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בנימה אישית

בימים האחרונים התפרסמו בכמה כלי תקשורת שלל ידיעות העוסקות בפרויקט החדש של משרד החינוך
המבטיח "חוג לכל ילד" .גם אנחנו במועצה עוסקים במרץ בנושא ,אך עד שהדברים לא יהיו ברורים וסגורים איננו
רוצים לפזר הבטחות ללא כיסוי .בימים הקרובים נפרסם את פרטי התוכנית ,שאמורה לאפשר לכל ילד בכתות
ד'-ה' לבחור חוג העשרה אחד בעלות שנתית של  200ש' והכל ,בתאום עם מערך החוגים הגדול והייחודי הפועל
בעמק זה שנים רבות.

מים בששון

בשעה טובה ומוצלחת ,המאמצים והנחישות נשאו פרי:
המושבה כנרת חוברה לצינור מים ראשי שיספק את צרכיה
הנוכחיים והעתידיים .במשך שנים אימלל הצינור הישן את
התושבים שנאלצו להתמודד עם הפסקות מים שהגיעו באופן
לא מפתיע דווקא בימים חמים .עכשיו המושבה מחוברת לקו
צינור ראשי של חברת מקורות ויש סיבה להאמין שמשק המים
הכנרתי ייראה טוב הרבה יותר.
התודות לזאב יעל ,מנהל מחלקת ביוב ומים ,שהתעקש
וסירב לוותר – עד שנמצאו הפתרונות שאפשרו לנו להגיע
לרגע הזה.

היפה שבמקוואות

לפני שבועות אחדים חגגנו את חנוכת המקווה המשופץ
בכפר עבודה .השבוע כבר הוזמנו אנשינו ובראשם  -יו"ר
המועצה הדתית של עמק הירדן ,ניסים אלקובי ,כדי
לקבל את פרס 'המקווה המצטיין' עבור המקווה הנוסף -
בנווה עובד .חמישה כוכבי יופי קטף המקווה במסגרת
מבצע "מקווה נאה בישראל יפה" של המשרד לענייני דת
בשיתוף האגודה לישראל יפה .על כך נהוג לומר :אשרינו
מה טוב חלקנו.

בשעה טובה :השיבר החדש

שמחת המקווה .עם השר לענייני דתות
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ממחזרים את הנורות הרעילות

פינות המיחזור בעמק ממשיכות להשתדרג .בשבוע שחלף
הוצבו על ידי אגף שפ"ע של המועצה מיכלים חדשים שנועדו
לאיסוף של נורות שרופות ומשומשות מכל הסוגים )עם דגש
על נורות הניאון שבהן יש גז רעיל(.
בהזדמנות זו ממליצים לכם אנשי אגף שפ"ע להיכנס לאתר
האינטרנט של המועצה ולקרוא את ההודעה המתפרסמת
בטור החדשות והעדכונים בנוגע לשינוי במועדי פינוי
האשפה בראש השנה.

משדרגים את פינות המיחזור

פוקחים עין בפוריה עלית

איני מרבה להעסיק את הציבור בעניין זה ,אבל חשוב לדווח לתושבי פוריה עלית ולא רק להם ,שנושא התנהלות
הוועד המקומי אינו יורד מעל סדר יומה של המועצה .מנכ"ל משרד הפנים ,מרדכי כהן ,הורה לאחרונה על מינוי
רואה חשבון חיצוני לבדיקת התנהלותו הכספית של ועד היישוב והשבוע החל זה בעבודתו .המינוי הוא המשכו
הישיר של הדו"ח החריף שהגיש מבקר המועצה האזורית עמק הירדן ,אהוד נוסן ,בעניינו של ועד הישוב; דו"ח
שממנו עלו ממצאים יפשחלקם נמצאים כעת בטיפולה של משטרת ישראל.
אנחנו כמועצה מברכים על המינוי ונגיש כל מסמך או עזרה אפשריים כדי לסייע לו בביצוע המשימה.

נפרדים מעילום

נפרדים מעילום אביגדורי

בתום כמעט עשר שנים של פעילות למען הציבור בעמק
הירדן ,סיים השבוע את תפקידו עילום אביגדורי ,מנהל
מחלקת התיירות והאחראי על מ.מ.ת.ק במועצה .עילום הוא
שהקים את מרכז המידע היחודי לתיירות ,תעסוקה וקליטה
)מ.מ.ת.ק( .בישיבת מנהלי האגפים בתחילת השבוע נפרדנו
ממנו במילים חמות ואיחלנו לו הרבה הצלחה בדרך החדשה
שאליה הוא יוצא.
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בירושלים

הולכים על המים

גם השנה התקיים בעמק הירדן ובגרמניה המסע החווייתי
בעל השם יוצא הדופן "ללכת על המים" .מדובר ,בלי ספק,
באחד הפרוייקטים היותר מרגשים ומעודדים שיש .עשרה
צעירים וצעירות מהעמק אירחו כאן במהלך חודש אוגוסט
משלחת צעירה מגרמניה; ובתחילת ספטמבר הם יצאו
לביקור גומלין במדינה .אהוד סלעי ,מנהל מחלקת צעירים
במועצה ,מספר שהמפגשים בגרמניה ובארץ היו מרתקים
והדיאלוג בין הצעירים שלנו למארחים הגרמנים עסקו בעיקר
בדרכים לבנייה של עתיד משותף.

