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 2021ינואר 

 שלום לכולם, 

אנו בעיצומה של תקופה מאתגרת. המגפה הבריאותית מייצרת קשיים עצומים 

 במשק כולו והתעשייה מתמודדת.

להקפיד  ,יה התייצבות, אבל עד אז מחובתנו להישמראנו תקווה שבעתיד הקרוב תה

 ולעשות כל שניתן על מנת לשמור על בריאות העובדים והמשפחות.

אני חוזר ומפנה את תשומת לב כולנו למסלולי הסיוע הרבים הנפתחים ע"י 

הממשלה בכלל ומשרד הכלכלה בפרט. אני מודע לכך שהגשת הבקשות כרוכה 

ל מי שמנסה מצליח, ואני בטוח שמכל ההצעות לעיתים במעט בירוקרטיה, אב

 הנשלחות אליכם ניתן למצוא את הכלים המתאימים ולהסתייע.

העשייה ברחבי הפארק בעיצומה )ראו דיווח בהמשך(, הנהלת הפארק עושה כל 

 שניתן על מנת לשפר את חזות הפארק ולעשותו נעים ונוח לכולנו.

המשיך ולהקים פינות רגועות שיאפשרו לאחרונה חנכנו גן פסלים שני, ובכוונתנו ל

 שימוש לעובדים ולמבקרים.

במסגרת שדרוג הגינון, הוחלט בעת האחרונה לתעדף נטיעה של עצי פרי וזאת 

 במטרה לאפשר לעובדים ולמבקרים להנות מאבוקדו, ופרי הדר בחינם.

 

אני שב ומזמין את כולם להיכנס לאתר התעשייה בעמק, להתעדכן בנעשה באזורי 

אים הקשורים תעשייה, לפרסם מודעות ביקוש לעובדים ולקבל מידע בכל הנושה

 industry.emekyizrael.org.il -התעשייה  יאזורל

 

 

 נושאים לדיווח:

 עבודות פיתוח באלון תבור

שהתמוטט, עיקר התקציב של  נמשכות בהפוגות העבודות לשיקום מדרון יקבי כרמל

משרד הכלכלה מופנה לנושא זה. בוצע שדרוג תשתיות בתוך אזור התעשיה ע"י 

והושגו המועצה האזורית עמק יזרעאל. התקיימה ישיבה עם משרד הכלכלה 

 לוחות זמנים לסיום העבודות.ל הסכמות 

 

 שידרוג א.ת. תדיראן

לביצוע ₪, מיליון  8 -כ יה בהיקף שליאזור התעש פיתוחשלב ראשון בהסתיים 

יה אישר יפיתוח מגרשים ותשתיות ציבוריות . משרד הכלכלה והתעש כבישים,

https://industry.emekyizrael.org.il/
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נבחר קבלן חדש, והעבודות להשלמת הפיתוח , ₪מיליון  13.9תקציב נוסף של 

 מתוכננות להתבצע במהלך השנה.

 .מתענינים ארוכהדונם חדשים, קיימת רשימת  50 -הפיתוח יאפשר שיווק של כ

 

 פות לאומיתעדי

 .31/12/2021הוארך עדתוקף מפת העדיפות 

 

 הרחבת אלון תבור

והתעשייה אישר משרד הכלכלה  -הרחבת אז"ת אלון תבור )הרחבה א( -15290ג/

מיליון  לתכנון מפורט וביצוע, הסתיימה המדידה, התכנון המפורט  34תקציב של 

 .נבחר קבלן והעבודות אמורות להתחיל במרץ –נמצא בעיצומו. 

ד'  8במסגרת העבודות על ההרחבה, יבוצע גם פיתוח של מגרש בייעוד מסחרי של 

בכניסה לפארק. המגרש ישווק ע"י רמ"י ומיועד לתת מענה לפיתוח של מרכז 

 מסחרי קטן, כולל בית קפה, מסעדות וחנויות נוחות לרווחת משתמשי הפארק.

בתכנית. שטח התכנית  חודש הטיפול-(בהרחבת אז"ת אלון תבור )הרחבה  -19655ג/

 דונם לתעשיה.  73דונם, מזה  130 -כ

 

 אזור תעסוקה על אדמות קיבוץ מרחביה

 600 -הרחבת אזור התעסוקה של עפולה על אדמות קיבוץ מרחביה בשטח של כ

דונם, התכנית הינה במסגרת הסכמי הגג של עיריית עפולה וקידומה נעשה על ידי 

תעסוקה ותעשיה. התכנית אושרה ומקודמת הותמ"ל, השימושים המתוכננים הם ל

 ע"י עיריית עפולה.

