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בחורינו המצויינים
על  איום על החקלאים,  טומן בחובו  לילה  כל  – מטעה.  השקט שמשתרר עם רדת החשיכה על העמק שלנו 
השדות ועל הצאן והבקר. לשמחתי, השבוע הצליחו אנשי השיטור הקהילתי של עמק הירדן ללכוד גנב בשעת 
יחידת ארז,  57 שנגנבו. בשיתוף אנשי המודיעין של  עיזים מתוך   47 קיבוץ אלומות  לדיר של  ולהחזיר  מעשה 
נחשפה רשת של גנבים שנהגה להמתין לצאן ולבקר הגנוב ולהפיץ אותו ברחבי הארץ. שאפו לצפריר יצחקי, 
קובי אלברט, שמשון שני, מרזוק גאנם, לרכז יחידת ארז יוני יוסף, לקב"ט אלומות אריה סולפיין ולבנו יונתן.   

עם הפנים לציבור                     
שונים  בעמק;  תושבים  עם  מפגשים  לשני  הגעתי  השבוע 

מאד בנסיבות ובתוכן שלהם – אבל משניהם יצאתי מעודד.
הישוב פוריה עילית וגם אנחנו במועצה לומדים לחיות בימים 
בדימוס  השופט  עמד  שבראשה  הוועדה  החלטות  עם  אלה 
הפרופ' דן ביין. אינני מקל ראש בהשלכות שיש לגובה החזר 
הארנונה אשר נקבע לפוריה עילית – אבל כפי שאמרתי ביום 
סבירות  שהן  וסבור  איתן  שלם  אני  לתושבים:  בערב  ראשון 
ודורשים  לתושבים ששואלים  רבה  לי הערכה  יש  ומוצדקות. 
את כל המגיע להם. רמת החיים של מי שגר בפוריה עילית 
גבוהה ואנחנו נדאג שגם איכות חיי התושבים תישאר במגמת 

עלייה. אם יהיה מי שינסה לפגוע באיכות חיים זו (יהיו סיבותיו אשר יהיו) – לא אהסס לפעול. 
המפגש בפוריה היה ביוזמת התושבים ונעניתי לו ברצון. בגינוסר לעומת זה, יצאתי לפגוש תושבים ולעדכן אותם 
כפי שאני נוהג לעשות אחת לחודש לפחות. פגשתי קהילה מעורבת שביקשה לדעת מהן התוכניות הרלוונטיות 
לאזור שלה ולעמק באופן כללי; אני מצידי ניצלתי את ההזדמנות כדי לשמוע איפה הם מרגישים שאנחנו יכולים 

לעשות יותר. 

כשבונים עפים שבבים
בניית אולם הספורט החדש בדגניה נמצאת בעיצומה. כמו כל דבר בחיים, גם בנייה – בוודאי בפרוייקט בסדר 
וגרם  כוללת קטעים פחות צפויים. השבוע פגע הקבלן המבצע בעורק חשמל מרכזי   - גודל של אולם ספורט 
להפסקות חשמל בבית החינוך בדגניה. החום של תחילת יוני בעמק הירדן הוא דבר מעיק מאד ולפיכך המועצה 
הבהירה לקבלן שהוא מחוייב למצוא פתרון זריז ויעיל. במקביל, הוציאו אנשי אגף החינוך והנהלת בית הספר את 
התלמידים לפעילות הפגה באולם הממוזג של בית גבריאל ובבריכה של דגניה. עם פתרון הבעיה, אכנס ישיבה 
לתחקר את ההתנהלות שלנו, להבין מה בדיוק ולמה קרה ולהפיק את הלקחים המתבקשים. תודה רבה לצוות 

