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בנימה אישית

השבוע התקיימו במכללת כנרת שלל טקסים מרגשים להענקת התארים האקדמיים לבוגרים במסלול העצמאי
ובמסלול המשותף עם אוניברסיטת בר אילן .בימים של חוסר סובלנות ,חשדנות והקצנה ,נעים לראות איך
בספסלי האקדמיה יהודים ,ערבים ,חילונים ודתיים חוגגים ביחד את סיום התואר .כל אחד על פי דרכו ,כל אחד
על פי שפתו ומנהגיו וכולם ביחד יכולים להתגאות בתואר הראשון ולפלס את דרכם בשוק העבודה.

העונה החמה

הקיץ אוטוטו כאן ואיתו גם העונה החמה של סיירות ההורים
ותופעות הלוואי של גיל הנעורים...
השבוע נפגשנו עם דני שחר ,מי שעומד בראש התוכנית
'עיר ללא אלימות' במשרד לביטחון הפנים .הצגנו בפניו את
שלל הפעילויות שלנו שמטרתן להתמודד עם אלימות,
אלכוהול וסמים ,עבריינות על רקע מיני ועוד תופעות
שעלולות להיגרם כתוצאה משעמום יתר...
כדי לעבור את הקיץ בשלום ,ביקשנו וקיבלנו ממנו עזרה
בנושא חשוב במיוחד :בקיץ יעמוד לרשות תושבי העמק -
הורים ,ילדים ובכלל – מוקד שיהיה מאויש במשך  24שעות.
המוקדן/ית יידע להעביר כל פניה אל הגורם המתאים וייתן
לנו שקט נפשי בעיקר בשעות המאוחרות של הלילה.

עד התלם האחרון

בשבועות האחרונים חזרתי וציינתי ואני מתכוון לכל מילה .עד שייפסקו ההתנכלויות לחקלאים ולאנשים שלנו –
הנושא לא יירד מסדר יומנו .השבוע זימנו מפגש מיוחד עם מפקד המרחב במג"ב ,נצ"מ שוקי תחאוכה ודאגנו
להכיר לו לפרטי הפרטים את כל התלונות של חקלאי העמק .לשמחתי ,למפגש הגיעה קבוצה גדולה של חקלאים
מבית זרע ,מאשדות יעקב ,מכנרת ומדגניה .כמו כן באו ואמרו את דברם אנשי ארגון 'השומר החדש' שנרתמים
לנושא בצורה מעוררת התפעלות ורון יצחקי מרכז הוועדה החקלאית במועצה ,שהציג את הבעיה בצורה
תמציתית ,חדה וברורה.
מפקד המרחב וסגן מפקד יחידת ארז בצפון שמעו והבטיחו שכל תלונה תיבדק לעומקה .עם זאת ,לצערנו איסוף
הראיות והדיווח מוטל על החקלאים שלנו .נכון לרגע זה אנחנו משלבים ידיים עם מפקד המרחב ועם אנשיו
שבאמת עושים כל שביכולתם כדי לא לאפשר השתוללות של הפושעים .ביום שאחרי כיבוי השריפה הנוכחית,
נצטרך לשבת לשיחה רצינית עם כל הגורמים כדי לבדוק איך מגבירים אכיפה ,איך מגדילים בדחיפות את כוח
האדם שעוסק בשיטור במרחב הכפרי וכן הלאה.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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טובת הקהילה

מנהלי הקהילות במועצה שלנו נפגשים על בסיס קבוע עם
עמיתיהם מעמק המעיינות .מדובר במפגשים שנקראים
"קבוצת עמיתים לומדת" ושעוסקים באתגרים שנמצאים על
שולחנו של מנהל הקהילה .המפגשים מתקיימים אחת
לחודש – בכל פעם בעמק אחר ובישוב אחר – ומעשירים את
ארגז הכלים של מנהלי הקהילה .מי שמהווים את הרוח החיה
בפורום הם איריס שובל מנהלת אגף הקהילה שלנו ,ערן
גליק ,מלווה האזור מטעם התק"צ ואיתמר מטיאש מנהל
אגף צמיחה בעמק המעיינות.
בשבוע שעבר קיים הפורום את הסיור השנתי שלו במועצה
האזורית חוף הכרמל ועסק בערך ההתנדבות ובמעורבות
חברתית בכלל .בין היתר שמעו מנהלי הקהילה על פעילותה
של מועצת הנשים בחוף הכרמל וביקרו בחאן יותם )לזכרו
של צעיר שנהרג בתאונה( ובבוסתן על שם תום פרקש,
אשר נהרג במהלך מלחמת לבנון השנייה.

חפרנים במובן הטוב

לא ברור מי ניהל אז את העסק ומי היו חברי המליאה – אבל
חיים יהודיים התקיימו בעמק הירדן כבר לפני אלף וחמש
מאות שנים ,אם לא הרבה לפני כן .מי שמתקשה לקבל זאת
כעובדה ,יתכבד ויילך לראות את החפירות המתקיימות כעת
בחורבת חוקוק .בימים אלה ,מתבצעות במקום חפירות המשך
של רשות העתיקות בסיוע תלמידי של"ח מדרום הארץ.
החפירות היום הן המשך ישיר לתגליות שהיו במקום ובמרכזן
בית כנסת יהודי .אם החפירה הנוכחית תעלה יפה – כך
מבטיחים מי שמנהלים כעת את הפרויקט – יתגלו בבית
הכנסת קטעי פסיפס מרשימים המתארים תמונות מחיי
הפולחן של מי שישבו בחוקוק בתקופה הרומית ביזנטית
)לפני כאלף וחמש מאות שנה(.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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נוהל שכן

חברי ההנהלה הבכירה של מועצת חצור הגלילית ,בראשות
המנכ"ל )אל"מ במיל'( אמנון אשל ,הגיעו השבוע לביקור
התרשמות ולימוד במועצה שלנו .המנכ"ל דודו פרץ ועוזר
המנכ"ל צחי בוחניק הציגו להם את תוכניות העבודה שלנו
לשנה הקרובה ,סיפרו על השיטות הנהוגות אצלנו ,על
המהלכים הארגוניים שמתבצעים בימים אלה ועוד.
מפגשים מהסוג הזה מסייעים לאוורר ולרענן את החשיבה
בשני הצדדים ואנחנו מאמינים שיש לעשות זאת כמה שיותר.

עם הפנים קדימה...

-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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