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בנימה אישית

כפי שדיווחתי כאן בעבר ,אנו מצויים בעיצומו של תהליך לימודי מרתק וחשוב מאד ,שבמרכזו עומד עתיד החינוך
בעמק הירדן .בראשית השבוע הבא תתקיים פגישה נוספת ,השלישית במספר ,של המעבדה החינוכית המוקמת
ביחד עם "ערי חינוך" .למעלה מ 50 -אנשי חינוך ,מורות ומורים ,הורים ,מדריכים בחינוך החברתי ואנשי העמק
שעתיד החינוך יקר לליבם ,צפויים להשתתף במפגש שייערך הפעם בבית ירח .עד עכשיו ,נחשפנו לפרויקטים
יוצאי דופן וחכמים המתנהלים במערכות החינוך השונות ואנו עסוקים בלימוד זה מזה כדי שניצור רשת חינוכית
חברתית שתסייע לנו להעצים ולשדרג משמעותית את הטוב הקיים .אני סמוך ובטוח ,כי בחודשים הקרובים נראה
במערכת החינוך החברתית ,בבתי הספר ובקהילות שבישובים תוצרים ראשונים של התהליך החשוב והמיוחד הזה.

חובה להגן על קק"ל

דין ודברים ומחלוקת לגופו של עניין – הם חלק בלתי נפרד מהיומיום של כל פעילות ציבורית; אבל כוחנות לשמה
ונסיונות לפגוע באופן בלתי הפיך בגוף חשוב כמו קק"ל – מול אלה עלינו להתייצב .זו תמצית הדברים שביקשתי
להבהיר במכתב שכתבתי השבוע לראש ממשלת ישראל ,בנימין נתניהו .אופיים של כמה מהחוקים שעולים
לאחרונה על סדר היום במדינה יוצר את הרושם שמדובר בנסיונות להלך אימים ולא ברצון אמיתי לפתור בעיות.
משום כך סברנו ,קבוצה גדולה של ראשי מועצות אזוריות ואנוכי בתוכם ,שאין לעמוד מנגד ולהבליג כאשר
ההתנהלות הבלתי רצויה הזו מבקשת להרים את ידה על אחד הגופים החשובים ביותר שיש לישובי הפריפריה
בצפון ובדרום .ראש הממשלה נדרש בעת הזו לרסן את המתלהמים ולחייב את כולם לשבת ולמצוא פשרה .דומה
כי זו המגמה המסתמנת כעת ואין לנו ,ראשי הרשויות והמועצות האזוריות ,אלא לברך על כך.
נוסח המכתב המלא נמצא באתר המועצה.

שבת בבוקר בבית גבריאל

בוקר שמח וצבעוני היה לנו בסוף השבוע בבית גבריאל .כחלק מהתאמת הפעילות התרבותית במועצה לקהלי היעד
השונים – החלו אנשי בית גבריאל והמחלקה לתרבות בראשות איה רוזן ,לשים דגש על פעילות למשפחות הצעירות.
בין פעילויות אלה ניתן למצוא הצגות ילדים ממיטב
התיאטראות ,שעת סיפור )במסגרת הספרייה( ,אירועים
בחגים וכן שבתות תוכן לכל המשפחה .בשבת האחרונה נהנו
תושבים רבים וילדיהם משבת שכללה סדנא של ציור על
דלעות נוי ,משחקי חשיבה ,מתנפחים ועוד.
ב 25-בנובמבר יתקיים אירוע נוסף לכל בני המשפחה ,עם
פעילות יצירתית ,משחקים והקרנות לבני כל הגילאים .אתם
מוזמנים ליהנות מסדנא של ריקועי עור ,משחקי חשיבה,
שעת סיפור והפעלה .הפעילות תתחיל בשעה  10בבוקר
ותסתיים באחת בצהריים.
נהנים בשבת בבוקר
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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פלגי מים במקום אגודת המים

לאחר שנים רבות שבהן תיחזקה בנאמנות אגודת המים של עמק הירדן את מערכות הביוב של המועצה ,התקיים
בשבועות האחרונים מכרז ,שאליו ניגשו כמה מהחברות המובילות בתחום זה בארץ .בסיום התהליך ,נבחרה
חברה ותיקה ,מנוסה ובעלת ניסיון של שנים רבות במספר
מועצות – חברת 'פלגי מים' .המהלך צפוי להניב למועצה
חסכון כספי משמעותי המסתכם במיליוני שקלים בשנה.
אנו מודים לאגודת המים של עמק הירדן ולעובדיה המסורים
בראשות אריק ראובני ,על השירות ועל העברת האחריות
באופן מסודר לידי אנשי 'פלגי מים'.

הנוער עובד בנווה עובד

ביום שישי שעבר פתחנו בסיפוק רב את שנת הפעילות של
הנוער העובד והלומד בישוב נווה עובד .הקן נפתח מחדש,
לאחר שנים רבות שבהן לא היה פעיל .עשרות ילדים ובני
נוער נהנו מפעילות מגוונת ,תחנות הפעלה ,דוכני אוכל,
הרקדה ועוד .את האירוע הוציאו אל הפועל נערים ונערות
מהיישוב בעזרת תמיכה של אנשי הוועד המקומי .נאחל שנה
פוריה ,מוצלחת ומלאת הישגים למדריכים ולחניכים.
תודה לרותם רז ,ולצוות הנוער העובד והלומד הפועל בישוב
אשר הביאונו עד הלום.