 

 באלון תבורמועצות שכנות לשותפות  צרוף

מרג' בכפוף להסכמת משרד -הרשויות הגיעו לנייר הסכמות לצרוף בוסתאן אל

דונם  250 -כ לקדםהפנים. ההסכמות עם בוסתאן אל מארג' מבוססות על ההסכמה 

 .נוספתבת הרחבה חדשה לטו צמוד דופן לאלון תבור משטח

 

 

 בברכה,

 שחר אורן
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב

 

במהלך החודשיים האחרונים המשכנו את תנופת שיפור ותחזוקת התשתיות באלון תבור, ולצורך 
שעות עבודה ומשאבים רבים. הדגש הושם על בטיחות וגם על ניראות וחזות ראויה  הושקעוזה 

 ומכבדת.

)ליד מפעל פינקלשטיין מתכות ומחסן זנלכל(.                              חוב זית.ר. תיקון קו תאורה ב 1
ירה של הכביש את יום הבחירות בכדי לבצע במהירות פתיחה וסג נולצורך ביצוע העבודה ניצל

 , במינימום הפרעה לפעילות המפעלים.להטמנת קו חשמל חדש

.  

 ים קרובים לקווי מתח גבוה.                                                                  . גיזום עצים מסוכנ 2

כחלק מההכנות לקראת עונת הגשמים, חברת חשמל נענתה לקריאתנו ושלחה צוות אשר גזם את 
צמרות העצים בגינון הציבורי אשר היו קרובות מידי לקווי המתח.  גם מפעלים אשר בתחומם 

 שהיוו סכנה נענו לפנייתנו וביצעו גיזום. תודה למפעל פזקר על שיתוף הפעולה. עצים
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  . חנוכת גן פסלים4

, הפסלים ראש עריית עפולה וראש מוא"ז עמק יזרעאלבהשתתפות הראשון, חנכנו את גן הפסלים 
 השני.הגן ובדצמבר גם את   ואורחים נכבדים נוספים.
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 . המשך שיקום ותיקון תשתיות במדרכות ובכבישים: 5

 רן.בוצעו עבודות רבות לשיקום תשתיות ופינוי עודפי אדמה ופסולת ברחוב ערבה, אלון ואו
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 עבודות לשיקום המדרון מתחת ליקב.. בנוסף לאלה נמשכות במרץ ה 6

 נו מקווים שנשיג את החורף.א

, אנו פונים לכל המפעלים על מנת שידאגו מבעוד מועד לבצע בדיקות התחיל..ובעניין החורף שכבר 

ים רופפים, ותיקונים נדרשים בכדי למנוע תקלות ולהסיר מפגעים: חיזוק ואבטחת אלמנט

ניקוזים פנויים למניעת הצפות, מרזבים נקיים, חומרי גלם מכוסים ומאוחסנים בצורה מוגנת 

וחומרים מזהמים שעשויים להיסחף עם הגשמים אל הניקוזים ומשם אל הנחלים ומי התהום 

 שהם מי השתייה של כולנו. תשומת לב קטנה מראש תמנע כאב ראש גדול בהמשך.

 . החלפת שילוט הרחובות בפארק אלון תבור.7

החדש הוא בדומה לשילוט בערים קונספט הדצמבר הוחלף כל מערך השילוט בפארק. בחודש 

כניסה למפעל מוספרה בצורה ברורה ומאירת עיניים. כל וכולל שמות רחובות ומספרים למפעלים. 

 המבקרים.מאמינים כי יש בזה כדי לסייע להתמצאות של אנו 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 גדי רז
 ק התעשייה אלון תבוראחזקת פאר
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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 052-3948792 גדי אחזקה

 tsach@eyz.org.il 052-241-2307 צח אבנת גינון

    

 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 

  arnonkeren41@gmail.com קרן יועצת למנהלים

    

הסוכנות  -מעוף 
לעסקים קטנים 

ובינוניים במשרד 
 הכלכלה

 saarl@z.maof.co.il  052-664-2681 סער לופי

 

 

 

   

    

mailto:gadir@eyz.org.il

