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בנימה אישית

הרבה מאד תגובות קיבלתי אחרי הפרסום כאן בשבוע שעבר בעניין הוועדה המקומית לתכנון ובנייה; רבות מהן
הציגו הצעות ורעיונות לשיפור .במהלך השבוע החולף קיימתי פגישה עם כל צוות הוועדה ,כפי שאני נוהג
לעשות מעת לעת וניסינו לחשוב ביחד על דרכים לשיפור המצב .אני מקווה ומאמין שכבר בשבועות הקרובים
ניישם חלק מהרעיונות שיהפכו את חוויית השירות בוועדה לנעימה ומזמינה יותר .מעל הכל ,חשוב שכל אחת
ואחד מהבאים בשעריה יבין כי מדובר בתהליך מורכב ,עתיר פרטים ובירוקרטיה ,שחלק ניכר ממנו אינו תלוי באדם
כזה או אחר .תפקידנו הוא לספק את המידע המלא לכולכם וכך נעשה ובוודאי שנמשיך לחפש דרך ולהפוך כל אבן
כדי לשפר את השירות .אנשי הוועדה לתכנון ובנייה בעמק הירדן הם אנשי מקצוע טובים ,שהתשובות שהם
נותנים הן שיקוף מדויק ואחראי של מה שהחוק מתיר ומה שהוא אוסר .העובדה הזאת חשובה ,היא פועלת
ותמשיך לפעול לטובת כולנו .ועם זאת ,בנקודות שבהן ניתן להשתפר נעשה זאת.

שכונה חדשה בתל קציר

בטקס מרשים ובאווירה של התחדשות ,חנכנו השבוע את
שכונת רוג'רס בתל קציר .חנוכת השכונה מהווה נקודת ציון
חשובה ומרגשת בחיי קהילת תל קציר .לאחר שנים שבהן
הצמיחה הדמוגרפית בתל דשדשה ,נרשמת באחרונה תנופה
מרגשת :אל הקיבוץ חוזרים בני משק שהיו פזורים ברחבי
הארץ ונוספות משפחות צעירות רבות כדי לבנות בית מול
הנוף שבין הכנרת לגולן .כ 40-משפחות צעירות נקלטו
בקיבוץ בשנתיים האחרונות ובגן רקפת יש כיום  30ילדים.
שכונת רוג'רס כוללת  24מגרשים ,המיועדים כולם למשפחות
צעירות שנקלטות לחברות מלאה בקיבוץ .בתל קציר
ממשיכים במלאכת הקליטה ומזמינים משפחות מתעניינות
לבוא ולהתרשם .תודה לכל העושים במלאכה :מאורי
ישראלי ואסף עברי ,מנהל המחוז במשרד השיכון שלמה
פייבלביץ' ואנשיו ישי רובין וערן דולב ,יואב אריאל
מהחטיבה להתיישבות ,נתי אייזיק מרכז המשק וערן רון
מרכז הצמיחה הדמוגרפית.

חנוכת שכונת רוג‘רס בתל קציר

שכונת רוג‘רס בתל קציר
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מפגש בדגניה ב'

סבב המפגשים ברחבי העמק זימן לי השבוע פגישה מרתקת
עם תושבים בדגניה ב' .הדגנייתים הגיעו ,כצפוי ,גדושים
בשאלות והערות חשובות .שמחתי על ההזדמנות לענות
ולעדכן בכל נושא שעלה על הפרק .דיברנו ,באופן גלוי ולא
מתחמק ,על מספר נושאים שבהם אני עוסק ובראשם
השירות לתושב .עיקרי הדברים כבר ידועים וברורים :לא
תהיה שום פשרה בנושא זה.
עדכנתי את החברות והחברים ,לגבי התוכנית המרשימה
שהולכת ומתגבשת באזור מורד הירדן; על שבילי האופניים והקלנועיות שכבר תוכננו ,אושרו ותוקצבו מדגניה
למרכז המסחרי בצמח ומדגניה לבית זרע )בקרוב נתחיל בביצועם( .השיחה זרמה ונמשכה כמעט שעתיים עד
שבשל השעה המאוחרת נאלצנו לקטוע אותה .אחת המסקנות החשובות שאני מגיע אליהן היא ,שלא משנה
כמה נכתוב ,נפרסם וניידע – בסופו של דבר אין כמו שיחה פתוחה על כל מה שחשוב ,בלי מתווכים .מזמין אתכם
לפנות אלי וליזום פגישות מהסוג הזה ,אגיע ברצון.

בשעה טובה

שמח לבשר שהשבוע החל לעבוד במועצה צוער נוסף ,אביאל פרטוק ,בוגר מסלול
הצוערים לשלטון המקומי .אביאל הוא בוגר תואר ראשון בפוליטיקה ,ממשל ומדיניות
ציבורית באוניברסיטת בן גוריון והוא ישמש כיד ימיני בקידום נושאי התיירות במועצה.
כזכור ,בימים אלה אנו מצויים ביחד עם משקי עמק הירדן במהלך לבחירת חברת ייעוץ
ומיתוג מחדש של עמק הירדן ולצד זאת אנו עוסקים בארגון מחדש של מפעלי
הספורט תחת המותג "כנרת אקשן" ובנושאים נוספים .בהצלחה לאביאל.

