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בנימה אישית
בימים ובשבועות האחרונים שוב מתלהט הוויכוח על זכות הציבור ללכת ולנפוש בכל חופי הכנרת, למול הזכות 
של תושבי היישובים לחופו של האגם לנהל את חייהם בשלווה וללא הפרעות. המסר מצדה של המועצה ברור 
וחד: הכנרת שייכת לכל עם ישראל, שזכאי לנפוש לחופיה, אולם אסור שזכות זו תרמוס את זכויותיהם של תושבי 
ליישובים  ותסייע  תמשיך  המועצה  ישראל.  של  גבולותיה  על  בגופם  הגנו  גם  ולעתים  פיתחו  שבנו,  היישובים 
במאבקם ובמקביל, תחל להפעיל בחודשים הקרובים את סמכויותיה ולאכוף בנחישות את חוקי העזר האוסרים, 

בין היתר, לינה והדלקת מדורות במקומות שאינם מיועדים לכך.    

גן תנ"כי בצפון הכנרת                   
בצפונה של הכנרת, סמוך מאד לגן הלאומי כפר נחום, שוכבת מזה כ-15 שנים מפלצת מכוערת של בטון חשוף. 
זה היה אמור להיות בית מלון מרשים, שמכל העולם ינהרו אליו תיירים - אלא שהיזם הקודם לא הצליח להשלים 

את הפרויקט ושלד הבטון נותר תקוע בלב הנוף הירוק. 
השבוע כינסנו צוות מכובד, שכלל נציגים מכל הגורמים הרלוונטיים – החל במנכ"ל ובסמנכ"ל משרד התיירות, דרך 
אנשי רשות מקרקעי ישראל, מינהל התכנון, רשות הטבע והגנים ועוד - ונפגשנו עם היזם החדש, אשר מעוניין לחלץ 
את העגלה התקועה. הוצגה בפנינו תוכנית מרשימה שתוכל להשתלב היטב בסביבה הייחודית. בין היתר מבקש 

היזם להקים במקום גן תנ"כי, שיהיה פתוח בפני הציבור הרחב, בלי קשר למגוון השירותים שיציע המלון בתשלום.
נציגי משרד התיירות ורשות מקרקעי ישראל העלו מגוון רחב של פתרונות ואנחנו כמועצה נסייע ונמשיך לדחוף 
את הנושא, מתוך תקווה שבתוך זמן סביר יושלם התכנון ואפשר יהיה לבשר על צאתה של התוכנית לדרך.         
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סכר דגניה            
לדגניה,  סמוך  הכנרת,  שפך  באזור  השבוע  שחלף  מי  כל 
בכלים  להבחין  היה  יכול  האגם,  לעבר  מבטו  את  והיפנה 
חברת  המקום.  מן  שעולה  עפר  ובענן  כבדים  הנדסיים 
יוצבו  מקורות השלימה השבוע את הקמתו של סכר שעליו 
משאבות אשר יבטיחו כי מים חיים ממשיכים לזרום אל הירדן 
של  העגום  מצבה  את  כואבים  אנחנו  כולם,  כמו  הדרומי. 
חשוב  השבוע.  שבוצע  המהלך  על  מברכים  אבל   – הכנרת 
הפועלים  התיירות  לאתרי  לשדות,  מים  אספקת  להבטיח 
לצד  הירדן,  נהר  לשיקום  מים  להזרמת  וגם  הירדן  לאורך 
לשנים  להתפלל  נמשיך  ירדן.  לממלכת  המים  זרמת  המשך 
חושבים  לעשות  תצטרך  ישראל  מדינת  זאת,  ועם  גשומות 
דלות  שנים  בחובו  טומן  שהעתיד  לאפשרות  ולהיערך 
שהיא  לכנרת  מים  שיספק  פתרון  למצוא  צריך  במשקעים. 

נכס לאומי מן המעלה הראשונה.  

