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בשביל השקט שלכם

סוף שבוע סוער – ולא במובן המטאורולוגי – עבר על אזור הצפון .אירועי התקרית ,שהחלה עם חדירתו של מל"ט
איראני לשטח האווירי של ישראל ,התגלגלו לגיחות הפצצה בסוריה ולפגיעה במטוס של חיל האוויר .תושבי
אלמגור נקראו להיכנס למרחב מוגן – אולם ,לשמחתנו ,לאחר זמן לא רב התאפשר לכולם לחזור לשגרת החיים.
לאור אירועי סוף השבוע ,חשוב שלכל אחת ואחד מאתנו יהיה ברור מה עליו לעשות במקרה של אזעקת אמת.
באתר האינטרנט של המועצה ,יש דף מפורט מאד )ראו בעמוד הראשון מסגרת שכותרתה מועצה בחירום
והפנייה מהעמודה השמאלית של חדשות ועדכונים( המכיל את המידע הנחוץ לכולנו .היכנסו בבקשה ,לימדו
להכיר את כל גורמי משק לשעת חירום )מל"ח( ,רעננו את זכרונכם וכך תהיו בטוחים ,שעל כל מקרה שלא יקרה
– אתכם לא יתפסו בלתי מוכנים.

קולחין באיכות גבוהה

בשבוע שעבר הגיע לסיור ראש המנהלת לתשתיות וביוב
ברשות המים )המלת"ב( ,משה גראזי .הסיור עם מר גראזי
התקיים בשני אתרים שבהם מתבצעים פרויקטים שהמנהלת
לרשויות וביוב מלווה ומממנת באופן חלקי.
בחלק הראשון ,הציגו בפניו אנשי המועצה ובראשם האחראי
על הביוב במועצה זאב יעל ,את סיום השלב השלישי במט"ש
ביתניה ,אשר עבר שדרוג משמעותי ובימים אלו מתחיל
להזרים קולחין אחרי טיפול שלישוני ,באיכות גבוהה מאוד.
הפרויקט השני היה "המאסף המזרחי"  -קו ביוב חדש
שמתחיל בקיבוץ עין גב ועובר דרך המרכז המסחרי 'מול
כנרת' למט"ש ביתניה .זהו פרויקט מורכב ורגיש ,בשל
סמיכותן של חלק מתחנות השאיבה לכנרת.
בהמשך הביקור נדונו מספר פעילויות נוספות שייצאו לפועל
בשיתוף המלת"ב בישובים נוספים בעמק ,במהלך .2018-2019

סיום השלב השלישוני

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

-1עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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לכל שאלה תשובה

נושאי ההרחבות בשני הישובים עמדו במרכזן של פגישות
ראש המועצה עידן גרינבאום עם תושבי אשדות יעקב
מאוחד ותושבי עין גב ,במהלך השבועיים שחלפו.
במענה לשאלות התושבים באשדות מאוחד ,הסביר ראש
המועצה כי שלבים א' ו-ב' בהרחבה נמצאים כבר על סף
סיום .כעת נעשות כל ההכנות על מנת לצאת לדרך עם
השלב השלישי .כמו כן ,ביקשו התושבים לשמוע את העובדות
כהווייתן בנוגע להחלטת המועצה לסיים את ההתקשרות עם
אגודת המים בכל הנוגע לאחזקת מערכת הביוב בעמק הירדן.
בעניין ההרחבה בקיבוץ עין גב ,הבהיר ראש המועצה כי
מסתמן פתרון שיאפשר לקדם את תחילת העבודות על
השכונה החדשה בקיבוץ.
בשאלת הכיכר בכניסה לקיבוץ הבהיר ראש המועצה ,כי
הנושא נמצא על שולחנו בסדר עדיפות גבוה והוא מקווה
להיות איש בשורות כבר בשבועות הקרובים.

