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 2018דצמבר 

 , שלום לכולם

בכוונה למסד ערוץ דיווח ועדכון  ,מידע שוטףדף  "תבור-"עלוןאנו שולחים לכם לראשונה את 

 שמטרתו להביא בפניכם את עיקרי הנושאים שעל סדר היום של אזור התעשייה.

 א לשתף ולשפר את שיתוף הפעולה. נשמח לתגובות הערות ותוספות.מטרתנו הי

 

סיים את תפקידו כמנהל האגף הכלכלי במועצה וכמנהל אזורי התעשייה. אברהם  אברהם ברקן

שנה וכמעט כל הדברים הטובים שקרו, קורים ויקרו באזור התעשייה הם  21עסק בעשייה במשך 

 בזכותו.

דה ינתכנס למפגש מנהלי מפעלים מסורתי שיוקדש ברובו לפר 16.00בשעה   13/12/2018בתאריך 

 מאברהם. נשמח מאד להשתתפות מלאה של כל אחת ואחד ממנהלי המפעלים.

 שמח לעמוד לשרותכם בכל בעיה ובכל נושא.אני נכנס לנעליו הגדולות של אברהם, וא

לרשותכם, גם תמי לבנוני, מזכירת האגף  shaharo@eyz.org.il, מייל: 5373008-052טלפון: 

 Tami@emekyizrael.org.ilובמייל  6520013-04 פוןהכלכלי, בטל

 

ביולי השנה הצטרף אלינו גדי רז. גדי אחראי על התחזוקה באזור התעשייה ותפקידו להביא 

 052-3948792  פרטי הקשר עם גדי: ל נושאים הקשורים להתנהלות השוטפת.לשיפור במגוון ש

gadir@emekyizrael.org.il 

ניתן ורצוי לפנות אליו בכל בעיה או נושא הקשור לאזור התעשייה. גדי נמצא בשטח והוא ישמח 

 דרש.ילשתף פעולה ולסייע ככל שי

 

בחודשים האחרונים הגיעו תלונות רבות על מפגעים שונים המקושרים לנושא. אגף  ות סביבהאיכ

איכות הסביבה במועצה גייס פקח איכות סביבה לתעשייה בשם ארנון מצר, מדובר על תפקיד 

ייעודי לשיפור הנושא באזורי התעשייה. המטרה של כולנו היא להביא לשיפור בנושא רגיש זה, 

 כולנו למען מניעת מפגעים ,למען הסביבה, התושבים והעובדים שמפעלים. נדרשת הקפדה של

 arnon@emekyizrael.org.ilמייל:  8541256-050טלפון:  –פרטי הקשר: ארנון מצר 

 

 

 בברכה,

 שחר אורן

mailto:shaharo@eyz.org.il
mailto:Tami@emekyizrael.org.il
mailto:gadir@emekyizrael.org.il
mailto:arnon@emekyizrael.org.il
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב

ונים מתבצעים שינויים רבים בתשתיות באזור התעשייה. פרויקטים שהחלו בעבר בחודשים האחר
 ביצוע. או כנון דים. חלקם הסתיים, וחלקם בשלבי תהקרוב והרחוק מתחילים לקרום עור וגי

  :קטים העיקרייםהפרוי 

פרויקט המיועד לנצל את אנרגית החום של תחנת הקוגנרציה שהוקמה ליד תנובה  :קו הקיטור
העבודה על קו הקיטור  יא למפעלים אנרגיה נקיה וזולה. הפרויקט מנוהל ע"י חב' מונליד.ולהב

חודשה במרץ רב. בוצעו חציות כבישים והונחה צנרת. הדבר דרש עבודה כירורגית לא פשוטה שכן 
מתחת לכביש ישנן תשתיות רבות של מים, חשמל, תקשורת וגז. בסיום החציות תוקן האספלט 

בונים פירים לביקורת בצידי החציות והרתכים מבצעים חיבורי צנרת  כיום ברוב המקומות.
 שלושה.חודשיים עד  אחרונים. הצפי לסיום הוא בתוך