מרחיבים, מחזקים ומשפצים 
השבוע התארח בעמק הירדן תמיר בן משה, סמנכ"ל משרד 
ספר  בתי  בניית  על  שממונה  ומי  לתחום התשתיות  החינוך 
וגנים. האורח סייר בבית ירח ובבית החינוך בדגניה, שם זכה 
אזולאי  זהר  המנהלת  בידי  במיוחד  מרגשת  פנים  לקבלת 
וצוותה. בסיכום הביקור, הוחלט על ביצוע מיידי של עבודות 
התחלת  לצד  ירח,  ובבית  החינוך  בבית  נרחבות  שיפוצים 
בכנרת  הספר  בבית  מבנים  לחיזוק  נרחב  בהיקף  עבודות 
לקבל  מצפים  אנו  הקרובים  בחודשים  אדמה.  רעידות  מפני 
המועצה  מישובי  בחלק  חדשים  גנים  לבניית  אישורים 
נוספים. הביקור אורגן  ובהמשך צפוי אישורם של פרויקטים 
בהצלחה בידי אגף החינוך בראשות המנהלת עפרה פייקוב 

ויד ימינה ערן שגיא.  
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עימותים בשדות סירין 
ברמת  למעלה  שלנו,  והשלו  הפסטורלי  מהעמק  הרחק  לא 
סירין, מתחולל בלילות האחרונים קרב של ממש על דמותה 
של מדינת ישראל. מלחמה במערב הפרוע. במלחמה הזו יש 
בזיעה  שמגדלים  הירדן  עמק  מקיבוצי  חקלאים  אחד  מצד 
עדרים  בעלי   - השני  ומהצד  שדותיהם;  את  קשה  ובעבודה 
שרומסים אותם ברגל גסה. במלחמה הזו יש חברים מארגון 
השדות,  על  להגן  ומסייעים  שנרתמים  החדש'  'השומר 
במלחמה  הפולשים.  העדרים  את  ותופסים  בלילות  מסיירים 
הזו יש קיבוצניקים, שלמרות איומים וחששות - מגישים תלונה 
יד  הלילה,  בשעות  מכן,  לאחר  קצר  וזמן  בערב;  במשטרה 

אלפי  לא במאות  נזק בעשרות אם  וגורמת  קווים  ומנתצת  בצינורות ההשקיה, שוברת  נעלמה מחבלת  זדונית 
שקלים. לדאבוני, נכון לרגע זה - גורם אחד בולט בהיעדרו במלחמה הזו והוא המשמעותי מכולם: משטרת ישראל. 
רק במערב פרוע אנשים נאלצים להגן על עצמם ועל רכושם ולהתייצב לבדם מול פורעי חוק. שוחחתי השבוע 
עם מפקד משטרת טבריה ועם מפקד מג״ב באזור הצפון, שהבטיחו כי הנושא יטופל בעדיפות גבוהה. כעת נותר 

לראות, האם במדינת ישראל יש חוק וסדר או שכל  דאלים גבר. 

בגרות חברתית בבית ירח            
44 תלמידות ותלמידים סיימו השבוע בהצלחה יתירה פרויקט 
לימודי יפהפה שהשתרע על פני שלוש שנים. בין מסיימי י"ב 
שביקשו  נוער  בני  ב-44  גם  שלנו  ירח התברך העמק  בבית 
להפנות את מבטם אל האחר, אל מי שמבקש, או אל מי שאולי 
וכל זאת, תוך  לו.  יודע לבקש את העזרה שנחוצה  לא תמיד 
מסע שכולו גילוי עצמי והתמודדות עם אתגרים לא פשוטים. 
החוויות  את  התלמידים  הציגו  הפרויקט,  של  סיומו  עם 
והתובנות שלהם מן המסע בפני ועדה מיוחדת שליוותה את 
התהליך. אין ספק, שסיכום ועיבוד התהליך מהווים חלק בלתי 

נפרד מן הלמידה ויסייעו לתלמידים לקחת איתם מטען חשוב לחיים. אני משוכנע שאנחנו, כקהילה, נהנה מפירות 
זו, ברכות  ובהזדמנות  ולצוות שליווה את הפרויקט.  שרון שדה  ירח  בית  הפרויקט החשוב הזה. שאפו למנהל 

ואיחולים חמים למסיימי י"ב, שהעלו השבוע את הצגת הסיום של מחזור ע"ב – "אלפסי בממלכת השוקולד".
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שיתוף ציבור בכפר עבודה  
השבוע התקיים בכפר עבודה מפגש חשוב שיעצב את עתיד 
הישוב והחלק הזה של עמק הירדן בכלל. ביחד עם מהנדס 
עזרא ימין הצגנו  דוד רודר ומנכ"ל חברת 'ערים'  המועצה 
הבנייה  פרויקט  את  למפגש  שהגיעו  התושבים  לעשרות 
המתוכנן שם. כ-279 יחידות דיור, ש-50% מהן אמורות להיות 
לטובת תושבי כפר עבודה ולבני עמק הירדן – הם בלי ספק 
בשורה עבור התושבים. ויכוחים בארצנו הטמפרמנטית תמיד 
רוצים  אנחנו  אבל  גמור,  בסדר  וזה  יהיו,  גם  הסתם  ומן  היו 
 40 עוד  לצד  הדרך,  אל  יוצא  הזה  הפרויקט  את  לראות 
והיציאה  התכנון  השלמת  מקודמת  אלה  שבימים  מגרשים 

לביצוע שלהם.    

