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בנימה אישית
מציאת הפתרון למי שזקוקים לטיפול סיעודי באחרית ימיהם אינה יורדת מסדר יומי. בחודשים האחרונים עסקנו 
ביחד עם חברת ייעוץ מובילה בבחינת האפשרות להקמת בית סיעודי אזורי גדול והתוצאות מראות שהפרויקט נכון 
בתים  בקיבוצים,  הקיימים  הבתים  בפני  העומדות  האפשרויות  את  לבחון  ממשיכים  אנחנו  זאת,  לצד  ומתאים. 
איכותיים המספקים טיפול מצויין אך סובלים משלל גזרות ותקנות המאיימות על המשך תפקודם. השבוע נפגשתי 
עם שר הבריאות יעקב ליצמן בעניין חשוב ומורכב זה. השר הבטיח להיכנס לעובי הקורה ואף להעמיד תקציב 
מיוחד. בשבועות הקרובים נמשיך בדיונים עם משרד הבריאות והיישובים, עד לקבלת ההחלטה שתבטיח את 

הפתרון הטוב ביותר לתושבינו כולם.

שומרים על החוף                     
להסתגל  אותנו  ומאלץ  לרדת  ממשיך  הכנרת  מפלס 
להשלכות. בעקבות אחת מהן, סכירת מוצא הירדן והעתקת 
רציפי השיטור והדייג - נלקחה מהציבור חלקת גן עדן קטנה 
ששימשה את תושבי העמק והמבקרים. יוזמה משותפת של 
שבימים  לכך  הביאה  ומקורות  המים  רשות  המועצה, 
וניקו  שהכשירו  כבדים  עבודה  כלי  לאזור  הוכנסו  האחרונים 

רצועת חוף סמוכה.
אף על פי שלא מדובר בחוף מוכרז, והמקום אסור לרחצה!!! 
מאחד  וליהנות  בחוף  ולנפוש  לשוב  העמק  תושבי  יוכלו 
ולאגף  לעשייה  השותפים  לכל  תודות  בארץ.  היפים  הנופים 

שפ"ע במועצה שניצח על כולם.

עוד הצלחה לאנשי השיטור                     
במהלך השנה נגנבו מספר רב של מיכלים (מה שקרוי בפינו 
של  בפעילות  השבוע,  כנרת.  קיבוץ  משטחי  "דולבים") 
השיטור הקהילתי בעמק ובסיוע רכז המודיעין של יחידת ארז, 

נתפסו 34 מיכלים גנובים (שווי כל מיכל הוא 500 שקל!).
חשוב  הישג  כנא.  כפר  תושב  ועוכב  נתפס  בגניבה  כחשוד 

ויפה. לצערי, ברור לכולנו שהמערכה לא הסתיימה.
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מבריאים את המרפאה האזורית  
אחד הדברים שהעסיקו אותי כתושב מן השורה בעמק הירדן 
וביתר שאת כראש מועצה הוא מצבה של המרפאה האזורית. 
שלא יהיה ספק: שירותי הבריאות בעמק לא יישארו כפי שהם! 
או שאת מקומה  קופת החולים הנוכחית  יכול לקרות עם  זה 
תתפוס טובה ממנה. השבוע אירחנו את מירב גוט, מנהלת 
ד"ר אפרת הר לב, הרופאה  המחוז של קופ"ח כללית, את 
המחוזית ואת אריאלה עופרן המנהלת האדמיניסטרטיבית. 
מצורך  החל  ובקשות,  טענות  של  שורה  בפניהן  הצבנו 
רופאים  של  תוספת  דרך  משפחה,  רופאות  של  בתוספת 
למלא  מוכנה  חולים  קופת  לשמחתי,  ועוד.  ועוד  מקצועיים 

ובאופן מיידי אחר התחייבותה עתיקת היומין להקים בעמק הירדן מכון פיזיותרפיה ואנו תרים ביחד אחר המקום 
המתאים. לא נפסיק לפעול בעניין ואנו קוראים לכולכם ליידע אותנו על כל בעיה בשירות שמעניקה הקופה.

מפסיקים ללכלך ברשת   
מרכז  של  ונחוץ  חשוב  הסברה  מסע  אל  הצטרפנו  השבוע 
השלטון המקומי. מטרתו: למנוע הכפשות (שיימינג) ופגיעות 
כמו  שנראה  שמה  מלמד,  הכואב  הניסיון  החברתית.  ברשת 
לניסיונות  להגיע  עלול   - נוער  בני  או  ילדים  בין  סכסוך  עוד 

התאבדות ולתוצאות חמורות יותר. 
על  קיראו  שלי,  הפייסבוק  לעמוד  או  לאתר המועצה  היכנסו 
הנושא, צפו בסרטון (לא קל לצפיה) בנושא ודברו על כך עם 
הילדים. מילים, לצערנו, יכולות להרוג. חשוב שנתערב הרבה 

לפני שזה עלול לקרות.