שמחת סובב כנרת

פרטוק .שיהיה בהצלחה

צביקה לוי והחברים

 12אלף נשים ,גברים ,ילדות וילדים צבעו בשבת שעברה את
שבילי עמק הירדן ואת הכבישים בהקפה ה 40-של הכנרת
באופניים .זה היה אירוע מרשים ומאורגן למופת שאנשי העמק
ועוד אלפים רבים מרחבי הארץ נענו והגיעו אליו בשמחה .נופי
העמק ,בין דגניה לכנרת ובין מטעי הבננות לתמרים והאבוקדו
הם אחת החוזקות שיש ברשותנו ועלינו להנות ממנה ולמנף
אותה כמה שיותר.
התרגשנו לראות את צביקה לוי ,חתן פרס ישראל ,האבא של
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החיילים הבודדים שבעזרת חבורה מופלאה של מלווים
ובסיוע משטרת ישראל השלים אף הוא רכיבה לא קצרה.
נאחל לו הרבה בריאות.
תודה ענקית לשותפים מדור אלון ,לחברת שוונג ,למשרדי
התרבות והתיירות ,לכל נותני החסויות שיצרו בסיום הפנינג
של ממש; מילה טובה למשטרת ישראל ומד״א ומעל כולם
לכל המתנדבים שלנו ,שנרתמו כמו תמיד למשימה המורכבת
ובראשם הרבש"צים הישוביים שכיוונו את התנועה ,סייעו
בחסימת כבישים ובכל משימה אחרת .על המלאכה המורכבת
ניצחה כמו תמיד במיומנות והרבה שקט מחלקת הספורט של
המועצה בראשות גיורא אסתרי ולאה כהן אשר לצדו.
ניפגש כולנו גם בשנה הבאה.

עמק הירדן נקודה איי אל

במהלך השבועות האחרונים ,צולמה ונערכה תוכנית טלוויזיה
המסקרת את שפע האטרקציות ההיסטוריות והתיירותיות שיש
בעמק הירדן .בתחילה ,התכוונו המפיקים לשדר תוכנית אחת
בת כ 45-דקות ,אבל האנשים שאותם פגשו והחומרים שצולמו
 לא הותירו ברירה לאנשי מערכת 'נקודה איי אל' בערוץ 10) 14בשלט! (..והם ישדרו שתי תוכניות המוקדשות לעמק.
מוזמנים לצפות ולהמליץ גם לחבריכם:
הצוות מערוץ  20בבית נעמי שמר
התוכנית הראשונה של 'נקודה איי אל' על עמק הירדן תשודר
בערוץ  14) 10בשלט( ביום שבת הקרוב ,ה 11-בנובמבר בין  14:00ל .15:00-שידור חוזר של התוכנית ישודר
ביום שישי ה 17-בחודש בין  14:30ל.13:30-
התוכנית השנייה תשודר ביום שבת ה 17-בנובמבר בין  14:00ל ,15:00 -ותשודר בשידור חוזר ביום שישי
ה 24.11-בין  13:30ל.14:30 -
נ.ב – מי שראה השבוע צוות טלוויזיה שמסתובב באזור בית גבריאל ,בית נעמי שמר ועוד – זה לא קשור .החבר'ה
האלה מצלמים תוכנית אחרת על עמק הירדן ,לערוץ  .20על מועד שידור התוכנית הזו – ניידע בהמשך.
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המכיניסטים למען העולים
את חנוכתה של המכינה הקדם-צבאית הארמית-יהודית בבית
זרע חגגנו ביחד עם שר הביטחון לפני מספר שבועות.
השבוע התקיים שם אירוע מרגש שבמהלכו אירחו
המכיניסטים משפחות עולים מעמק הירדן.
מנהלת מחלקת הקליטה במועצה רונית איתן ומנהל המכינה
מיכאל עומר חברו לאחרונה יחד למען ילדי העולים ובמסגרת
יום התנדבות של חניכי המכינה ,צוותו מספר חניכים אשר
חונכים את העולים בבתיה"ס 'אפיקי ירדן' ו'מול גלעד'.
הצלחת החיבור הייתה גדולה וכעת הוחלט לקיים מפגש של
משפחות העולים עם החניכים .נטלי בשארה מוועדת
תרבות וקהילה במכינה ואנשי מחלקת הקליטה אלה לוין ושגיא צ'ייקה תיכננו והוציאו אל הפועל הפנינג
למשפחות העולים במתחם המכינה .האירוע כלל תחנות יצירה ,הפעלות מוטוריות ,הכנת פיתות על טאבון
ולסיום :מעגל מתופפים.
החיבור היה מושלם וקירב באופן מדהים בין תרבויות ,שפה וגיל.

עם הפנים קדימה...
דרושים טנורים
חברים יקרים )במקרה הזה ,אין טעם לפנות אל החברות,(...
זו יכולה להיות הזדמנות חייכם :לחבורת הזמר המצוינת
'קולות ירדן' דרושים טנורים .אתם מוזמנים ליצור קשר ולחבור
אל העשייה המוסיקאלית ולאווירה המיוחדת במינה ,שעליה
מנצח המנהל המוסיקאלי אילן גלבוע.
רוצים לדעת אם יש לכם את זה? התקשרו אל מיקי אהרוני
– .054-7935734
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מתגבשת קבוצת רוכבות
אחרי ההדרה הבלתי-נמנעת מן האייטם הקודם ,הפעם הפנייה היא אך ורק אליכן :קבוצת רוכבות על אופני שטח
מתגבשת ופועלת בעמק הירדן .נוית חרמש תשמח להסביר לכן על היתרונות ועל רזי החווייה היחודית של רכיבה
עוצמתית בשטח ,בנופים היפים ביותר בארץ .מוזמנות להתקשר לנוית.050-7672273 :
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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