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בנימה אישית

את יום הזיכרון השבוע בחרתי לציין במחיצתה של זהבה שאול ,אמא של אורון ,בביתה שבפוריה עלית .ביחד
עם מח"ט גולני ,הרמטכ"ל לשעבר רא"ל בני גנץ ורבים מתושבי היישוב קיימנו טקס צנוע ומיוחד בצפייה לשובו
של אורון הביתה אחרי יותר מאלף יום בשבי .עמק הירדן זוכר את אורון מדי יום ולא רק ביום הזיכרון .מי שעובר
בכיכר שבצומת צמח בחודשים האחרונים יכול לראות את תמונתו על השלט המוצב בה ולשאת תפילה קטנה
למענו .ואחרי הדמעות שוב הגיעו הזיקוקים והמעבר שנראה כמו בכל שנה בלתי אפשרי.

זה רק ספורט?

כמה ימים לפני אירועי הזיכרון והעצמאות עלו בשבת
האחרונה הטובים שבינינו על בגדי ספורט ויצאו למרוץ
העצמאות ה 32-במספר .והשנה נשברו כמה וכמה שיאים
ובראשם מספר הקבוצות המשתתפות ,שהגיע ללא פחות
מ 17-ואיתן גם הצופים הרבים הגודשים את הדרך בה
עובר המסלול.
ולאחר מרוץ קשה ,דרמטי ומלא במהפכים – הגביע ,כמו
שנהוג לומר ,חזר לאפיקים .אשדות איחוד ,מנצחת המירוץ
אשתקד ,סיימה במקום השני ושער הגולן במקום השלישי.
ברכות לגדול מכולם ,צורי גלסמן ,שאימן את הנבחרת
המנצחת ולגני אסם שסייעה בידו.
שמחתי לראות על המסלול את השכנים ממנחמיה ,שהעמידו
לראשונה נבחרת מלאה במוטיווציה ולא פחות מזה אני גאה
באנשי פוריה-נווה עובד ,שמתקדמים שנה אחר שנה .מי
יודע ,אולי בשנה הבאה יניפו את הגביע.
הברכות לכל מי שלקח חלק באירוע שהיה מאורגן למופת
ובראשם גיורא אסתרי ,מנהל מחלקת הספורט של המועצה
וכמובן גם לרב"שים והרבש"צים ,מתנדבי המתמיד ומשטרת
התנועה ששמרו מקרוב על הסדר.
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מניחים אבן פינה בפוריה

במעמד התורמים המכובדים שהגיעו מקצוות העולם ,קבוצת
רבנים ובהם רב המועצה שלמה דידי ,הרב משה שילת
מצעירי חב"ד ,הרב אושרי אזולאי ,נציג משרד הדתות ועוד;
ובמעמד מנהל בית החולים הד"ר ארז און ,הונחה בשבוע
שעבר אבן פינה להקמת בית כנסת במרכז הרפואי
פדה-פוריה.
ביחד עם בית הכנסת ,תתאפשר הקמתו של מרכז לרווחת
המטופל ומשפחתו בתחומי בית החולים.
בית הכנסת משלים ומעשיר את מכלול השירותים שמציע בית
החולים ואין ספק ,כי האזור שלנו ראוי למרכז רפואי שאינו נופל
במאום מבתי החולים הגדולים במרכז הארץ.
בצמידות תאריכים סמלית תארח בשבוע הבא העיר טבריה
את כנס הגליל למען בריאות שוויונית בפריפריה .כנסים
מהסוג הזה דרושים כדי להבהיר למקבלי ההחלטות,
שהאוכלוסייה בצפון סובלת בדיוק מאותן מחלות שמהן
סובלים תושבי המרכז; ולא יתכן שמה שאינו מספיק עבור
בריאותם של אנשי תל אביב וירושלים אמור לספק את
האזרחים בפריפריה.
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עסקים ותעסוקה

