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בנימה אישית

רגע לפני הפסח ,כל אחד מאתנו משלים את הכנותיו האישיות ,מנקה ,מסדר ומבשל .גם המועצה נערכת
לקראת החג ,כל אגף בתחומו; מי כדי לקלוט את רבבות הנופשים בחופים ומי כדי לוודא שפסטיבל עין גב
יתנהל בהצלחה .זה המקום לאחל לכולנו פסח שמח וכשר .המועצה יוצאת לחופשה מרוכזת החל מסוף שבוע
זה ותחזור לעבודה סדירה ביום ג' ה 18-בחודש .לרשותכם עומדת האפליקציה הסלולארית לדיווח על כל
מקרה .גם "מה במועצה" יוצא לחופשה קצרה וישוב בעוד שבועיים.

עושים פסח לסביבה

פסח הוא בלי ספק זמן להתחדשות ולניעור אבק .חוץ מלטאטא את כל היישובים בזמן ,השלימו אנשי אגף שפ"ע
עוד שלל פרוייקטים לקראת החג.

מסלקים מטרדים בפוריה נווה עובד
במשך שנים רבות היווה אתר הפסולת הפיראטי בטבורו של היישוב פוריה נווה עובד מפגע סביבתי ופצע פתוח .לא
עוד! אנשי אגף שפ"ע בראשות רענן סרי סילקו את כל הלכלוך והתעקשו להחזיר את המקום למצבו הטבעי .הוועד
המקומי דאג להתקנת מצלמות אבטחה וביחד הסדרנו את המקום כדי שלא נראה עוד את התמונות הישנות.
ממחזרים פסולת אלקטרונית
פינות המיחזור ביישובי המועצה מתרחבות ומספקות מענה
ליותר סוגים של אשפה :לאחרונה רכשנו מיכלים חדשים
בעלות של עשרות אלפי שקלים והם מיועדים למיחזור מוצרי
חשמל ואלקטרוניקה .המכלים החדשים משולטים בצורה
מאירת עיניים וניתן להכניס לתוכם מכשירי חשמל גדולים כמו
מכונות כביסה ואפילו מקררים .למען הסביבה ולמען איכות
החיים ,המיחזור הוא צו השעה.
השוקחתן חזר ובגדול
וכדי להשלים את חגיגת הקיימות והקשר החיובי לסביבה,
נציין כאן גם את ה'שוקחתן' אשר חזר בגדול לאשדות יעקב.
בניצוחם של אנשי מרכז עידן ליקטו הילדים במשך תקופת
ההכנה מוצרי יד שנייה מכל מקום אפשרי )בית ,שכנים וכו'(.
ואז הקימו דוכנים שבהם מכרו בכסף שנוצר במיוחד עבור
השוקחתן .האווירה היתה נעימה והוגנת וחשוב לציין כי
תלמידי בית ספר 'דקלים' בעלי הצרכים המיוחדים השתתפו
גם הם וחשו חלק מהחגיגה.
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פסטיבל עין גב

 73פעמים כבר נדלקו הזרקורים ,התזמורת
ניגנה והקולות מילאו את האולם בעין גב
ובשבוע הבא זה יקרה פעם נוספת .וכשאני
מעיין בתוכנייה ורואה את רשימת האומנים
והיוצרים שנחגוג השנה איתם ולכבודם ,קשה
שלא להתרגש מחדש.
שתיים מענקיות הזמר והבמה של התרבות
הישראלית – נעמי פולני ונורית הירש; רשימת
זמרים ונגנים גדושה ועשירה;  32נגני תזמורת
האנרגטית
שרון
שרהל'ה
הסימפונט;
והנפלאה; ואולם שצפוי להיות מלא מפה לפה.
איזו חגיגה זו הולכת להיות!
מזמין אתכם לבוא ולקחת חלק בחוויה המזוהה
כל כך עם שמחת הפסח בעמק הירדן )נותרו
כרטיסים בודדים אחרונים( .זו ההזדמנות
להודות בחום לעושים במלאכה ,ובראשם
לדורון רות שהטביע חותם על הפסטיבל,
לשלומית חיים לוי ,לדודו פרץ מנכ"ל
המועצה ולכל הצוות הגדול שמאחורי הקלעים.
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היריד האקולוגי

התשיעית ברציפות .מחמם את הלב לראות את ההירתמות
של כל מרכיבי הקהילה ובמיוחד  -המורים והתלמידים של
בית ירח .מחמאות לגולי אורטל עברי שייסדה את היריד
ושמרה עליו לאורך שנים ולליאור ספיר שהיה לעזר כנגדה.
כל הכבוד לצוות הקיימות ולאגף שפ"ע ,שהעמידו במקום
דוכן ובו שלל מתקנים שמשכו תשומת לב רבה .הצלחת
היריד היא תוצאה של חיבור מצוין בין כמה שותפים שצועדים
יחד :צמח מפעלים ,רשות הכינרת ,החברה להגנת הטבע,
רשות הטבע והגנים ,הנוער העובד והלומד ,קומונת
אינספרשיין ,אגף החינוך במועצה והמשרד להגנת הסביבה.

