
ערב הוקרה והעשרה לכל צוותי הבריאות והרווחה 
במועצה, התקיים בשבוע שעבר באולם התרבות

בנוכחות של למעלה ממאה איש.
הרעיון והיוזמה הגיעו מהשטח והערב התקיים

הודות לשיתוף פעולה של מחלקת הרווחה,
בראשות שרית תאנה וועדות הבריאות ביישובים.
האירוע כלל הרצאה של קלינאי התקשורת עידן

אגם ושל השחקן ואיש הטלוויזיה דורון נשר, שתיאר
את מסע השיקום שלו מארוע מוחי ואפאזיה.

תודה מיוחדת לד"ר נגב, היוזם של הערב, מיה
אלוני, מרב סופר ומירב שמחי שסייעו בהפקת

הערב.

מבצע אכיפה נרחב במועצה נגד כלים מוטוריים ופשיעה חקלאית
התקיים בסופ"ש ברחבי המועצה בהשתתפות מסוק

 
מבצע אכיפה רכב היקף כנגד נסיעת כלים מוטורים על שדות יישובי המועצה התקיים בסוף השבוע האחרון

ברחבי המועצה.
המבצע התקיים בשטחים רבים ברחבי מגידו והתמקד הפעם באזור יקנעם מושבה, נחל השופט, רמות מנשה

וקיבץ גלעד כאשר נטלו בו חלק  14 שוטרים ו‐25 מתנדבים ושותפים שונים. המבצע התקיים בפיקוד מפקד
חבל מגידו ובשיתוף תחנת מגדל העמק כאשר מטעם המועצה עמדו בראש המבצע ראש המועצה איציק
חולבסקי ומנהל מחלקת הביטחון, אליאב נהרי. במבצע הפעם לקחו חלק גם מסוק משטרתי שריחף מעל

השדות וסייע באיתור הברחנים, רחפן משטרתי, ג'יפים וכלים נוספים.
במבצע חולקו בסך הכל 19 דוחות , שני רכבים הורדו לחלוטין מנסיעה, רוכב אחד זומן לדין ועד רכבים ספגו

קנסות עקב עבירות שונות.
מדובר בהמשך המבצעים רחבי ההיקף אותם מקיימת משטרת ישראל, מג"ב והמועצה לאיתור רוכבים

ומניעת פשיעה חקלאי ברחבי המועצה.
ראש המועצה, איציק חולבסקי, הודה בתחילת המבצע למשתתפים מחויבותם ורוח ההתנדבות שלהם ושיבח
את מקצועיות המבצעים השונים. "השותפות הנפלאה של כל הגורמים במרחב היא סוד ההצלחה והתרומה

של המתנדבים אדירה", אמר חולבסקי והוסיף: "נמשיך להגן ולשמור בנחישות על שטחי ותושבי מועצה
אזורית מגידו".

מנהל מחלקת הביטחון במועצה, אליאב נהרי: "כמדי סוף שבוע אנחנו מתארגנים ויוצאים בכוחות משותפים
למבצעי אכיפה בשטחים החקלאים הפתוחים וזאת  בסיוע יחידה אווירית על מנת למגר את תופעת הכלים
המוטוריים המשחיתים שדות חקלאיים ומפריעים לשלוות המטיילים. המבצעים נועדו על מנת לתפוס את

הכלים שגורמים לנזקים ומנסים להתחמק מרשויות החוק ונמשיך לפעול בנחישות וביד קשה נגד פורעים אלו
בסיוע מתנדבי המועצה".  

שומרים על השטחים הפתוחים במרחב מעלה הנחלים תנינים ורז
פרויקט חדש  במועצה אזורית מגידו במימון הקרן לשטחים פתוחים ובשיתוף רשות ניקוז ונחלים כרמל, רשות

הטבע והגנים וקרן קיימת לישראל, יצמצם פגיעות כלי רכב בשטחים הפתוחים, ישמור על המערכת
האקולוגית ויעודד טיילות בטוחה  במרחב.

מרחב 'בתות תנינים‐רז', הכולל את מעלה הנחלים תנינים ורז, מהווה שטח ליבה של המרחב הביוספרי מגידו
ואת אחד משטחי הבתה האיכותיים בישראל.