המפגש באשדות מאוחד

התחנה בכנרת תמוקם מחדש

מפת קווי התחבורה בעמק הירדן עוברת בחודשים האחרונים
שינויים מבורכים .התווספו קווים; קו המחבר בין צמח ויישובי
כביש  90לבין תחנת הרכבת בבית שאן החל לעשות את
צעדיו הראשונים )מתוך רצון להגדיל את מספר הנסיעות
בהתאם לביקוש(; מכשיר לטעינת 'רב-קו' הוצב בצומת צמח;
וקווי האוטובוס החלו להיכנס לתוך הישובים.
בעוד שלכנרת מושבה ולשתי הדגניות נכנס קו אוטובוס מספר
 ,25בקבוצת כנרת טרם הגיעו להסכמה עם חברת
האוטובוסים על נקודה לאיסוף והורדה .אנשי 'סופרבוס' הציבו
תחנה סמוך לשער הקיבוץ ,אולם מנהל הקהילה ,אלי שטיין,
הבהיר להם כי המקום שנבחר אינו משרת את התושבים כראוי
והתחנה הוסרה .בעקבות התערבות המועצה ,הודיעו אנשי
'סופרבוס' כי נציג מטעם החברה יגיע אל הקיבוץ ויתאם עם מנהל הקהילה את מיקום התחנה.
כל מי שמעוניין לברר מסלולים או לוחות זמנים של התחבורה הציבורית – יכול למצוא באתר האינטרנט של
המועצה מידע על כל הקווים הפעילים בעמק הירדן ובסביבה ,בקטגוריית שירות לתושב .חוברת עם מידע על
קווי התחבורה נשלחה אל מזכירויות הישובים .ישובים המעוניינים בחוברות נוספות מוזמנים ליצור קשר עם ורד
סמית במייל .doar@j-v.org.il
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
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השטח שיפונה
צילום :ניב שירותי צילום ומדידה

בקרוב :חוף חדש ,נקי ממוקשים

המועצה האזורית עמק הירדן נרתמה לטובת מבצע לפינוי
מוקשים מהמקטע שבין חוף 'גופרה' לחוף 'חלוקים' סמוך
לכנרת .המבצע ייצא לדרכו ,בהובלת הרשות לפינוי מוקשים
במשרד הביטחון ,מיד לאחר חול המועד פסח.
ביחד עם איגוד ערים כינרת ,רשות הכינרת והמועצה האזורית
גולן ,יחלו בחודש אפריל העבודות לסילוק מוקשים מרצועת
חוף בשטח של כ 200-דונם .המקטע המדובר כולל גם חלק
ממדרון הררי שגולש מערבה מכביש  90ועד קו המים.
עלות הפרויקט מוערכת בכשישה מיליון שקל ,במימון מלא של משרד הביטחון .עם השלמת הפרויקט תתאפשר
גישה לרצועת חוף חדשה שעד כה הייתה חסומה ומגודרת .העבודות במקטע המדובר עלולות להיות מורכבות
במיוחד ,בשל ירידת מפלס האגם הלאומי במרוצת השנים ,היסחפות הקרקע וריבוי צמחייה.
ברשות הכינרת מציינים כי פעילות זו תאפשר נגישות ציבורית למקטע חוף נוסף ,סביב האגם הלאומי ,כחלק
מפעילות רשות הכינרת והמועצות האזוריות ,לאפשר נגישות מלאה וחופשית לכל חופי הכינרת .על פי ההערכות,
המוקשים בשטח זה הונחו על ידי הצבא הסורי עד לשנות ה.60-
הפרויקט צפוי להימשך כארבעה חודשים ,שבמהלכם לא
תתאפשר כניסת אזרחים לשטח ,לרבות "תצפית נוקייב" –
הממוקמת במרכז הפעילות .עם זאת ,תימשך פעילות רגילה
בשאר החופים מסביב לכנרת.

בואו להנות ממחול בשישי

אל תחמיצו :שלושה יוצרים ,שלושה מופעים – בסדרת "מחול
בשישי" ,במרכז יד לבנים .הכניסה חופשית.
אנשי המרכז למחול ממשיכים לחשוף את הרקדניות של עמק
הירדן לעוד ועוד אמנים מובילים מתחום המחול ,בשיתוף פעולה
עם "עמותת הכוריאוגרפים".
ביום שישי ה - 23.2.18 -ניפגש למפגש נוסף ,השני במספר,
במסגרת סדרת "מחול בשישי" .המפגש יכלול כיתות אומן בסטודיו
במרכז למחול ביד לבנים .לסיכום היום ,יתקיימו שלושה מופעים
של שלושה יוצרים שונים .הקהל הרחב מוזמן בשעה .11:45
למפגשים ולהיכרות הבלתי אמצעית עם אומנים יש חשיבות רבה
ביותר בלמידה ובצמיחה .זו אחת הדרכים לטיפוח מצוינות ואנשי
המרכז למחול רואים בפעילות זו חלק בלתי נפרד מתהליך
ההכשרה המקצועית.
-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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'מקומי מקורי' מספר 4