לחבק ולזכור

ראש השנה כבר מציץ ממש מעבר לפינה .ארגון 'יד לבנים'
בעמק הירדן קיים השבוע ערב מכובד ,רגיש ויפה לכבוד
השנה החדשה .יו"ר 'יד לבנים' במחוז כנרת ,דני כבשנה,
הזכיר בדברים שאמר בערב את מה שכולנו חשים :אסירות
תודה ,אהבה ורצון לחבק ולחזק את מי שאיבדו את יקיריהם
במערכות להגנת הארץ והעם .מנהלת אגף קהילה במועצה,
איריס שובל ,בירכה את המשפחות השכולות בשם המועצה
והביעה תקווה שבשנה הקרובה יגברו רגעי החסד על הכאב.
בסיום הערב דאגו עירית ענבי וחני נחמיאס לשלח את
כולם אל השנה החדשה עם חיוך על הפנים.
אירוע מכובד בבית גבריאל

בברלין

חיבוק למשפחות בבית גבריאל
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סיירת מובחרת של הורים

הרמת כוסית עם המתנדבים

את סבב המפגשים לקראת ערב ראש השנה בחרתי לפתוח
השבוע עם מי שעושים למען העמק ולכולנו מבלי לקבל
תמורה ועל חשבון זמנם הפנוי.
באמצע השבוע פגשתי באפיקים את היחידה המובחרת של
סיירות ההורים .לילות הקיץ עברו עלינו בשלום ובנחת במידה
רבה בזכות נוכחות מבוגרת במקום ובזמן הנכון .לקראת סיומו
של השבוע ,הגעתי כדי להרים כוסית ולהודות בשם כולנו
למתנדבים היקרים של משטרת התנועה העושים לילות
כימים בכבישים.
עושים מלאכת קודש .השיטור הקהילתי

חגיגת כדורסל

אולם הכדורסל החדש בבית ירח יצא לדרך ועשה זאת בצורה
מרשימה שמשאירה אצל כולנו טעם של עוד 400 .איש,
כמעט כל תכולת האולם ,הגיעו כדי לצפות במשחק כדורסל
מלהיב ומותח מאד ,שבסיומו גברה בני הרצליה על גלבוע
גליל על חודה של נקודה .70-71
תודה רבה למנכ"ל המועצה דודו פרץ על היוזמה והארגון
המופתי.
אולם כמעט מלא בבית ירח
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עם הפנים קדימה...
ראויים לכבוד

ביום ראשון הקרוב ) 17בספטמבר( ,בשעה שבע בערב ,תתחדש בבית גבריאל מסורת שהיתה נהוגה במשך שנים
בעמק הירדן :טקס הענקת פרסי המועצה האזורית עמק הירדן .הערב מתקיים סמוך לערב ראש השנה גם כי יש
בו משהו שמרומם את הרוח ,שזוקף קומה ומזכיר לנו שחיים בינינו אנשים שזכו לעשות ,להשפיע ולהותיר חותם.
מזמין כל אחת ואחד מכם להגיע ולהיות חלק מערב שמבקש לומר מילה טובה ולהעניק כבוד למי שבהחלט
ראויים לכך .אני מבקש להודות לחברי ועדת הפרס וליו"ר שלה עוזי קרן וגם לחברי מליאת המועצה שהכירו
בחשיבות המפעל הזה ונרתמו כדי להחזירו ללוח השנה שלנו.
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הצליחה ה64-

בשבת הקרובה זה יקרה בפעם ה .64-על פי כמות הנרשמים )צפי לעשרת אלפים ,אולי יותר( התחושה היא
שצליחת הכנרת של  2017תחזק את מעמדה הבלתי מעורער של הצליחה כאירוע השחייה העממי הגדול
בישראל .מאחל צליחה חלקה וטובה לכולם.
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שישי של עניין
בבית איל
בימת דיון

בנושאי אקטואליה דילמות חברתיות ,פוליטיקה ,צבא ,וביטחון.

עם ח"כ יהודה גליק
ח"כ יהודה גליק תושב עתניאל .נציג מחוז ישע בליכוד ,לשעבר מנכ"ל המיזם לחופש יהודי בהר הבית ומנכ"ל
מכון המקדש .ח"כ גליק ידוע בשל מאבקו בהגבלת כניסת יהודים להר הבית ,באוקטובר  2014נורה על
ידי מתנקש פעיל הג'יהאד האסלאמי הפלסטיני ונפצע קשה מאוד ,אך החלים.

יום שישי 15.9.2017 ,השעות 10:30 – 12:30
באודיטוריום בית איל ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
הכניסה חופשית

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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