

 

 
 
 
 

 אשכול כנרת עמקים
תושבים, פועל ליצירת אמון ושיתופי פעולה בין כל הרשויות במרחב ועל ידי כך לתרום    200,000  -רשויות וכ   15האשכול שכולל  
פינוי אשפה,   -ביניהם    ,והרחיב מאוד את פעילותו בנושאים רבים   ,האשכול השנה התגבש  חברתי האזורי.    -  לפיתוח הכלכלי

 ותיירות.   סביבה, פיתוח כלכלי, פורום נשים, רווחה, ביטחון, קהילה 
 

 רשות ניקוז
רשות ניקוז ונחלים ירדן דרומי פועלת במרחב במגוון תחומים שהעיקריים שבהם: ניהול אגני, פיתוח וניהול השטחים הפתוחים  

הנחלים  הקהילות   וסביבות  חיבור  רחבות    ,תוך  תכניות  רחוק.ובניית  עם   לטווח  שותפות  הרשות  קיימה  הזו  השנה  במהלך 
עבודות לביצוע מעביר מים גדול והסדרת   ההחקלאים ואנשי המים לקידום תוכנית שיחרור המים לטובת כל גופי העמק, סיימ

ניר דוד    עבודות אחזקה ובטיחות בגשר הקנטרה, עבודות נרחבות לשימור קרקע בישובים שדה נחום,ה  חנייה בנחל מודע, ביצע
ניקוז דרך נוף גאון הירדן והסדרות נחלים במסגרת הרחבת   הסדירה את   ,ומסילות, ופיתחה את מבואת הכניסה לשביל הר ציון

 .  71כביש 

והחינוך פעל הי   הבתחום הקהילה  ועם בני הנוער בעין הנציב,  רימון   ה שותפ  תהבאמצעות תכנית שומרי הנחל בבית ספר 
שכלל סיפורים   את שביל נוף גאון הירדןה  במסגרת פסטיבל המעיינות חנכ  , בהקמת קבוצות מתנדבים לשמירה על עמק נקי

ראשון מסוגו בפארק    ,הייתה שותפה מרכזית במיזם הסברה לשמירה על הניקיון  ו,  של תושבי העמק ומשחק אינטראקטיבי
 המעיינות. 

 
 
 

 2022מתחילים את 
המשך קידום תהליך הפיתוח והצמיחה בכול הישובים, תוך כניות העבודה של מחלקות ואגפי המועצה מוכנות. על הפרק  ות 

 ת שנוצרו בעקבות הקורונה.חברתי של הישובים וניצול ההזדמנויו -  חיזוק החוסן הכלכלי

רות לתושבים ישיפור הש,  המשך חיזוק הסולידריות האזורית וחיבור הישובים, הקהילות והתושבים במרחב האזורי כולו  - כמו כן  
חיזוק היזמויות והעסקים הקטנים, והחדשנות בחקלאות ובתעשייה, כמנוף לפיתוח   ולישובים והפיכתו למותאם, קל, נגיש ויוזם.

 שעוד נכונו.  כל אלה במקביל לתוכנית תקציבית מסודרת ומותאמת לפעילות ולאתגרים  שובי ואזורי.יתעסוקתי וכלכלי י
 
 
 

 אשר יצירותיו הינן נכסי צאן ברזל בתרבות הישראלית. יורם טהרלב  84  -הבוקר הלך לעולמו המשורר, הפזמונאי והסופר בן ה
 נים וביניהם שירי מולדת, שירי טבע, אהבה ועוד. טהרלב כתב עשרות ספרים, ומאות שירים ופזמו

 לב הוא "ההר הירוק תמיד" אותו כתב לרגל חג הקיבוץ שלו, יגור:אחד השירים הידועים של טהר
 

 "פקחתי את עיניי, היה אז חודש שבט,
 ראיתי מעליי ציפור קטנה אחת

 ותכלת השמיים וענן יחיד
 וראיתי

 את ההר הירוק תמיד." 
 

 יהי זכרו ברוך.
 
 
 

 מבורכת, טובה, בריאה ושקטה. 2022שתהא 
 

 שבת שלום, 
 יורם קרין 

 ראש המועצה 


