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 2021 מרץ

  וחג פסח שמח. שלום לכולם

חג האביב בעיצומו והעננה של הקורונה מתפוגגת. כולנו תקווה כי אנו אכן בפתחה 

ונה יחלפו, הבריאות של תקופה חדשה וכי הקשיים שליוו אותנו בשנה האחר

תתייצב וכי גם ניהול המדינה יחזור לתפקד. אין ספק כי המשימה הגדולה היא 

 את הצמיחה המיוחלת. שיחוללשיקום הכלכלה והתעשייה צריכה להיות המנוע 

 

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

ודע לכך שהגשת הבקשות כרוכה הממשלה בכלל ומשרד הכלכלה בפרט. אני מ

לעיתים במעט בירוקרטיה, אבל מי שמנסה מצליח, ואני בטוח שמכל ההצעות 

 הנשלחות אליכם ניתן למצוא את הכלים המתאימים ולהסתייע.

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

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

בתקופה האחרונה ישנה עליה במעורבות ובבקרה של המשרד  – איכות הסביבה

להגנת הסביבה בכל הנוגע לצמצום מפגעים סביבתיים. הרשויות )עפולה ועמק 

יזרעאל( מעודדות ותומכות מגמה זו והכל על מנת להבטיח את איכות הסביבה 

א להביא למניעת זיהום אוויר המטרה המשותפת היבכלל ואת איכות האוויר בפרט. 

וסיוע לכל המפעלים על מנת לעמוד בחוק ולשמור על בריאות הציבור, כולל עובדי 

 הפארק.

 

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

אים הקשורים התעשייה, לפרסם מודעות ביקוש לעובדים ולקבל מידע בכל הנוש

 industry.emekyizrael.org.il -ה התעשיי ילאזור

 בנוסף, ניתן להיכנס לקישור המציג את כיווני הרוח ולהסתייע באיתור מפגעים.

 

בהזדמנות זו אני מבקש להזכיר כי מוקד המועצה האזורית עמק יזרעאל זמין 

 .24/7לשרותכם לכל דיווח או תלונה, 

אני מבקש לדווח למוקד על כל בעיה או נושא, הדיווח מתועד ומועבר לגורם 

 הרלוונטי.

 04-6520100מספר הטלפון הוא: 

 אנא יידעו את כל הגורמים הרלוונטיים במפעל.

https://industry.emekyizrael.org.il/
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 נושאים לדיווח:

 עבודות פיתוח באלון תבור

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

ה ע"י ימשרד הכלכלה מופנה לנושא זה. בוצע שדרוג תשתיות בתוך אזור התעשי

בחודש אפריל מתוכנות להתחיל העבודות לפיתוח המועצה האזורית עמק יזרעאל. 

הרחבה א' של אלון תבור. במסגרת העבודות יוכשר גם שטח קטן בייעוד מסחרי שבו 

הפארק ועובדיו בכל הקשור מתוכנן לקום מרכז קטן שייתן מענה לצרכי מבקרי 

 .לבתי קפה, חנויות נוחות ושאר שירותים נלווים

 
 

 

 

 בברכה,

 שחר אורן
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 אלון תבורפארק התעשייה מהנעשה לאחרונה ב

 פריחה בפארק

 

 האביב הפריחה בשיאה.חג חג הפסח 

 

 מניעת שריפות

ים לאחר תקופת הגשמים התחלנו שוב לנקוט בפעולות למניעת שריפות בפארק. הגננ

מחרמשים ומרססים רצועת ביטחון מסביב למפעלים, והרועים מכניסים את עדרי הבקר. 

קיימנו,  כמידי שנה בעונה זו, סיור עם נציגי כיבוי אש, קק"ל סייר המועצה מנהל מחלקת 

הגינון וקבלן הגינון בכדי להיערך ולשפר את פעילותנו להקטנת סכנת השריפות. הפארק 

פה מצד אחד, אך מאידך דורש ערנות והערכות גם מצד מוקף בחורש טבעי שזה י

המפעלים. המפעלים מתבקשים לנקוט באמצעי זהירות כמתחייב מהנחיות כיבוי האש 

ולבצע ריענון לצוותים שאמורים לתת מענה ראשוני במקרה ופרצה שריפה. כמו כן יש 

 לאסוף פסולת דליקה אשר נמצאת מחוץ לגדר המפעל.
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 חניות ואכיפה

בתקופה האחרונה מתבצעת בפארק אכיפה קפדנית בנושא חניות שלא כחוק והפרת תקנות 

וחוקים שונים. )בנייה, בטיחות פסולת וכו'(. אנו מבקשים מכולם לשמור על התקנות 

והחוקים ולהימנע מאכיפה מיותרת. נציין גם שמחלקת האכיפה אינה בסמכותנו וגם אם 

יחד עם זאת אנו מודעים לגידול בצורכי החנייה שחל  נרצה לא נוכל לעזור בביטול קנסות.

 בשנים האחרונות  ופועלים לקדם מספר פתרונות בשיתוף עם המפעלים.

 

 רחוב ערבה )מתחת למדרון יקב כרמל(

בישרנו כבר מספר פעמים שאוטוטו מתחילה העבודה לשיקום המדרון... אז נהיה זהירים 

יכנס הקבלן להתחיל בעבודות. בינתיים עם זה, אם כי מסתמן שבשבועות הקרובים י

מבצעת חברת יובלי העמק החלפת קו מים וקו הקיטור ביצעו תמיכת עוגנים לכלונסאות 

 וכן ביצענו מספר תיקוני תשתיות. בסוף הרחוב הזה ישוקם.
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 התפתחויות במפעלים

 רושדי, מפעל הטחינה. –בוצע חיבור של מפעל נוסף לקו הקיטור 

יטור הוא צעד מבורך שמביא להתייעלות אנרגטית, חיסכון כלכלי וצמצום החיבור לק

 ההשפעות הסביבתיות של המפעל.

  

שהיה מפאר התעשייה הישראלית צמצם מאד את פעילותו בפארק בשנים  מפעל תדירגן

האחרונות, ובשנה האחרונה סגר את הפעילות. הייצור עבר למפעל אחות בנווה אור, 

חדש במקומו. ובהמשך יוקם מבנה מפעל הפירוק ב החב' וילאר החל והבעלים של המבנה,

. 
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-ש של רבדבצד האופטימי של העשייה ניתן לפגוש את המפעל הח סל החדש:-מפעל רב

 סל )אבירם פ. תעשיות(.

חדש, ובעתיד הקרוב ייחנך המפעל והייצור יעבור לפעול במבנה הסתיימה בניית מפעל 

 החדש.

 גדולה.כולנו מאחלים הצלחה 
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 קורונה

מקווים שרואים כבר את הסוף וחזרתם של החיים כפי שהיו לפני המגפה. בכדי לעזור 

 הובאההתאחדות התעשיינים, המפעלים ומוא"ז עמק יזרעאל,  וביוזמתלעובדים להתחסן 

ניידת לביצוע חיסוני קורונה. המפעלים שאירחו את המתחסנים היו כתר ותנובה. מפעלים 

 הזדמנות ועובדיהם הגיעו להתחסן.ל רבים שמחו

 

 

 

 

 

 
 גדי רז           

 אחזקת פארק התעשייה אלון תבור
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 רת קשר:ייצ

  

 טלפון מייל איש קשר נושא

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

 Kalkalit-info@emekyizrael.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 

    

הסוכנות  -מעוף 
לעסקים קטנים 

ובינוניים במשרד 
 הכלכלה

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