 

הפרויקט הוא חלק ממהלך ארצי שמטרתו להביא למפעלים אנרגיה נקייה וזולה  :פרוייקט הגז
 מזהמות. יש כאן תועלת כלכלית וסביבתית גדולה. אשר תהווה תחליף לשימוש באנרגיות

סיימה את חיבורי המפעלים לתחנת הגז ובוצעה הגזה. תוקנו התשתיות  "סופר אן. ג'י"חברת 
את טקס  לערוךפיניש בסביבות התחנה וכמובן י גימורחפרו בזמן ביצוע העבודה, ונותר לבצע שנ

 ההשקה המתוכנן להתקיים במעמד שר האנרגיה.
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מעבר ופארק התעשייה החלפת התאורה באנו בעיצומו של מהלך לשדרוג ו  רת רחובותתאו

)רחוב אורן(.  4אחרונה הסתיימה החלפת כל עמודי וגופי התאורה בכביש ל .חסכוניתלתאורת לד 

 כדי להגן על העמודים מקורוזיה.יסי העמודים אל מעל לגובה הקרקע בנוסף בוצעה הגבהת בס

 

אחרונה ב, שם חוברה יה ועד ליקבמהכיכר השניבו הוחלפו הפנסים טע הקודם קטע זה מצטרף לק

בשבועות הקרובים יחל השלב האחרון בו יוחלפו  מרכזיית התאורה החדשה.  חשמלהע"י חברת 

 כל גופי התאורה באלון תבור לגופי לד ברחובות ערבה וברוש.

 

את החלפת קווי המים ללחץ סיימה בימים אלה  יובלי העמקברת ח החלפת צנרת אספקת מים

רחוב ערבה.  הקווים החדשים מצנרת פוליאתילן ובעלי קוטר בנמוך וללחץ גבוה ברחוב ברוש ו

גבוה יותר בכדי שיוכלו לספק את צריכות המים של כל המפעלים באזור אשר חוברו כבר לקווים 

 הגינון לאורך התוואי.מתבצע שיקום תשתיות הכבישים המדרכות ו כיום החדשים. 
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ה ויצירת ימבוצעת הרחבת החני ,פתיחת הכביש להנחת הצנרת במסגרת ה חדשיםימפרצי חני

 22 -ליה מקום חני ההרחבה תאפשר (.ביצוע ע"י המפעלמפרץ חניה מול מפעל כתרפלאסט. )

 תנועה באזור.והקל על הצפיפות תמכוניות ו

 

 ה. האבנים המשתלבותיקום הכיכר השניבוצע שי ון(שיקום כיכרות ברחוב הכניסה )רחוב אל

י המשאיות הכבדות הוחלפו באספלט. עדיין נותרה עבודה בכיכר זו, והיא אשר לא שרדו את גלגל

 אמורה להתבצע בקרוב.

  

בימים הקרובים יחל גם שיקום הכיכר הראשונה וגם שם יפורקו האבנים המשתלבות ויבוצע 

 אספלט.
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 אחרונה בוצע ניקיון תעלות הניקוז של מי הגשם. ב :ניקוזי מי גשם
  תעלה אחת מול חברת החשמל.

  

 תעלה נוספת מול מפעל טוף מרום הגולן שיורדת עד לכיוון תנובה

 

 לפני... ותעלה שלישית ביציאה מתחת למפעל די. סי. בסוף רחוב אורן.

.  

 ואחרי...