גדר טובה

תקציב 'עיר ללא אלימות' אשר הועבר אלינו מהמשרד
לביטחון פנים – כבר בא לידי ביטוי בשטח.
אנשי מחלקת הביטחון של המועצה ,בהובלת אורי אפרת,
מבצעים בימים אלה שורה של פעולות אשר נועדו להגביר את
השקט ותחושת הביטחון במספר ישובים .גדר היקפית גבוהה
נבנית מסביב לישובים גינוסר ,חוקוק ,רביד ,אלומות וחלק מן
המושבה כנרת .בנוסף ,חמישה שערים נמצאים בתהליך
בנייה באזור רכס הפוריות – שני שערים בכפר עבודה ,שניים
בנווה עובד ואחד בפוריה עלית.

גדר חדשה
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להיות מנהיגים בקהילה

מנהלי הקהילות

כפי שידוע לנאמנים שבקוראי העמודים הללו ,פורום מנהלי
הקהילות המשותף לישובי עמק הירדן ועמק המעיינות,
מקפיד לקיים אחת לכמה זמן מפגשי למידה ,לשתף בחוויות
וליהנות מהיתרון שבידע ובניסיון המשותף .אלא שהמפגש
הפעם היה שונה בתכלית .הוא התקיים בעמק המעיינות זמן
קצר לאחר האירוע הקשה שבו ירה תושב אחד מקיבוצי עמק
המעיינות במנהל קהילה ,המתגורר בעמק הירדן.
חברי הפורום גינו באופן נחרץ שימוש באלימות מכל סוג שהוא
בחצר כל אחד מהישובים ,במרחב הפרטי והציבורי כאחד.
התחושה שביטאו הדוברים היתה של אחריות גדולה מאד כמי שמשמשים כמנהיגי קהילה ,לצד הרצון לפתח
יכולת הקשבה גם בשעה קשה .הפורום ביקש להדגיש את חשיבותו של השיח המגשר כדרך לפתור וליישב
חילוקי דעות ,גם כאשר מתעוררים ויכוחים ,חילוקי דעות ואי הסכמות.
בסיום המפגש שיגרו מנהלי הקהילות איחולי החלמה ותמיכה חד משמעית בעמיתם איתן בלניקוב ,מנהל
הקהילה ברשפים.

גן ירוק מתמיד

הגננות הגאות

הדרך לעולם ירוק וטוב יותר עוברת ,בלי ספק ,בחינוך לגיל
הרך .שמח לעדכן ששניים מגני הילדים של עמק הירדן
נמצאו ראויים לתואר גן ירוק ,אחד מהם אפילו מוגדר "גן
ירוק מתמיד".
את תואר הגן המתמיד קטף 'גן שקד' בשער הגולן ,אשר
שומר על רצף מבורך של ארבע שנים ,בזכות הנחישות
והמחוייבות של הגננת שולמית סתיו ,הילדים וצוות הגן .את
התואר "גן ירוק" קיבלו הגננת סילביה קרים ,הצוות הנאמן
וילדי גן זית באשדות יעקב.
גן ירוק הוא כזה שמצטיין בפעילות שנועדה לשמור על הסביבה מתוך מתן כבוד לזולת ,לטבע ולסביבה שבה אנו
חיים .בין היתר מקפיד גן הילדים הירוק לשמור על מרחבים מגוונים במבנה הגן ובחצר ,כאלה המאפשרים אורח
חיים מקיים ,משחק ויצירה בחומרים טבעיים ובחומרים בשימוש חוזר.
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מנהיגי הדור הבא

טובי בנינו ובנותינו ,למעלה מ 70-חניכי שכבה י"א ,השתתפו
בסוף השבוע האחרון בכנס השנתי של התנועה הקיבוצית
למנהיגות ומעורבות חברתית .הכנס מאפשר למתבגרות
ולמתבגרים לפגוש שאלות מפתח שמלוות כל מי שבוחר
להיות אזרח במדינת ישראל.
הם שוחחו עם דמויות מובילות בחברה הישראלית והשתתפו
בפאנלים ומעגלי שיח בנושאים כגון שירות משמעותי בצה"ל
ותרומה לחברה .בערב שבת התקיימה קבלת שבת שאורגנה
ע"י צעירות וצעירי הנוער העובד והלומד.
בסיום הפרק הרציני ,התקיימו מספר טורנירי ספורט:
בכדורסל העפילה קבוצת עמק הירדן עד לחצי הגמר אבל הודחה על ידי הקבוצה משפיים; בכדורגל ,לעומת זאת,
הכנענו את גליל עליון וזכינו להניף את הגביע.
הכנס התקיים בהובלתם המופלאה של צוות מדריכות ומדריכי הנעורים מרחבי המועצה ,שהפעילו ,ניהלו וחוו את
הכנס ביחד עם החניכים.

ללמוד מהטובים ביותר

ביום שישי האחרון יצאה קבוצה גדולה של  50תלמידים,
מורים ומלווים ,מהמרכז למחול של עמק הירדן למרכז 'סוזן
דלל' בתל-אביב .מטרת הנסיעה היתה התנסות בסדנאות
'גאגא' וברפרטואר שהעבירו רקדני להקת 'בת-שבע'
לחבורה מהעמק .לקינוח צפתה המשלחת מהצפון ביצירת
המחול של אוהד נהרין 'ונצואלה'.
רבקי אלגד ואנשי מרכז המחול שביד לבנים מדווחים ,שזו
היתה התנסות עוצמתית ביותר .הנסיעה והחוויה הלימודית
שבאה איתה התאפשרו בזכות 'הפרוייקט לחיזוק הצפון'
של משרד החינוך ,אשר עוזר לחשוף את התלמידים
לסגנונות ריקוד נוספים וללמידה מתוך צפייה.

מבקרים
בסוזן דלל
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עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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