שבוע הספר בעמק הירדן 
רבות כבר דובר ועוד ידובר על שרת התרבות והספורט מירי רגב. השבוע גילינו, פעם נוספת, שמאחורי המופע 
התקשורתי וההצהרות - עומדת שרה שעובדת ומוכנה לעושה רבות למען הפריפריה בכלל ועמק הירדן בפרט. 
לידיעתכם: בזכות השרה וצוותה, נחגוג גם אנחנו בקרוב, ביחד עם כל מדינת ישראל, את חודש הקריאה (ושבוע 
בסימן  עמד  האירוע  של  קיומו  לב.  יורם טהר  עם המשורר  פגישה  אירועים שבראשם  בשלל  במרכזו)  הספר 
שאלה, בגלל שלל מכשולים בירוקרטיים, פקידות אטומה וכל יתר הדברים שבהם אנו נתקלים תדיר בעבודתנו; 
אלא שאז, התערבה בנושא השרה רגב ביחד עם צוותה הקרוב וברגע אחד - נפתרה מסכת ייסורים שנמשכת 
כבר שלושה חודשים. שירלי יוסף מנהלת הספרייה האזורית והחתום מטה מקווים לראות את כולכם באירועי 

שבוע הקריאה.

כבוד למיגדר 
אני מודה: לא הייתי. אבל שמעתי תגובות מצוינות בעקבות הרצאתו של רן גבריאלי ב'אלווה בר' תחת הכותרת: 
אנחנו  רחוקות  שלעיתים  הנושא,  לחשיבות  בנוגע  מילים  להכביר  צורך  אין  בפורנו".  לצפות  הפסקתי  "מדוע 
מתכנסים ואוזרים אומץ לדבר עליו בפתיחות. שאפו לאגף קהילה בראשות איריס שובל ולאהוד סלעי וקרני 
רימר צרי על בחירה של עוד הרצאה רלוונטית וחשובה. אנצל את ההזדמנות לברך את קרני ובעלה הלל לרגל 

הולדת הבת. 
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עם הפנים קדימה...

כנס גינוסר             
אני  גם  לדבר,  משוגעים  של  אלפים  מספר  עוד  עם  ביחד 
אירוע  ספק,  שום  בלי  שהוא  גינוסר,  לכנס  בשבת  הגעתי 
ענבר ותמיר לוי הצליחו,  הכושר הגופני מספר 1 בישראל. 
בתחום  ומי  המי  שכל  מסורת  כאן  ליצור  קשה,  בעבודה 
מקפידים להיות חלק ממנה. שבוע לפני כן, התארחתי באירוע 
מטובי  שניים  בהנחיית  גינוסר  בנוף  שהתקיים  'שבתרבות' 
העיתונאים בישראל; ובעוד כשבועיים, נתכנס כולנו ב'כוורת' 
'הסטארטר  במסגרת  עסקים  בעלי  למפגש  גינוסר  של 
ומוצלח  חדש  פרק  לדעתי  שיפתח  פרויקט  הדיגיטאלי', 

לעשרות בעלי עסקים בעמק הירדן.
קיצורו של דבר: משהו טוב ועקבי מתרחש בגינוסר. אני רוצה לחזק את ידי ההוגים והמוציאים לפועל של מגוון 
הפעילויות התרבותיות, הספורטיביות והעסקיות שאנו עדים להן. המועצה נרתמת ברצון, בכל אמצעי שעומד 
לרשותה, על מנת לעודד יוזמות שיש בהן כדי להריץ קדימה את האזור שלנו. אנחנו נמשיך ונעשה זאת – מול כל 

גורם ובכל ישוב שירצה בכך. 



מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"
מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 52
ט“ו אייר ה'תשע"ז | 11 במאי 2017

- 6 -

בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן

?2018
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