החינוך, להורים ולתלמידים על ההבנה.
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נשים עושות צדק 
השנה  תתקיים  התק"צ  שוועידת  כשהוחלט  מאד  שמחתי 
שברשימת  התברר  כאשר  התביישתי  אבל  גב.  עין  בקיבוץ 
לרפואה.  אחת  אשה  ולו  אין  הבשורה'  ו'נושאי  המברכים 
התנועה הקיבוצית 2017 ... היה לי ברור שהנאום שהכנתי 
יפנה מקום לטובת קול צעיר, צלול וערכי של אחת מתלמידות 

תיכון בית ירח. 
ובאי  לבאות  איחוד  יעקב  מאשדות  פרידר  נועה  אמרה  וכך 
מהאוכלוסייה   50% שלכם  בוועידה  שכח  "מישהו  הוועידה: 
כאן,  ממש  כי  נשכחות.  לכם  להזכיר  אנסה  ואני  בקיבוצים 
בחוות העלמות של חנה מייזל בחצר כנרת, נוצקו גם היסודות 

הראשונים לשוויון בין המינים בתנועה הקיבוצית. בקיץ 1917, היום לפניי 100 שנה בדיוק, נסגרה החווה אחרי 
6 שנים בלבד של פעילות, אך למרות הכל הצליחה להטביע חותם על דורות של חלוצות". ואידך זיל גמור.

שירות עם משמעות  
או  שירות  לשנת  מהעמק  השנה  ייצאו  ונערים  נערות   56
ואנו  לאחת המכינות הקדם צבאיות. מדובר במספר מרשים 

גאים בנתון הזה. 
שנת השירות מאפשרת לנוער האיכותי והעטוף שלנו לפגוש 
שנה  זו  אחרים.  קשיים  עם  שונה,  אוכלוסייה  אחרת.  ישראל 
משמעותית ביותר עבור צעירי עמק הירדן לפני שהם יוצאים 

למיגוון משימות בעלות אופי צבאי.
השבוע התקיים ערב הוקרה לשין-שינים בשיתוף עם יחידת 
הנוער במרכז עידן ומדריכי הנעורים. במרכזו של הערב עמד 
בחור מרשים בשם ראובן צמח. איש שהתייתם מאמו וניטש 

בגיל צעיר מאד על ידי אביו – אבל מצא את הדרך לעצב את חייו באופן מעורר השראה. "יש לכם הזדמנות לגעת 
בחיים של מישהו ולשנות אותם", הוא אמר  והבהיר כמה משמעותית עשויה להיות השנה הזו. לתרום ולהיתרם 

– זה כל הרעיון. שיהיה לכולם בהצלחה.
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קצר אבל דחוס   
ימים, אבל  כמעט שכחנו: בשבוע שעבר עבדנו רק שלושה 

הספקנו לא מעט.
בשעה טובה, בראשון שעבר יצא לדרכו פרוייקט הסטארטר 
אל  ייכנסו מעתה  בעלי העסקים שהגיעו  הדיגיטלי. עשרות 
המרחב הוירטואלי, שבו שכן מאזור הגלבוע ואדם שגר בניו 
קלות. אנשי  אופן, באותה  באותו  בדיוק  אותך  מוצאים  זילנד 
מרשימה  הופעה  על  איתם  ביחד  יעבדו   Wix ו-   Google
נתברך  שכולנו  תקווה  ואני  שלהם  ולעסק  למוצר  ומדוייקת 

בתוצאות של השינוי המשמעותי הזה.
מנהלים.  לשיח  בגינוסר  בכוורת  התכנסנו  יום,  באותו  עוד 
ידידי ראש מועצת מבואות חרמון, בני בן מובחר ואנכי ישבנו 
עם כל מי שיש לו עסק על הראש, החלפנו חוויות וחיפשנו 
מעולה,  היה  ניסינו.  שטרם  דברים  ולחפש  לשת"פ  דרכים 

בעיקר הבירה.
ולא נשכח את חגיגת שבועות הססגונית והשמחה ששטפה 
את העמק והזכירה לכולנו מי אנחנו, למה אנחנו כאן ועל מה 

נצטווינו לשמור לדורות הבאים.
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עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