ערב היצירה הייחודי של עמק הירדן – עולה על הבמה בפעם
הרביעית .המסורת הנקראת "ערב מקומי מקורי" עולה על בימת
אודיטוריום 'יד לבנים' והציבור הרחב מוזמן.
תלמידות ותלמידים יצירתיים ומוכשרים מהמרכז למוסיקה ולמחול,
ומ'תיאטרון האגם' של מרכז עידן מעלים יצירות מקוריות משלהם,
ביחד ולחוד.
אל תרשו לעצמכם להחמיץ ,בואו להתמלא גאווה ונחת .הערבים
הקודמים כבר הוכיחו ,שיש לנו סיבה להיות גאים.
רישמו לכם את התאריך :יום שני ,ה 19-בפברואר ,בשעה .18:30
בהשתתפות :יובל חכמון ,אסתר ואקנין ,ליהי עדווי ,נעמי
מירון ,ניצן בן חיים ,יובל ניר ,נעם שרי ,מאיה דוננפלד ,מתן
זאבי ,תמר גלסמן ,מיה הדר ,מוהיני ברוורמן ,גאיה דניאל,
סמואל כותל ,עמית מיימון ,גיא עבאדי ,נטע היינמן ,עומר
מעטוף ,איתי חסין ,בן דואב ,אדר איתן ,סלה איתן ,רז גיצין,
דייויד כרמל.

נשות העמק עושות שלום

נשים עושות שלום היא תנועה א-פוליטית חובקת ארץ.
בעמק הירדן יש סניף פעיל ואנרגטי של התנועה ,המכונה
"קולחוז" ובו נשים וגברים מעמק הירדן ,עמק המעיינות,
טבריה ,עילבון ,דרום רמת הגולן ,גליל תחתון וכפר תבור.
התנועה הוקמה בעקבות מבצע צוק איתן וסיסמתה" :לא
עוצרות עד להסכם והסדר מדיני" .דתיים וחילוניות ,יהודים
וערביות ,מתנחלים ,נשים מובילות וגברים ,עוסקים ביחד
בקירוב לבבות ובאמירה שלא עוד מלחמה ,בלי לנקוב מי ואיך.
הנה מספר פעילויות שהתקיימו עד עתה וצפויות בהמשך:
עמידה בצמתים  -מדי יום חמישי האחרון בכל חודש:
לפרטים :סיגל  054-7731869ושרה .052-3749164
נסיעות לכנסת .הפעילות יושבות ביציע המליאה ונפגשות
עם ח"כים מכל הקשת הפוליטית' .הקולחוז' עושה זאת ,ביחד
עם נשות עילבון ואורחות ,אחת לחודשיים  -על פי הודעה והרשמה מראש.
לאחרונה התקיים מפגש עם אנשי/נשות שלום בשומרון .ביקור הגומלין צפוי בדגניה ב .7.3.18-וגם :מפגש
והליכה לשוק מחנה יהודה )ב 6-במרץ(; לימוד ערבית מדוברת )להרשמה :מרגו  (052-8310744ועוד.
להצטרפות ל'קולחוז' ,ללא מחוייבות :תמר גל )מרכזת(  ,052-3749202או רבקה .054-6769149
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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מנהל בית החולים עם סגן השר

המרכז החדש לשיקום הצפון

המרכז הרפואי ע"ש ברוך פדה בפוריה ממשיך לצבור קרדיט
ומוניטין .השבוע התקיים במקום טקס חגיגי להנחת אבן
הפינה למרכז השיקום החדש של אזור הצפון.
הטקס נערך בהשתתפות סגן שר הבריאות ,הרב יעקב
ליצמן ,מנכ"ל משרד הבריאות ,משה סימנטוב ,חברי כנסת,
ראש המועצה האזורית עמק הירדן ,עידן גרינבאום ,ראש
עיריית טבריה יוסי בן דוד ,ראש המועצה האזורית גליל
תחתון ,מוטי דותן ,ראשי רשויות ואורחים נוספים מהאזור.
מרכז השיקום החדש לצפון נמצא בשלבי תכנון מתקדמים
וייבנה בחזית שטח המרכז הרפואי בפוריה )בקרבת מבנה
המיון( .הוא יכלול  162מיטות בחמש מחלקות אשפוז :שיקום ילדים ,שיקום נוירולוגי ,שיקום גריאטרי ,שיקום
אורתופדי ושיקום לב ריאה .בנוסף יהיו בו  36מיטות לטובת אשפוז יום .עלות השלב הראשון של מרכז השיקום
מגיעה לכ 207-מיליון שקל.
"משרד הבריאות ומשרד האוצר התחייבו להשלים את מרכז השיקום לצפון ואנחנו נעשה את זה!" ,הצהיר סגן
שר הבריאות ,הרב יעקב ליצמן ,בנאומו בטקס.
ד"ר ארז און ,מנהל המרכז הרפואי ,אמר" :זהו צעד משנה חיים עבור מאות ואלפי תושבי האזור כולו ,שיוכלו
לקבל טיפול מקצועי וכולל ,כאן במרכז הרפואי פדה-פוריה ,במקום לוותר על הטיפול או לנסוע במשך שבועות
וחודשים למרכז הארץ".

עם הפנים קדימה...

-5פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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