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בנימה אישית
מדי יום אני פוגש רבים מתושבי עמק הירדן, לעתים במשרדי ולעתים במפגש אקראי על המדרכות ביישובים. בכל 
על  המתלוננים  יש  עומד.  אני  שבראשה  ובנייה  לתכנון  המקומית  הוועדה  של  עניינה  עולה  כמעט  שיחה 
הבירוקרטיה המסבכת את ההליכים, אחרים מלינים על היחס שלו הם זוכים ובשורה התחתונה התחושה הכללית 
אינה נוחה. אני מודע היטב למצב ובתקופה האחרונה אנו מצויים בעיצומו של תהליך שאמור לפתור לפחות חלק 
השבוע  נוסף;  מהנדס  גם  נקלוט  ובקרוב  נוספת  תכניות  בודקת  בוועדה  קלטנו  האחרונים  בימים  מהדברים. 
ובשבועות הקרובים נצא  הותקנה עמדה חדשה שתוכל לספק מידע לבונים ללא צורך בפנייה לצוות הוועדה 
למכרז לבחירת שמאים נוספים. האתגר גדול אבל הנחישות שלי לתקן את המצב גדולה לא פחות. אני קורא מכאן 
לכל אחת ואחד מכם הנתקלים בבעיה בעבודה מול הוועדה - לא להסס ולפנות למשרדי. כל פנייה תיענה ובוודאי 

שמכל פנייה יופקו הלקחים המתאימים. 

הקפת הכנרת ה-40      
בשבת בבוקר תצא לדרכה הקפת הכנרת ה-40. כ-12 אלף 
צמח,  שבצומת  הזינוק  בנקודות  יתייצבו  ורוכבים  רוכבות 
אזור  כבישי  על  במרץ  ויסתערו  איחוד  יעקב  ואשדות  אלמגור 
עוטף כנרת. מדובר באחד מאירועי רכיבת האופניים הגדולים 
בישראל ולבטח הוותיק שבהם, שצפוי להזכיר שוב לכולם עד 
כמה האזור הזה – יותר מכל חלק אחר בארץ - בנוי לפעילות 
ספורטיבית מהנה בכל גיל, למקצוענים או חובבים. זכות יוצאת 
דופן נפלה בחלקנו השנה לארח בסובב כנרת את צביקה לוי, 
לפני  שחלה  ישראל  פרס  וחתן  הבודדים  החיילים  של  האבא 

כשנתיים בניוון שרירים. תודה למנכ"ל דודו פרץ שהסיר כל מחסום בדרך למעשה האנושי המתבקש והיפה הזה.

שער הזינוק בצמח

משתפרים בתנועה
מערך התחבורה של ישובי עמק הירדן התבשר השבוע על עוד שני שיפורים חשובים: קווי האוטובוס 23 (מטבריה 

לתל קציר) ו-25 (ביג טבריה-אפיקים) ייכנסו החל ב-1 בנובמבר אל תוך הישובים ויאספו או יורידו נוסעים. 
כפי שציינתי בעבר, נושא התחבורה מטופל באופן שוטף על ידי הגורמים השונים במועצה, מתוך כוונה לשדרג את 

מערך התחבורה הציבורית ולפתור את הדורש פתרון בכבישים המחברים בין הישובים. 
ביחד עם עמדת הטעינה של הרב-קו שהוצבה במול כנרת (ליד חנות שמרת הזורע), שדרוג מערך קווי האוטובוס 

וההתקדמות שנרשמת בסוגיית הכיכרות בכביש 90, אני מקווה ש-2017 תיזכר כשנת המפנה בתחום חשוב זה.
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ביקור משמח     
איש  את  הירדן  בעמק  לארח  הזכות  בחלקנו  נפלה  השבוע 
במסוקו  שקפץ  וויינר,  רוברט  אמריקאי  היהודי  העסקים 
במהלך  שלנו.  החינוך  מערכת  עם  היכרות  לביקור  הפרטי 
הביקור סייר האורח בישוב נווה עובד ובבית גבריאל, פגש את 
מנהל בית ירח שרון שדה ואת נשיא מכללת כנרת הפרופ' 
מצויינות  בטיפוח  לסייע  רצונו  את  והביע  גפשטיין  שמעון 
וקידום מקצועי של בני נוער וצעירים לאחר צבא. בשלב זה 
יתמוך מר ויינר בפרוייקט ראשון וייחודי, במסגרתו יוענק סיוע 
כדי  עובד,  פוריה-נווה  מהישוב  מצטיינים  לתלמידים  מיוחד 
ובאנגלית.  במתמטיקה  יכולותיהם  את  למצות  אותם  לעודד 
בדרך  ראשונה  בסנונית  מדובר  כי  ומאמינים  מקווים  כולנו 

לשיתוף פעולה בהיקף נרחב. 

