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בנימה אישית

למרות החגים ,החופשות והפגרות ,יש מקומות בהם העבודה לא עוצרת לרגע .כך המצב בכל מה שקשור
לאולמות הספורט החדשים הנבנים בבתי הספר בעמק הירדן .בעוד פחות מחודש תסתיים בנייתו של האולם
החדש והמפואר בבית הספר התיכון בית ירח ובמקביל כבר החלה העבודה על בניית אולם ספורט חדש בבית
החינוך המשותף בדגניה .שני האולמות ישמשו בבקרים את התלמידים ואחר הצהריים את פעילויות הספורט
של המועצה .מוזמנים לבוא ולהתרשם מקרוב.

עושים פסח בעמק

ערב חג הפסח התראיינתי בגלי צה"ל .את השיחה סיימנו עם
שתי המלצות למאזינים :בואו לבלות בפסח בעמק הירדן
ובאתרים שמסביב לכנרת; אבל התאזרו בכמה שיותר
סבלנות ,כי איתכם יהיו עוד מאות אלפים.
לשמחתי ,גם בחג ובחול המועד נהנה העמק משפע של
מבלים .למודי ניסיון אנחנו כבר יודעים להכיל את הצפיפות,
הרעש )פה ושם( והפקקים המשתרכים בכבישים.
פסטיבל עין גב הוכיח שוב ,שהתוכנית שהגו והוציאו אל
הפועל אנשי מחלקת התרבות של המועצה היא ,נכון להיום,
אירוע השיא של הזמר העברי בישראל 5,000 .איש נכחו
בשני הערבים המצויינים ,שהעניקו את הכבוד הראוי לנורית
הירש ולנעמי פולני ,שתי יוצרות נפלאות ואהובות במיוחד.
על המולת החג השמחה והססגונית העיבו ,לדאבון הלב,
החיפושים אחר שלושה צעירים שטבעו למוות במי הכנרת.
שוב התברר ,שכמאמר המשורר "אלף פנים לכנרת" .רגע
היא שקטה ושלווה ורגע היא סוערת ומסוכנת.

מקנחים במימונה

כמו בכל מדינת ישראל ,גם אצלנו החזרה אל שיגרת החמץ
נעשית בערב שכל כולו מופלטות ,חמאה ,ריבה והרבה מאד
קלוריות .תודה רבה לבני משפחת שושן מנווה עובד שפתחו
את ביתם בפני ובפני רבים אחרים )וסליחה על האיחור(.
בירכת תרבחו ותסעדו לאחינו ושכנינו מטבריה ,שחגגו בערב
המסורתי של הפדרציה העולמית של יהודי מרוקו במלון דונה
גרציה ביחד עם השר צחי הנגבי.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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זורמים לירדן

גדות הירדן הדרומי משכו גם הן כמדי שנה מאות ואלפי נופשים שהותירו אחריהם זבל רב .השנה החלטנו ,כי
המועצה תיקח אחריות מלאה על ניקיון הירדן ולאורך כל החג פעלו בשתי הגדות צוותי ניקוי ,שחברו למתנדבים
המסורים השומרים על הנחל לאורך כל ימי השנה.
מבצעי הניקיון יימשכו לאורך כל הקיץ בסיוע תלמידי בית ירח והמתנדבים.

עם הפנים קדימה...
בואו ליריד

קרוב ל 300-משרות ב 40-גופים מהגדולים
ביותר בצפון ימתינו לכם במכללה האקדמית
כנרת ביום שלישי ה 25-באפריל ,החל
משעות הצהריים .מדובר באירוע יוצא דופן
שבו חבר צוות מ.מ.ת.ק של המועצה אל
שורה של גופים מהאזור כולו  -מרכז
תעסוקה גולן ,מעברים בעמק ,שירות
התעסוקה בטבריה ,מרכז הצעירים בטבריה
והמכללה האקדמית – כדי ליצור מארג
אפשרויות שטרם היה כמותו .מעבר
לאפשרות לפגוש מנהלי כוח אדם מעשרות
חברות ,תוכלו לשמוע הרצאות במגוון
נושאים רלוונטיים עבור מי שעובדים בימים
אלה במציאת עבודה.
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יגאל אלון ,זוכרים?

ביום שבת הבא ,ה 29-לחודש ,תצא שיירת רוכבים מקיבוץ
גינוסר לעבר שמורת נחל עמוד ,כדי להזכיר לכולנו את אחד
מענקי הדור שחי בינינו בעבר :יגאל אלון ,איש גינוסר.
יש מי שטוענים ,כי יגאל אלון הרחיק ראות והקדים את זמנו;
ושאילו רק היו מקשיבים בסבלנות למשנתו – חיינו היום,
משני צדי השסע ,היו נראים אחרת .לא לי לשפוט ,אך
נעצבתי לשמוע את הדברים שסיפר לי ידידי ,הווטרינר ד"ר
אמנון כלפא )בן גינוסר( ,שיזם את מסע הרכיבה" :קשה
להאמין כמה אנשים שפניתי אליהם והזמנתי אותם לרכב
איתנו בשבת ,הסתכלו בי ושאלו :יגאל אלון? מי זה?"

נרוץ לזכרם

מעבר לפינה כבר קרבים והולכים אלינו מועדי הזיכרון .עודנו
מתאוששים מפסח וממראות האביב )הקצר פה כל כך ,כפי
שכתב דוד גרוסמן( וכבר פנינו להתכנסויות לזכר מי שנקטלו
על אדמת אירופה או נפלו בגבורה על הגנת הארץ .ביום
חמישי ה 27-באפריל יתקיים המירוץ המסורתי לזכר בוגרים
ומורים מבית ירח אשר נפלו במערכות ישראל.
המדובר במסלול קצר ,אך בעל משמעות רבה .מי
שיכול מוזמן להגיע בצהרי יום חמישי לביצות כנרת
)בכניסה לקבוצת כנרת(.
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צעדים נגד פרקינסון

יוזמה מרגשת מאד תפסה השבוע את עיני :חוג ריקודים
סלוניים חדש שיזמו רבקי אלגד וצוות המרכז למחול בבית
יד לבנים .לא מדובר בעוד חוג לריקודים סלוניים ,מאחר
שחוג זה נועד למי שבני זוגם סובלים מפרקינסון .מן הסתם,
צעדי הריקוד הסלוניים מיטיבים עם מי שלקו במחלה ולכן
החליטו במרכז למחול להרים את הכפפה ולנסות לארגן
מסגרת מיוחדת עבור תושבי עמק הירדן והאזור כולו.
מוזמנות ומוזמנים להגיע לשיעור ראשון להתנסות.

רק למחזורית

רענן סרי ומנחם ימיני ,אנשי אגף שפ"ע ומי שאמונים על
פתרונות בנושאי קיימות במועצה ,מבקשים שאתקן דברים
שנכתבו כאן לפני שבועיים :המכלים ,אשר הוצבו לאחרונה
בישובים מיועדים אך ורק לטובת מכשירי חשמל ביתיים
קטנים בגודלם .את הפסולת האלקטרונית הגדולה יותר יש
לפנות לאתר נפרד ,שאותו יכשירו בכל ישוב.

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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