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בנימה אישית
בימים אלה אנחנו מסכמים חודשיים ראשונים של הרפורמה שביצענו בפעילות חוגי הספורט במועצה .כבר בשלב
זה ניתן לראות עלייה במספר הילדים והילדות ,הנערות והנערים הנרשמים לחוגים ולענפי הספורט השונים .עלות
ההשתתפות המירבית בחוגים הוזלה בשיעור משמעותי; המועצה לקחה אחריות מלאה על הפעלת כל ענפי
הספורט; ומקפידה מאד על רמתם המקצועית של המאמנים והעוסקים בענפים השונים .במקביל ולאחר פעילות
מאומצת ,בוצע כל הרישום לחוגים באמצעות אתר האינטרנט של המועצה והאפליקציה בסלולארי .התוצאה היא
ייעול ושיפור בשירות הניתן להורים ולילדים .כמו בכל מהפכה ,גם כאן יש עדיין מה שצריך וניתן לשפר .ביחד עם
ועדת הספורט ,מחלקת הספורט והעוסקים בדבר  -נפעל להפיק וליישם את הלקחים המתבקשים.
במקביל ,נמשך בימים אלה הרישום במסגרת "חוג לכל ילד" המאפשר בחירה של חוג בעלות מינימאלית של 200
שקל בשנה לכל ילדי כתות ד'-ה' .גם כאן אנו עושים מאמצים רבים להגדיל את מגוון החוגים .אני קורא להורים
לנצל את ההטבה ולרשום את הילדים לאחד החוגים.

מתקרבים אל הככרות
אינני מרפה .סוגיית הכיכרות בכביש  – 90כיכר בצומת
אפיקים וכיכר נוספת בצומת מסדה  -מעסיקה אותי ואת אנשי
המועצה וברור לי ,כמו לכל מי שהשתתף בישיבה שקיימנו
השבוע ,שבלי דחיפה ולחץ בלתי פוסק על הגורמים
הרלוונטיים  -לא נראה תוצאות בשטח.
ביום שני השבוע ,זימנתי ללשכתי את צוות התכנון של שתי
הכיכרות )חברת  (TMRשפועל מטעם 'נתיבי ישראל' ואת
נציגי הנהלות הקיבוצים אפיקים ,מסדה ושער הגולן.
נכון לרגע זה ,הושלם שלב התכנון הראשוני וכעת נותר רק
לקבל אישור מכל הגורמים שיש להם תשתיות בצמתים .כפי שזה נראה כעת ,יש רק גוף אחד )חברת 'מקורות'(
שמשהה את מתן האישור .הבהרתי לאנשי 'מקורות' בצורה שאינה משתמעת )עד סוף החודש אקיים שיחה
עם המנכ"ל החדש שנכנס לתפקידו( שלא אסכים לקבל שום עיכובים בנושא שנוגע לשלומם ובריאותם של
תושבי העמק.
אני רוצה לקוות ,שעד סוף הרבע הראשון של  ,2018נוכל כולנו לברך על המוגמר.

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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חותמים על ההסכם בגלבוע

עוד תעסוקה בעמק הירדן

קצת לפני חג הסוכות ,יצאתי ללשכתו של ראש המועצה
האזורית גלבוע ,עובד נור ,כדי לסכם איתו על הקמת מרכז
'מעברים' משותף לשתי המועצות .מרכז 'מעברים' יפעל
במסגרת מ.מ.ת.ק בעמק הירדן והוא ינוהל ע"י אנשי מקצוע
שיפעלו תחת הנהלה משותפת .המרכז החדש יכניס תנופה
בכל הקשור לפיתוח תעסוקתי קהילתי ,מינוף יזמויות ועסקים,
חיבור בין מעסיקים למועסקים ,הכשרות והכוונה ויצירת
עתודות והזדמנויות תעסוקתיות .אין לי ספק ,כי המרכז החדש
יעשיר את מגוון אפשרויות התעסוקה ואת היכולת לקבל עצה
מועילה והכוונה בעיתוי הנכון.
רוצה להודות למנהלת אגף קהילה איריס שובל ,לעוזר
המנכ"ל צחי בוחניק ולכל מי שתרם להצלחת היוזמה.

סיוע טרום משפטי

סיוע קדם משפטי בחינם

אני שמח לבשר על יוזמה חדשה של המועצה בשיתוף עם
בית הספר למשפטים של המכללה האקדמית נתניה .אם
אתם זקוקים לעצה או לסיוע בנוגע לאחד מהתחומים :יחסי
עובד-מעביד ,ביטוח לאומי ,חוזים ועוד – החל מעתה יש לכם
עם מי לדבר .אחת לשבוע יגיעו לבניין המועצה מתנדבים
וסטודנטים למשפטים המודרכים על-ידי עורכי דין ויגישו עזרה
וסיוע משפטי  -בחינם .בכל יום שני ,בין  13:00ל,15:00-
ניתן יהיה לפגוש אותם ולקבל יעוץ בנושא שמטריד אתכם .כל
הפרטים – במודעה המצורפת .תודה למנכ"ל דודו פרץ על
היוזמה המבורכת ועל ההתארגנות המהירה.