סדר פסח עם עולים

התרגשות גדולה נרשמה השבוע באכסניית כרי דשא,
שאירחה את הסדר המסורתי של העולים החדשים שהגיעו
לעמק הירדן במסגרת בית ראשון במולדת .שרהלה' שרון
ניצחה הפעם ביד אמונה על התוכנית הדו לשונית,
שהובילה מחלקת קליטה וצמיחה דמוגרפית במועצה
בראשות רונית איתן ואלה לוין שלצדה .שמחנו לארח
ולהרים  4כוסות עם המתנדבים מהקיבוצים אשדות מאוחד,
אפיקים ,בית זרע ,מעגן וחוקוק ,שתורמים רבות מזמנם
ומרצם כדי להקל על העולים את המעבר הלא פשוט.

מרימים כוסית ברחבי העמק

כמדי שנה הקדשנו את השבוע החולף כדי להגיד חג שמח
בשלל מקומות .ביחד עם הרב שלמה דידי התרגשנו וחגגנו
ליל סדר מושקע במיוחד עם צוות מרכז היום של עמותת
'המייסדים' וותיקי העמק .בדרך הרמנו כוסית עם כל עובדי
המועצה ,עם צוות צמח מפעלים אזוריים ומשקי עמק הירדן,
עם מתנדבי המתמיד הבלתי נלאים ,עם החברים בנווה עובד
ויסלחו לנו מי ששכחנו בדרך .העיקר שיהיה חג שמח לכולם.
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המסע לפולין

שכבת י"א קיימה בשבוע החולף את המסע לפולין ביחד עם
מדריכי מרכז עידן .מדובר בלי ספק באחת החוויות המכוננות
בהתפתחותם של כל צעירות וצעירי הארץ שבה אנו חיים.
כמו כולנו ,קראתי באתר המועצה את הדיווחים שהעביר
אהוד סלעי משם מדי סוף יום .הדיווחים היו ,בלי ספק,
מעוררי מחשבה ולוו בתמונות רבות ,שבאמצעותן התאפשר
להורים לעקוב אחר ילדיהם ואחר מצב הרוח של החבורה,
שחוותה קושי ועומס רגשי בלתי מבוטלים .יישר כוח לכל העושים במלאכה .נקבל את הבנות והבנים כשישובו
ויהיו ביחד איתנו .לטובת המעוניינים לראות כעת ,במקום מרוכז אחד ,את כל הרשמים והתמונות ,היכנסו לאתר
המועצהwww.j-v.org.il :

גאוות העמק

יש ,יש לנו נציגים איכותיים ונחושים במעמד הגמר של חידון הציונות
שיתקיים ב 19-באפריל בתיאטרון ירושלים ,במעמד נשיא המדינה וראש
הממשלה .הנציגים מהעמק הם משפחת לשם מגינוסר .ליאור לשם
הצעיר )בן  ,(12תלמיד בית הספר 'נופי ארבל' וחובב אתגרים ,סחף איתו את
סבתא גילה לשם ,את אבא יפתח וגם את הדוד קרול כהן לסדרת
ניצחונות .כעת המשפחה תאתגר את עצמה מול עוד  9משפחות )אחת מהן
מארה"ב( ,כדי לזכות ולהגיע בסוף אל הנשיא .כולנו נעודד ונחזיק אצבעות
 אבל לרציניים שבינינו יש אפשרות ליצור קשר ולבקש שישמרו כרטיסיםבקופה ,כדי שגם באולם
עצמו יהיה קהל תומך
ועוטף .התוכנית תצולם
ותשודר בערוץ  10בערב
יום העצמאות.

הה תדרות הציונית העולמית
והמועצה הציונית בישראל
מתכבדימ להזמינכמ לגמר

¶¸ÉÈÇ´½³´É´¿´¸Å³¾´²
למשפחות תשע"ז 2017

יומ רביעי ,כ"ג בני נ תשע"ז19.4.17 ,
בתיאטרונ ירושלימ ,רח' דוד מרכו ,20
בשעה 17:30
האירוע מצולמ וישודר במוצאי יומ העצמאות בערוצ 10
הכני ה בהרשמה מראש בלבד עד ה 14/4/17-במייל Infomz@wzo.org.il
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ברכות לגיורא שחם

שר התשתיות הלאומיות ,יובל שטייניץ ,הכריז  -ממש על סף סגירת 'מה במועצה'  -על מינויו של חברנו,
המהנדס גיורא שחם מהמושבה כנרת ,לתפקיד מנהל רשות המים .מדובר במינוי ראוי ומשמח מאד .האתגרים
הניצבים מולו גדולים  -אבל כך גם כישוריו המוכחים של גיורא .נאחל לו הצלחה; הצלחתו  -הצלחתנו.

עם הפנים קדימה...

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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