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בנימה אישית

אירועי המכביה ה 20-נפתחים השבוע בהשתתפות אלפי ספורטאים מהארץ ומכל רחבי העולם .גם אנחנו כאן
בעמק הירדן שמחים וגאים לקחת בהם חלק .בסוף השבוע הבא נארח בימיה את תחרויות החתירה ובטבריה
השכנה יתקיימו הטריאתלון ותחרויות השחייה במים פתוחים ,שגם לי יהיה הכבוד לקחת חלק באחת מהן .כולכם
מוזמנים לבוא ולעודד ,לקחת חלק בחגיגה ולפרגן לספורטאים.

הרפורמה בספורט

עם כניסתי לתפקיד ראש המועצה ,הודעתי כי תחום הספורט
בעמק יעבור רפורמה .והכל מתוך מטרה אחת :לאפשר לכמה
שיותר ילדות וילדים ובני כל הגילאים – לעסוק בספורט ,בכמה
שיותר ענפים ,כמה שיותר קרוב לבית.
אחרי שמליאת המועצה אימצה את העקרונות שגיבשה הוועדה
מיוחדת בראשות תמיר לוי )פוריה כפר עבודה( ,קיימנו השבוע
מפגש עם ראשי הענפים השונים והמאמנים שבמהלכו הצגנו
את הרפורמה .המתווה שהוצג יבטיח חלוקה שוויונית והוגנת
של תקציבים על פי קריטריונים אחידים ובשקיפות מלאה.
אני רוצה להודות לכל חברי הצוות העוסק בהובלת המהלך המורכב בראשות אודליה רחום )תל קציר( ,תמיר
לוי ,ניר אלפרט )דגניה ב'( וחברי המליאה דני סחייק )פוריה עלית( ,שרהלה' יסעור )בית זרע( ואורן שפיצר
)גנוסר( .אנחנו נעקוב ונלווה את הוועדה ובשבועות הקרובים נציג בפני הציבור הרחב תוכנית מקיפה שתהיה
בה בשורה במישור הספורטיבי ולא פחות חשוב – גם במישור הכלכלי.

דו"ח חופש המידע

העמודים שאתם קוראים כעת ומדי סוף שבוע ,אתר האינטרנט החדש של המועצה והאפליקציה הסלולארית הם
רק חלק ממהפכת השקיפות שעוברת המועצה .הכל מתוך הבנה שלכל תושב בעמק הירדן יש זכות מלאה לדעת
מה מתרחש בסביבת מגוריו .השבוע העלינו לאתר האינטרנט של המועצה את הדו"ח לתושב לשנת .2017
בדו"ח כמות גדולה במיוחד של מידע על המועצה ,על תקציבה ,תכניותיה ,אגפיה ,עובדיה וגם הצווים והתקנות
שמכוחם אנו פועלים.
מבחינתנו ,מדובר בדרישה חוקית שאנו נענים לה ברצון רב .אומר יותר מכך :אם יש משהו שחסר לדעתכם
ושניתן לספק אותו בקלות יחסית באתר האינטרנט – פנו אלינו באמצעות האתר או האפליקציה ונעשה זאת.

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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וילנאי בניחוח סיני

מתן וילנאי ,מי שהיה עד לפני חודשים אחדים שגריר ישראל
בסין ,קפץ השבוע לביקור חשוב במכללה האקדמית כנרת
ובפארק התעשייה אדיסון .מתן וילנאי עומד כיום בראש קרן
סינית-ישראלית לעידוד השקעות בחקלאות מתקדמת
בישראל ,מה שבהחלט מתאים בדיוק למידותיו של מרכז
היזמות והחדשנות המוקם בעמק הירדן בשיתוף המכללה,
משקי עמק הירדן והמועצה.
הבשורה החשובה ביותר שהביא איתו וילנאי היתה הרצון העז
שיש לגורמים בסין לעודד את פיתוחה של חקלאות המחר
בישראל ובשלב השני – לייבא את התוצרת החשובה הזו לסין
ולמה שמכונה העולם השלישי.