נתקלת בבעיות באחד מהתחומים:
יחסי עובד  -מעביד
ביטוח לאומי
תביעות קטנות
חוזים

בתים משותפים
הוצאה לפועל
הגנת הצרכן
דיור ושיכון

פנה אלינו ללא תשלום!
המועצה האזורית עמק הירדן בשיתוף המכללה האקדמית נתניה
מזמינים אתכם להיפגש עם היועצים שהינם מתנדבים וסטודנטים
למשפטים המודרכים על -ידי עורכי דין על מנת להושיט עזרה וסיוע
משפטי.
יום :ימי שני
שעות13:00-15:00 :

מצב העניינים בפוריה עילית

מיקום :המועצה האזורית עמק הירדן

טיפול המועצה בענייני הוועד המקומי של פוריה עילית נמשך.
שם היועץ :גלעד רוזן
טלפון לתיאום050-7540898 :
השבוע שיגרתי מכתב לכל אחד מבתי האב בישוב ועדכנתי את
התושבים בכל הפעולות המתבצעות על מנת להבטיח שירות
מיטבי ,למרות קשיים כאלה ואחרים הקשורים בוועד הישוב ובעומד בראשו .דאגנו להניח את המכתב בכל אחת
מתיבות הדואר בישוב ואם מסיבה כלשהי מישהו לא מצא את המעטפה בתיבה – הוא מתבקש ליצור קשר עם
לשכתי .בכל מקרה ,ניתן לקרוא את תוכן המכתב באתר המועצהhttp://j-v.org.il/archives/8057 .
-2פניות הציבור
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ביקור יו"ר המחנה הציוני

אבי גבאי מבקר במייסדים

יו"ר המחנה הציוני אבי גבאי הקדיש השבוע יום שלם
)כמעט( לסיור בעמק הירדן .עליתי איתו למפגש עם חקלאים
ועם רון יצחקי ,מרכז הוועדה החקלאית של המועצה ,ברמת
סירין .גבאי היה נחרץ ואמר לטעמי את הדברים הנכונים:
דרושה אכיפה נחרצת ,במקום לעסוק כל הזמן בחיפוש אחר
חוקים חדשים )שמייצרים בעיקר כותרות( .קודם לכן ,הוא
פתח את הבוקר במפגש עם אסתי עמית ואנשי המייסדים;
משם יצאנו לסיור בבית גבריאל ,סיור מרגש בחדר השלום,
פגישה חשובה וטובה עם נשיא המכללה האקדמית כנרת
פרופ' שמעון גפשטיין ובערב התכנסנו כולנו לאירוע
מרשים בגינוסר ,שבו נפגש גבאי עם חניכי המכינות הקדם
צבאיות באזור הצפון .אין לי ספק שיש לעמק שלנו פינה חמה
מאד בליבו של היו"ר.

תיאטרון רב תחומי חדש
שמח לספר לכם על פעילות חדשה וייחודית בעמק' :תיאטרון
הקוקיה' פותח השנה ,בעידוד ובתמיכת המועצה ,בית ספר
לתיאטרון רב תחומי למבוגרים ונוער ,בבית יגאל אלון
שבגינוסר .אמני התיאטרון הינם יוצרים ומורים מנוסים,
החיים ונושמים תיאטרון רב-תחומי מזה  17שנה .הצגות
התיאטרון מופיעות בכל רחבי הארץ ומוזמנות לא אחת לייצג
את ישראל בפסטיבלי תיאטרון בינלאומיים בעולם.
תוכלו לשמוע על המגוון המרשים של הקורסים שייפתחו
השנה אצל שירלי  052-8710897לי  054-5321141או
אילת  .054-4803594בית הספר נפתח מיד אחרי החגים.
לפרטים נוספים על הקורסים ועל המנחים הקליקו:

עם רון יצחקי ברמת סירין

https://hakookiyaoffice.wixsite.com/thecuckootheater
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יש במה להתגאות