 

 הושלכה במשך הזמן. במקום בוצע גם ניקיון של פסולת רבה ש
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בוצע גיזום של  .בפארק התעשיהלהקפיד על שמירת הסדר והניקיון  אנו מנסים  סדר וניקיון

 עבודות הגינון והניקיון יימשכו ואף יורחבו. . ה אשר גולשת אל המדרכותיצמחי

 

וישוקמו המדרכות, בקרוב ייכנס קבלן אשר יאסוף את כל הפסולת מהשטחים הציבוריים 

 אשר נדרש בהם שיקום.  ,ת, התמרורים והכבישיםהתשתיו

 "כביש באמצע שביל בצד איזה ניקיון וסדר איזה יופי של פארק" 

נו מנסים לתת דגש לנושא הסדר והניקיון באזור התעשייה. הדבר חשוב מכמה סיבות: בטיחות, א

כפתיות של תברואה, מראה וסדר, שמירה על תקינות התשתיות הציבוריות וכן תחושת שייכות וא

העובדים. אנו משקיעים מאמץ וכסף רב לשמירה על הניקיון ועל שיפור המראה והחזות וכן על 

תיקון ליקויים ושיפור התשתיות. במשך הזמן הצטברו כמויות לא מבוטלות של פסולת ו"תרמו" 

את חלקם לכך קבלנים, נהגים וספקים ואף מפעלים ועובדים שלא הקפידו לפנות פסולת כחוק. 

קרוב נבצע מבצע איסוף וניקיון של כל הפסולת שהושלכה והצטברה במשך הזמן, לרבות ב

שאריות בנייה, אספלט וגושי בטון שהשאירו קבלנים ושנזרקו ממפעלים, וניישר קו. אנו קוראים 

לשיתוף פעולה מצד כל המפעלים, כדי שנוכל לשמור על הניקיון והסדר במרחב הציבורי. אנו 

ע לנו  להטמיע את חשיבות הנושא גם בקרב העובדים, הספקים והנהגים. כל מבקשים מכם לסיי

מפעל מתבקש לערוך סיור במרחב הציבורי הקרוב אליו ולפנות ציוד השייך למפעל. הקבלן 

מטעמנו  קיבל הנחיה לא להשאיר שום דבר במרחב הציבורי והוא מתוגמל לפי קוב, כך 

אנא,  -אם יש לכם מחוץ למפעל ציוד שאתם זקוקים לושהמוטיבציה שלו לפנות היא גבוהה. לכן, 

נסתייע גם  במערך הפיקוח והאכיפה של המועצה. בעת הצורך התחילו לפנותו ללא עיכוב. 

בעיקרון זו החלופה הפחות טובה לכולנו, יחד עם זאת מחובתנו לדאוג לרווחת כל הפארק, ולא 

 ם.נוכל להשלים עם מצב שבו מיעוט קטן יגרום מטרד לכול

שפה לפי  סיום עבודות שיקום תשתיות הכבישים והניקיון יבוצעו סימון כבישים וצביעת אבניב

לרבות תמרור המגביל את מהירות נסיעה באזור התעשייה, ותתחיל  הנדרש ויבוצע תמרור חדש,

אכיפה בנושא חנייה ותעבורה. אנו בטוחים שהדבר יהיה לתועלת ולנוחיות הרוב אשר מקפיד 

נבקש להזכיר כי בהזדמנות זאת  .כללי הסדר והניקיון, ומכבד את המרחב הציבורילשמור על 

להיות הכתובת שלכם לכל בעיה או ותקלה במרחב הציבורי. נשתדל לפעול מתוך רצון  נשמח

למען רווחת הפארק שיתוף הפעולה אנו סומכים על לעזור בצורה מיטבית ולסייע ככל שיתאפשר. 

 .המפעלים והעובדים

 י רזגד   

 ריה אלון תבויהתעש פארקאחזקת 
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 רת קשר:ייצ

  

 טלפון מייל איש קשר נושא

 shaharo@eyz.org.il 04-6520708 שחר מינהלת אזורי תעשיה

 Tami@ eyz.org.il 04-6520013 תמי מזכירה

 gadir@eyz.org.il 052-3948692 גדי אחזקה

    

 moked@eyz.org.il 04-6520100  מוקד יזרעאל

    

 kerenmk@eyz.org.il 04-6520043 קרן יובלי העמק

    

  פקח תעשיה
 אגף איכות הסביבה

 arnon@ eyz.org.il 050-8541256 ארנון

להגנת המשרד  מוקד
  הסביבה

 

  073-2733200 
 *6911 
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