בתה הינו נוף צומח האופייני לחבל האקלים הים‐תיכוני עם כיסוי צומח רצוף שגבהו לא עולה על חצי מטר, או
מטר אחד, ובו שולטים צמחים עשבוניים. המרחב מהווה את ראש אגן הניקוז של נחל תנינים, מחשובי נחלי
החוף בישראל. לאחרונה הוכרז רוב השטח כשמורת טבע בתות תנינים‐רז. השמורה תאפשר שמירה על

המגוון הביולוגי העשיר המתקיים בבתי הגידול המגוונים שבמרחב המתקיימים סביב מוצא נחל תנינים ויובליו.
השמורה תסייע בשמירה על מינים נדירים ובסכנת הכחדה הכוללים צמחים כאבפטריון הביצות, כלמינתה
אפורה, אגמון החוף, דבורנית כחלחלה, כף צפדדע איזמלנית ואולמוס (בוקיצה) שעיר ובעלי חיים כגון צבי

א"י, בז אדום, צב יבשה וטריטון הפסים.
כיום סובל האזור מפגיעת רכבי שטח ונסיעות בלתי מבוקרות הגורמים להפרה חמורה של המערכת

האקולוגית ופגיעה במגוון המינים המתקיים בה. היותו של המרחב אחד השטחים הפתוחים האיכותיים
והמשמעותיים האחרונים בין מטרופולין חיפה מצפון ומטרופולין גוש דן מדרום, מקנה לו פוטנציאל גדול כאתר

לפעילות נופש ופנאי אקסטנסיבית, אך גם דורשת משנה זהירות בתכנון תשתיות הטיילות בשטחו.
בימים אלו יוצא לדרך פרויקט הסדרה מרחבי במימון הקרן לשטחים פתוחים בעלות של כמיליון ₪, בהובלת
המרחב הביוספרי מגידו ובביצוע רשות ניקוז ונחלים כרמל. מטרת הפרויקט הנה צמצום הפגיעה הנגרמת

מנסיעות כלי רכב בשטח רגיש אקולוגית, צמצום הפגיעה בחקלאות המתקיימת בשטח ושיפור חווית טיילות
בשטחים איכותיים אלו.

במסגרת הפרויקט תנותב תנועת כלי רכב לשבילים בשולי המרחב  ותחסם כניסה ממונעת לשטח בתות
תנינים‐רז ע"י מערכת של מעקות ושערים. בשלב הבא יבוצעו גם פעולות לשיקום אקולוגי והצבת שקתות

והובלת קווי מים להרחיק בקר מן הנחלים.
ראש המועצה האזורית מגידו איציק חולבסקי: "מ.א מגידו מובילה עוד מהלך משמעותי בהגנה על השטחים

הפתוחים,בשמירה על החקלאות ועל התושבים והמטיילים. פרוייקט זה משלים ומחזק את שמורת הטבע
החדשה וסביבתה".

גני הילדים במגידו ציינו בהתרגשות את יום המשפחה בשלל פעילויות.
יום המשפחה בשבוע שעבר היווה הזדמנות נפלאה למפגש משפחתי בגני הילדים ברחבי המועצה, שאירחו

את בני משפחתם בגנים.
במסגרת היום התקיימו פעילויות שונות בגנים ומחוצה להם ביחד עם ההורים, כאשר בין היתר סיירו הילדים

וההורים בתחנות ופגשו דמויות משמעותיות ביישוב, קיימו טיול אופניים, סדנת נגרות, נטיעות  ועוד יוזמות
בגנים השונים.

גם בבית החינוך 'קשת התקווה' ציינו את יום המשפחה בהובלה משותפת עם הנהגת ההורים וזאת ביום
נטיעות קהילתי.

מנהלת מחלקת הגיל הרך במועצה, אירה בידני: "כחלק מהתפיסה הביוספרית אני מאמינה כי צוותי חינוך
הם משאב מרכזי בחיי הילדים והקהילה וביכולתם לתרום לחוסנה וחוזקה של הקהילה. השקעה במערכת
יחסים מבוססת אמון עם ההורים והקהילה כולה, מחזקת את תחושת הערך העצמי והמוטיבציה בהיבט

האישי, מערכתי והקהילתי.
מנהלת מחלקת החינוך, קרין שטרן: "אירועים קהילתיים הם חלק בלתי נפרד מתוכנית הלימודים השנתית

בכלל מערכות החינוך של המועצה שלנו ובפרט ביום המשפחה".    

31.3.23‐1.4.23
 פרטים נוספים בקרוב...

כל האירועים, כל ההופעות, כל ההצגות במגידו!
לחצו כאן

הצטרפו לרשימת הדיוור שלנו!
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