כמדי שנה התכבדנו השבוע לארח את נציגות 'המועצה
לישראל יפה' שבאו לבחון כמה כוכבים ראוי להעניק לנו.
שמחתי מאד לסקור בפניהן את הפעילויות והחידושים שעברו
על המועצה במהלך השנה שחלפה .סיפרתי בגאווה על
הצמיחה הדמוגרפית שניכרת היטב במערכת החינוך
ובתחומים נוספים; על האולם החדש והיפה בבית ירח; על
העבודה הנהדרת שנעשית במייסדים ובבית יד לבנים; על
בית איל ועל האתר היפהפה בנהריים; על השיפוץ וההרחבה
עם נציגות המועצה לישראל יפה
המתוכננים בבית גבריאל; על השינוי המרענן שעבר על חוגי
הספורט; על הקפת הכנרת ועל מסע סובב כנרת ועוד על שורה ארוכה של מפעלים ,יוזמות ונושאים שרק מפאת
קוצר היריעה איני מזכיר כאן את כולם .הן מצידן ביקשו לדבר בעיקר על הבוגונוויליות היפהפיות שהן רואות כאשר
הן חולפות ליד דגניה וכנרת.
לאחר המפגש בלשכתי ,יצאה המשלחת המכובדת לסיור ברחבי המועצה עם רענן סרי מנהל אגף שפ"ע בליווי
מנחם ימיני ,חנה פיטארו ועוזר המנכ"ל צחי בוחניק .הן ביקרו בעמותת המייסדים ,מכללת כנרת ,מתחם
הרכבת העתיקה ,בית גורדון ,בית ירח ,בבית יד לבנים ועוד.

משתלבים ועתידים להוביל

השבוע אירחתי את מנהלת פרויקט 'עתידים' של צה"ל
בראשות סגן אלוף אורן בר ,בן קיבוץ חוקוק .השנה,
לראשונה ,משתלבים גם בנות ובני המועצה שלנו בפרויקט
חשוב זה ,המאפשר לתלמידים מצטיינים מהפריפריה לבחור
במסלול של לימודי הנדסה אקדמיים ולאחריהם להשתלב
באחת מיחידות העילית של המודיעין בצה"ל.
כולנו תקווה שגם בנות ובנים מעמק הירדן ,שיש להם את
הפוטנציאל המתאים להשתלב במערכים שבחזית
הטכנולוגיה ,יוכלו למצוא את התפקיד המתאים והמשמעותי
ביותר ,בזכות השתלבותם בפרויקט.

מנהלת פרוייקט עתידים

-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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מלגות לסטודנטים

שנת הלימודים האקדמית יוצאת לדרך )נחזיק אצבעות שהסגל האקדמי הבכיר יגיע להבנות והכל יבוא על מקומו
בשלום( וזו בהחלט הזדמנות .1 :לאחל לכולם שנה טובה ,מרתקת ועתירת הישגים .2 .ליידע או לתזכר אתכם
שהמועצה ,ביחד עם מפעל הפיס ,תשמח להעניק מלגות סטודנטים בסך עשרת אלפים שקלים .המלגה תינתן
למי שימלאו  100שעות פעילות בתפקיד של רכזי צעירים ביישובי העמק .לפרטים :אהוד סלעי ,מנהל מחלקת
צעירים במועצה האזורית עמק הירדןehud@j-v.org.il ;054-7731761 .

מעשירים את ארגז הכלים

חברי פורום מנהלי הקהילה ,המשותף למוא"ז עמק הירדן
ועמק המעיינות ,ממשיך להיפגש ,לשתף בחוויות וליצור
מאגר ניסיון וידע חיוני שיעשיר את ארגז הכלים של כל אחד
מהמנהלים .השבוע יצא הפורום לסיור במועצה האזורית
מגידו .המשתתפים שמעו הרצאה על מיצוב המועצה כמרחב
ביוספרי ,הקושר בין אדם ,קהילה וסביבה .לאחר מכן ,ביקרו
בקבוץ עין השופט ושמעו מפיו של אלישע שפירא את
הסיפור המרתק על גילויו של הסליק בקיבוץ .על קיומו של
הסליק שמע שפירא מפיו של אחרון השותפים לסוד אשר
נותר בחיים ואולם רק בשנת  2009נפתח הסליק לקהל
הרחב .הסיור הסתיים בחווה הלימודית 'אדמה' ,המחברת את
ילדי מגידו והסביבה לפעילות במרחב הביוספרי.

פורום מנהלי קהילות
במועצה האזורית מגידו

טובי השחיינים בגביע איל

גביע איל

אליפות שחיה מאורגנת למופת התקיימה בסוכות בבית איל.
המסורת היפהפייה שמטפחים אורנה שמעוני ואלמוג אביעוז
עושה את שלה ואנחנו ראינו את  375השחיינים הצעירים
הטובים בארץ מתחרים על כל תואר ונאבקים כנגד השעון.
מצטייני 'גביע איל' ל 2017-הם :במקצי הנשים  -אביב
ברזילי ממשגב ,אלופת ישראל ובעלת מדלית כסף בתחרות
הבינלאומית שנערכה במדריד .אצל הגברים הצטיין  -יונתן
קופלב ממכבי חיפה אלוף ישראל ,שיאן ישראל ,אלוף אירופה
)דברצן  (2012ובעל תוצאת השנה בעולם ) (2016במשחה ל 50-מטר גב .תודה רבה להדר בן דרור ואנדריי
טוט על ניהול וארגון התחרות .תודה לצוות שופטי איגוד השחייה .נתראה ב'גביע איל' .2018
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