עידוד התעסוקה וקידום העסקים תופסים כידוע מקום נכבד
מדי שבוע בעמודים הללו .עמק הירדן הוא אחד האזורים
היפים בארץ ומי שבחרו לגור בו נהנים מאיכות חיים יוצאת
דופן .אבל דבר מכל זה לא יכול להשאיר כאן משפחה
שמתקשה להתפרנס ולהתפתח מקצועית.
בשבוע שעבר התקיים במכללת כנרת יריד תעסוקה כלל
אזורי ,שבו נטלו חלק גופים רבים מכל רחבי האזור .עשרות
רבות של מעסיקים הגיעו ונרשמה היענות מרשימה של
מתעניינים – צעירות וצעירים ,סטודנטים ,משפרי עבודה
ומספר משפחות אשר מעוניינות לעבור צפונה.
אנחנו כבר עם הפנים לפרוייקט הבא בתחום התעסוקה -
'הסטארטר הדיגטאלי' ,שבמסגרתו ייהנו עשרות בעלי עסקים
מעמק הירדן מחבילת שיווק דיגיטאלית חסרת תקדים
ובחינם ,מידיהן של ענקיות האינטרנט  Googleו.Wix-

חינוך וולדורף

במהלך העשור האחרון ,הלכו וצברו בתי הספר מזרם החינוך
המכונה אנתרופוסופי )שיטת וולדורף( פופולאריות רבה.
בישראל פועלים כיום  28בתי ספר אנתרופוסופיים  -בתל
אביב ,בירושלים ,בשרון ,בבאר שבע ,בגליל התחתון ,בטבעון,
בעמק יזרעאל ועוד ועוד .גם אצלנו פועלת ,מזה זמן מה,
קבוצה של כמה עשרות הורים ,שהיתה רוצה לראות פעוטון,
גן ובית ספר אנתרופוסופי כאן בעמק .השבוע התקיים מפגש
בבית זרע ,שאליו הוזמנו כל מי שהנושא קרוב לליבו או לכל
הפחות מעורר את סקרנותו .דודו מליניאק ,בן הקיבוץ
שמנהל כיום תיכון אנתרופוסופי בטבעון ,הציג את עקרונותיו
של זרם החינוך וסיפר כי מדובר בזרם חינוך שמוכר כממלכתי.
כראש המועצה וכאבא לילדים צעירים ,אני חש חובה לפגוש
ולהכיר כל תוכנית שעשויה לקדם ולהעשיר את היצע החינוך
בעמק הירדן.
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Welcome Mr. Joshua

תיירני האזור יודעים לספר ,כי השנה צפויה להיות שנת שיא
בתיירות הנכנסת וגם אנחנו במועצה מצטרפים למאמץ
שנבואה זו תתגשם.
כפי שכבר עידכנו ,בקרוב תחל לשדר מבית גבריאל תחנת
רדיו נוצרית ,שתפנה אל המדינות השכנות מצפון וממזרח
במסרים של פיוס .בפסח התקיים באמפי' בצמח אירוע נוצרי
בינלאומי בהיקף חסר תקדים ,ששודר למאות מיליונים
ברחבי העולם.
ובשבוע שעבר הנחית כאן מסוק את מר ג'ושוע טי.בי,
המכונה בפי מאמיניו "הנביא" .האיש משוחח עם עשרות
מיליוני מאמינים מדי יום באמצעות ערוץ הטלוויזיה הפרטי
שלו וכמובן באמצעות סרטונים שהוא מעלה ליוטיוב.
רוצה להודות לידידי יהודה משי זהב ,שאירגן את הביקור
וביחד נפעל להידוק הקשרים והבאת תיירים רבים נוספים
מרחבי העולם.

לזכרו של יגאל אלון

לפני כשבועיים הצטערתי לשמוע מידידי ,הד"ר אמנון
כליפא בן גנוסר ,כמה קשה היה לו לגייס אנשים לרכיבה
שתעלה על נס את זכרו של יגאל אלון.
בשבת בבוקר ,כאשר הגעתי לברך את הרוכבים במסע,
ציפתה לי הפתעה משמחת .שיירה ארוכה ומרשימה של
כמאה וחמישים רוכבים – יהודים ,דרוזים ומוסלמים –
המתינה באחד משדות גינוסר במה שנראה היה כהפנינג
גדול .ביחד עם צוות בית אלון וראש מועצת בית ג'אן ,מר
ביאן קבלאן ,איחלנו לרוכבים דרך צלחה במה שיהפוך
בתקווה למסורת יפה.
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עם הפנים קדימה...

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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