שומרים על האדמות

אין לי ספק ,כי פורעי החוק שנהגו לפלוש לשדותינו ולפגוע
בתוצרת ובציוד החקלאי כבר מבינים כי מה שהיה  -לא יהיה
עוד וכי ההפקרות נגמרה .המסר שהעברנו בדמות שורה של
צעדים תקיפים נקלט היטב; ובכל זאת אין לנו כוונה להרפות
וגם עכשיו אנו וממשיכים בתהליך של החזרת החוק והסדר
לרמת סירין.
השבוע כינסנו מפגש של כל הגורמים הרלוונטיים למאבק
כנגד הפשיעה החקלאית :מפקדי משטרת טבריה ונציגים
בכירים מהמחוז הצפוני ,אנשי משמר הגבול ,נציגי יחידת ארז ,הסיירת הירוקה ורשות הטבע והגנים וכמובן אנשי
המועצה והשומר החדש ,שממשיכים לעמוד בחזית המאבק מדי לילה.
מטבע הדברים לא נרחיב על ההחלטות שהתקבלו בישיבה ,אולם לאחריה ברור לנו יותר מהן האפשרויות
העומדות בפנינו והן רבות ומגוונות .כמו כן סוכם על הרחבת שיתופי הפעולה בין כל הגורמים העוסקים באכיפת
החוק והכל במטרה לסייע לחקלאים.
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בית הספר של החופש הגדול

השבוע התחלנו זו השנה הרביעית ברציפות בהפעלת
הפרויקט המבורך של משרד החינוך להפעלת קייטנות
מוזלות לילדי א'-ג' בתוך שטח בית הספר .השנה ,לראשונה,
מתקיימת הפעילות בשני בתי ספר" :נופי ארבל" בגינוסר
ו"מול גלעד" באשדות יעקב.
מטעם אגף החינוך מנהל את הפעילות ערן שגיא .בבית
הספר "נופי ארבל" פועלות שתי קבוצות ומרכזת את
הפעילות שיר כרסנטי .בבית הספר "מול גלעד" פועלות
שלוש קבוצות בניצוחה של מירב בן עטיה.
לצידן עובדים צוותי מורים ומדריכים מקרב סגלי בתי הספר
ומדריכי תוכנית קרב שמעבירים פעילויות העשרה.
התלמידים מגיעים באמצעות הסעות של המועצה והמרכזות
הונחו כיצד לנהוג בתנאי החום הכבד" .בית הספר של
החופש הגדול" יימשך עד ל 20-ביולי.

גן מועצתי ברוח האנתרופוסופיה

ההרשמה לגן המועצתי ברוח חינוך וולדורף נמשכת .השבוע
הצטרפו עוד מספר הורים וילדים ולהערכתנו ,בתוך זמן קצר
נשלים את ההרשמה ונוכל להתקדם בהיערכות לשנת
הלימודים הקרובה.
לא הכל פתור ,יש עדיין דברים שצריך למצוא להם מענה – אבל
כמו שאומרים "הרכבת כבר יצאה מן התחנה" ואנשי אגף
החינוך של המועצה רתומים למשימה כדי לספק את כל
שנדרש .אם אתם רוצים להירשם וטרם הספקתם ,רצוי להזדרז.
הפרטים  -במודעה )המאויירת ברוח הגן( שצירפתי כאן.

-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 59

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

י“ב תמוז ה'תשע"ז |  6ביולי 2017

יריד הספרים

החופש הגדול פרץ במלוא עוזו ובבית גבריאל אפשר היה
לראות השבוע הורים וילדים נהנים מיריד ספרים ומהצגה
נהדרת שארגנה שירלי יוסף מנהלת הספרייה האזורית.
המשתתפים נהנו עוד ממכירת ספרים ,פינות איפור ,משחקי
הפעלה ,ביגלה ושתיה ועוד ועוד .הורים יקרים ,אנחנו
שוקדים על כמה שיותר פעילויות גם באולמות הממוזגים של
בית גבריאל .היו חזקים ,ביחד נעבור את הקיץ הזה בחיוך...

שמח ברוב רוי

בימי הקיץ החמים – הרוב רוי אף פעם אינו מאכזב ...המקום
הקסום על הירדן ,מספק תמיד אווירה שמחה ומשוחררת .כך
היה גם בסוף השבוע כאשר מול הקהל הרב הופיעו להקות
המרכז למוסיקה בשיתוף תלמידים ובוגרים .בלי ספק מדובר
בתרועת פתיחה נהדרת לחופשה שבפתח.
על ההפקה מנהלת המרכז נירה ספיר פינסקי ,מעיין
בוברוב מהרוב רוי והמדריכים המוסיקליים – מאור דורני
ואלון תמיר.