לילה לבן בעמק     
הכוכב של השבוע מוענק לאנשי מרכז עידן שהרימו בחמישי 
בנות   150 העולם.  במתוקנות שבערי  כמו  לבן  לילה  שעבר 
ובנים העבירו את הלילה בשורה של אירועים מקוריים ויפים: 
הסולן  גליקמן,  מעומרי  הצעירים  שמעו  נוער"  ב"קפה 
והגיטריסט של להקת 'התקווה 6', חוויות ורגעים משמעותיים 
בני/ות  הוזמנו לבמה  בהתפתחות הלהקה. במהלך המפגש 
לאחר  מוכשרים.  הם  כמה  עד  להראות  כדי  מהעמק  נוער 
לתוך  רבות  סדנאות  שכלל   ,art-night התחיל  נוער  הקפה 
תיאטרון,  תיפוף,  תאילנדי,  אגרוף  קיקבוקסינג,  כגון:  הלילה 
רישום  כדורי אנרגיה,  סגול,  אולטרה  יוצרת, חלומות,  כתיבה 
ועוד. בשיאו של הלילה התקיימה במה פתוחה לנוער שרצה 
לעלות ולהופיע על הבמה בפני החברים. האירוע נמשך עד 

לפנות בוקר והוכתר כמוצלח במיוחד. 

עומרי גליקמן משתף בחוויות

וויינר עם גרינבאום בבית גבריאל

וויינר בנווה עובד
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קורס בשפת הסימנים      
באחוזת אוהלו מזמינים את תושבי העמק ללמוד שפה 
חשובה וייחודית: שפת הסימנים. הקורס יימשך כשישה 
שבועות ומטרתו לספק את הבסיס הנחוץ, כדי לתקשר 
עם חירשים וכבדי שמיעה. למסיימים (יש להגיש מטלת 
סיום) מוענקת הסמכה רשמית המעידה על השתתפות 

בקורס. מומלץ מאד. הפרטים - בפלאייר המצורף.  

לזכר בני בית זרע  
"מירוץ  בעמק  יתקיים  בנובמבר)   11) הבאה  בשבת 
נערך במשך  הניווט  מירוץ  זרע.  בית  בני  לזכר  אביקם" 
את שמו  נושא  1998. המרוץ  מאז  ברציפות  15 שנים 
של בן בית זרע, אביקם שרף, קצין בסיירת גולני שנפל 
הניווט  הראשונה.  לבנון  במלחמת  הבופור  על  בקרב 
מוקדש  הוא  לירדן.  עד  ומגיע  הקיבוץ  ברחבי  מתקיים 
ישראל.  במערכות  נפלו  אשר  הקיבוץ  בני  של  לזכרם 

תושבי העמק והציבור הרחב מוזמנים.

בני המשפחות בהיכל הזכרון

היכל של כבוד וזכרון   
הירדן  מעמק  שכולות  משפחות  ובני  הורים  עשרות 
הזיכרון  היכל  אל  יצאו בשבוע שעבר  ומהגליל התחתון 
ישראל.  מערכות  חללי  כל  מונצחים  שם  הרצל,  שבהר 
מחוז  יו"ר  כבשנה  דני  ידי  על  שאורגן  בהיכל,  הביקור 
כנרת של יד לבנים, חשוב ומרגש עבור בני המשפחות. 

זיוה נחשון, רכזת יד לבנים במחוז, מספרת כי בכניסה להיכל 
וגורמים  ההורים  את  צעירים  וחיילים  חיילות  מקדמים 
שבלב  המרכזית  לרחבה  "בכניסה  דופן.  יוצאת  להתרגשות 
ההיכל נעתקת הנשימה: פעמון האור המתגלה לנגד העיניים 
כמו מרחף ועולה השמימה, מתנשא ממעל כמעין לפיד גדול 
ואדיר הנושק אל האור, אל החיים. הדרת כבוד, קדושה ורטט 

עוטפים את המעמד".
לשיא מגיעה ההתרגשות כאשר בני המשפחה מאתרים את 

הלבנה שבה מופיע שם הבן/הבת. 
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עם הפנים קדימה...

צעירות וצעירי העמק ב'הבימה'

תרבות בעיר הגדולה       
האגם'  ו'תיאטרון  ומחול  למוסיקה  המרכז  תלמידי 
בעמק הירדן לא רק מתאמנים ומשקיעים בחזרות, הם 
משותף.  תרבותי  לבילוי  זמן  לכמה  אחת  יוצאים  גם 
במחזמר  לצפות  במרוכז  החבורה  נסעה  השבוע 

"עלובי החיים" בבימויו של משה קפטן, ב'הבימה'.
מפגש  והצעירים  הצעירות  קיימו  הנסיעה  לקראת 
פי  (על  העלילה  על  התקופה,  על  למדו  שבו  הכנה 
והפסקול.  הדמויות  את  והכירו  הוגו)  ויקטור  של  רומן 
לאחר ששבו משם, סיכמו נירה ספיר-פינסקי ורבקי 
האירוע  דופן.  יוצאת  כהצלחה  החווייה  את  אלגד 

התקיים בסיוע 'המתווה לחיזוק הצפון'.
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