שופט נוסף משלנו   
באמצעות  איכויותיה  את  לשדרג  ממשיכה  המשפט  מערכת 
טובי אנשינו. השבוע התבשרנו בשמחה, על מינויו של עורך 
רונן פיין, דגנייתי משלנו, לתפקיד שופט שלום בצפון.  הדין 
למערכת  לה  וטוב  ראוי;  האיש  כמה  עד  יודעים  כולנו 

שמתברכת בשכמותו. ברכות חמות ואיחולי הצלחה.
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אוטוטו כתה א    
לזו  נתונות  מחשבותינו  וכבר  מסתיימת  לימודים  שנת 
שנמצאת באופק הלא רחוק. השבוע קיימנו ביחד עם משרד 
הפוריות  שברכס  הישובים  ילדי  לכל  מרוכז  אירוע  הבריאות 

אשר עתידים ללכת בקרוב לכתה א'.
צוות טיפת חלב של היישוב פוריה נווה-עובד ביצע לתלמידים 
שבדרך בדיקות שמיעה, גדילה וראייה. הילדים החלו להתרגל 
והישיבה  הגיר  הלוח,  אל  המשחקים  מגן  שבמעבר  לרעיון 
ילד שי מתנת המועצה  הממושכת. בסיום המפגש קיבל כל 

והישובים.

חגיגה מוסיקלית לצעירים ולמבוגרים    
לחגיגה  השבוע  שהגיע  למי  שציפה  מה  זה  צרוף.  עונג 
המוסיקלית, שחתמה את שנת הפעילות של מרכז המוסיקה 
וכשרון  צעירים  וזמרים  זמרות  נגנים,   90 לבנים.  יד  בבית 

אינסופי על הבמה.
התמוגגנו מן החוויה המרשימה שיצרו מורי המרכז בראשות 
נירה ספיר פינסקי ושרה אלסון. באותה הזדמנות נפרדנו 
מהבוגרות והבוגרים, שיוצאים לדרך חדשה: שנת שירות או 

שירות צבאי. 
כדי  הפעם  גבריאל,  בבית  שוב  התכנסנו  השבוע  בהמשך 
הפריטה  כלי  אנסמבל  של  משותף  מקונצרט  ליהנות 

 42 החוגגת  המנדולינות"  ("תזמורת 
עדיאל  של  בניצוחו  לייסודה),  שנה 
שמידט, בצוותא עם מקהלת עמק הירדן 
הנגנים  קלכמן.  אירה  של  בניצוחה 
ברוחם,  הפעם  הצעירים,  והזמרים 
מוכרות  ליצירות  נאים  הפליאו בביצועים 
גיל אפשר  והוכיחו שבכל  ופחות מוכרות 

ליצור ולהופיע.
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עוברים בכיף 
המעבר מכתה ח' ומבית הספר היסודי אל האתגרים שמציב 
תיכון בית ירח יכול להיות לא פשוט. לשם כך מפעילים אנשי 

מחלקת הנוער במרכז עידן את תוכנית  'מעברים'. 
בסוף השבוע שעבר, השתתפו 180 חניכי וחניכות שיכבה ח' 
ב'גיבושון' בכפר בלום אשר מסכם את התהליך שהתפרש על 
ח'. החבר'ה בישלו בעצמם ארוחת ערב,  פני כל שנת כתה 
את  והוציאו  "לקראתיכון"  בשם  תרבותית  בפעילות  עסקו 

שאריות האנרגיה שנותרו בראפטינג בירדן. 
כבוד! לכולם – מדריכים וחניכים כאחד. ושאפו לקרן בהט ולאהוד סלעי שניצחו על המפעל היפה.

לעבור את הקיץ בשלום   
חופשת הקיץ של הילדים כבר פה. מי שזקוק לתזכורת אז בבקשה: הקיץ מביא איתו גם סיבות להיות עירניים יותר 
אלו  זהירות  מישנה  שמצריכים  הדברים  אחד  דיסקט'.  'עידכון  שנקרא  מה  שמחייבים  בחודשיים  מדובר  מכרגיל. 
האופניים החשמליים. ממליץ לכם להיכנס לאתר המועצה j-v.org.il, לקרוא את החוברת שמפרסם משרד התחבורה 

בשיתוף עם הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים ולדבר על כך עם הילדים. קיץ נעים, חופשה בטוחה וטובה לכולם.

עם הפנים קדימה...

18.6.2017יום ראשון 

20:00בשעה 

באפיקים" לזכרם"אולם 

חופשית הכניסה 

וספורטאגף חינוך נוער 
קהילהאגף 

,  גאיה דניאל, מיכאל גל, וונגהיי יו , עינב כרמון: שחקנים
,  פיניאןליבי , זאבימתן , וואנגזוהר , אלין שמחון, גלסמןתמר 
,  חושן-אדריאן בר, חן לזר, תלתן גולדשטיין, עידןעפרי , ברוחני 

עומרי זהרהרי, סקלה'ים צ, תומס ויסוסר, אייזיקנטע 

קרתלסיפורי אתגר עיבוד 

:  תיאטרון האגם מציג

"קיפולי נייר"
דנה באומן שפירא ויעל שדה-כתיבה

יעל שדה: בימוי

לימור גורי: עיצוב תפאורה ותלבושות
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