מחול הדורות

הנה אופציה נוספת לבילוי איכותי בחסות
מזגן ...במרכז המחול של עמק הירדן
מציעים לכן ,אמהות ובנות ,להגיע ולפגוש
את הביחד שלכן באמצעות ריקוד .החיבור
באמצעות תנועה ,מתברר ,יכול להביא
את הקשר למקומות חדשים ויצירתיים.
ריבקי אלגד ומדריכת החוג המסקרן -
שירי קורן ,ממתינות לכן .כל הפרטים -
במודעה המצורפת.
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עם הפנים קדימה...
זוכרים את הרצל  113 -שנים למותו

השנים חולפות ,האג'נדות משתנות; לרבים
מאיתנו יש תחושה שמדינת ישראל כבר
איננה מה שהיתה בעשורים הראשונים
לקיומה ואולי אינה משקפת את מה שחלמו
עליו האבות המייסידים .ובכל זאת  -מותג
על אחד איננו נשחק :בנימין זאב הרצל.
האיש שהעז להאמין שאפשר ,שהבין כי
לעם היהודי לא נותרה עוד ברירה אלא
להקים את ביתו-מקלטו הלאומי ...הוא חלם
בלי בושה והוא העלה את חזונו )יש שיאמרו
חזיונותיו (...על הנייר בספר שמן הראוי כי
ילדינו ילמדו את תוכנו ויפנימו את הרעיונות
שהביאו לכתיבתו.
ביום חמישי הקרוב נתכנס בחצר כנרת
למפגש מרתק ומיוחד במינו לציון  113שנה
למותו של אחד מאחרוני הנביאים ובלי ספק
הרלוונטי שבהם.
מזמין אתכם בחום רב להגיע  -כל הפרטים
במודעה המצורפת.

""ĐďĎČ đĒ ěĕČ đĢĤĦ ęČ
đĦđĚĘ ęĕĜĥ 113 - ĘĢĤĐ ĦČ ęĕĤėđĒ

13.7.2017 ,Ē"ĞĥĦ ĒđĚĦč Ĕ"ĕ ,ĕĥĕĚē ęđĕ

:ĦĕĜėđĦč
15:30
15:45

.ęĝČč "ĦĤĜė ĤĢē" ĤĦČč ĦđĝĜėĦĐ
.ĕČčĎ ęėē ĐčĐĒđ ěĚďĕĕĜĥ ĐďđĐĕ - ĦđėĤčđ ĐēĕĦĠ ĕĤčď

15:50

.ĐĕĕĜĥĐ ĐĕĕĘĞĐ ĕĚĕĚ ĕ"Č Ęĥ ęĕĕĤđģĚ ęĕĚđĘĕĢ - ĤĢģ ěđĔĤĝ

16:00

""?ĘĢĤĐ Ďēč ğĦĦĥĚ ĐĕĐ ĘĢĤĐ ęČĐ
.čĎ-ěĕĞ ġđčĕģ Ĥčē ,ĖĜēĚ ,ĦďčđĞĐ ĦđčĥĕĕĦĐĐ ěđĕĤđĔĝĐ - ĤđĢ ĕģđĚ

17:00
17:30

.ęĕĢđĘē ĦēđĤČ
"ĘĢĤĐ ĘĎ"č ĝģĔĘ ĦđĝĜėĦĐ
.ĘĎĐ ĘĞ ęĕčđĥĕĐ ĕĎĕĢĜ Ęĥ ęĕĜčČ ĦēĜĐđ ĐĤĕĥ ,ĦđėĤčĘ

:ĦđĠĦĦĥĐč
 .ěďĤĕĐ ģĚĞ ĦĕĤđĒČĐ ĐĢĞđĚĐ ĥČĤ ,ęđČčĜĕĤĎ ěďĕĞ .ĦĕĚĘđĞĐ ĦĕĜđĕĢĐ ĦđĤďĦĝĐč ĖđĜĕēĘ ĐģĘēĚĐ ĥČĤ ,ġĕčđģĝđē đĕčĘĕĝ.ęĕĠĝđĜ ęĕĤčđď -

9:00-16:00 ĦđĞĥĐ ěĕč 04-6709117 :'ĘĔ ,"ĦĤĜė ĤĢē" - ęĕĔĤĠ
h.kineret@gmail.com :Ę"Čđďč đČ
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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