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צעדים למניעת התפשטות הכלבת

הכלבת מכה מזה זמן רב ,רב מדי ,במספר מועצות אזוריות ברחבי הצפון .ביחד עם מרכז המועצות האזוריות
בישראל ומועצות אזוריות שכנות לנו – נוקטת המועצה מספר צעדים חשובים שנועדו למנוע הידבקות בתחומי
המועצה האזורית עמק הירדן.
סוגיית חיסוני בעלי החיים שבישובים  -הינה קריטית בימים אלה .כל מי שחיית הבית שלו אינה מחוסנת מתבקש
לעשות זאת ללא דיחוי באמצעות אנשי אגף שפ"ע והווטרינר המועצתי ד"ר גיא בן שמחון .מעבר לכך ,בשיתוף
שורה של גורמים מבצעות כעת מספר מועצות אזוריות מבצעים לחיסול מקורות המזון של החיות הנגועות )על
פי כל ההערכות ,תנים נגועים הם מקור הבעיה(.
באתר המועצה האזורית עמק הירדן  j-v.org.ilמצויה חוברת הוראות שהופצה על ידי רשות הטבע והגנים ומרכז
המועצות האזוריות בישראל .אנא קיראו אותה ודאגו לכך שכל
בני הבית בגילאים השונים יכירו את ההנחיות ויקפידו עליהן.
אנו מקווים שהירתמות הגורמים השונים בראשות משרד
החקלאות ,לצד התנהגות אחראית שלנו התושבים ,תביא
לחיסולו של הנגע הזה מהר ככל האפשר.

תפילת הגשם

דצמבר כבר מסתיים ואנחנו עדיין ממתינים שהחורף יגיע...
כמות המשקעים ברחבי הארץ בחודש נובמבר הגיעה
בממוצע ל 30-מ"מ ,שהם פחות מ 50%-מהממוצע הרב
שנתי לחודש זה .באזור הכנרת ,החולה והגולן ירדו כ 15-מ"מ
של גשם! ואף אחד מאיתנו אינו זקוק למשקפת כדי לראות
את עד כמה גדל האי מול קיבוץ מעגן.
בהיעדר תוכנית מעשית שמובילה ממשלת ישראל ,אין לנו
אלא לסמוך על יוזמתו של רב המועצה הרב שלמה דידי,
אשר יארח אצלנו בעמק את כבוד הרב הראשי לישראל דוד
לאו .ביקורו של הרב לאו יחל בבית העלמין של כנרת ובשיאו
יעלו הרבנים הנכבדים על האי שמול מעגן לתפילה
רבת-משתתפים ,בקריאה לפתיחת ארובות השמיים.
"הנני העני ממעש" ,כפי שאומר נוסח התפילה ,יכול רק
להתפלל להצלחתה של התפילה ולגשמי ברכה שהעמק
ובעיקר החקלאים משוועים לו.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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בזכות המתנדבים

פעילותם המבורכת של מתנדבי 'המתמיד' בעמק הירדן
מתבצעת ברוב המקרים בשקט ,הרחק מהמולת הכותרות
ובצניעות רבה .משום כך ,שמחתי לקחת חלק השבוע בערב
הוקרה למתנדבים היקרים הללו .באירוע המכובד והמרגש
נטלו חלק גם ראש מועצת מגדל ,ישראל עמרוסי ,מפקד
תחנת טבריה אלי סילוק ,ס' מפקד מגב צפון גידי עובדיה,
סגל שוטרי עמק הירדן ומתנדבים.
בטקס מרגש נפרדנו גם ממתנדב ותיק מדגניה ב' ,סלווין
פיטרס לאחר  25שנות התנדבות.
המצטיינים לשנת  2017הם דרורי פראג' ,דביר גנון
)מהנוער( ופאני עטיה.

דברים שחשוב לגעת

הוקרה למתנדבי המתמיד

הבמאי יאיר קויפמן באלווה בר

אחת לכמה זמן מתקיים ,ביוזמת אנשי אגף קהילה במועצה,
ערב שיודע איך לגעת במקומות רגישים .כזה היה הערב
שהתקיים בשני השבוע במועדון 'האלווה בר' 50 .משתתפים
הגיעו ונהנו ממפגש שנועד לצעירים ולצעירים ברוחם.
מיד לאחר הדלקת נר שביעי של חנוכה ,הוקרן בפאב הסרט
"אבודים לרגע"  -דרמה עלילתית אוטוביוגרפית ,העוסקת
בפגיעות נפשיות שנגרמות כתוצאה משימוש בסמים )במאי:
יאיר קויפמן( .לאחר ההקרנה ,התקיימה שיחה מרתקת עם
יאיר ,שעל סיפורו האישי מבוסס הסרט .הוא שיתף את הקהל
בקורותיו ובצלקות הנפשיות שהוא נושא אתו עד היום
כתוצאה מכך .השיח הער שהתפתח ,מעיד עד כמה גדול הצמא למידע אמיתי ורלוונטי בתחום.
אנשי אגף קהילה במועצה ימשיכו בפעילויות מסוג זה לקהלי היעד השונים ואתם מוזמנות ומוזמנים לעקוב אחר
הפרסומים שיהיו במסגרת עמודים אלה .שאפו לקרני רימר צרי ,מנהלת המחלקה למניעת סמים ואלכוהול
ו'מצילה' ולאהוד סלעי ,מנהל מחלקת צעירים במועצה.
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מדברות על הכל

הפעילות בחוקוק

בימים אלו נמצאת בעיצומה הסדנה 'בשתיים' ,סדנה אזורית
לאימהות ובנות בכיתה ו'-ז' ,המתקיימת השנה לראשונה
בצפון הכנרת.
'בשתיים' ,שמתקיימת זו השנה השלישית בעמק הירדן,
מתמקדת במעברים ושינויים המתרחשים בחיי הנערות
והאימהות ובמציאת הדרך המשותפת לתקשורת ושיח פתוח
וקרוב לקראת גיל ההתבגרות .נושאים כמו גיל ההתבגרות,
דימוי גוף ,מיגדר ,התמודדות עם קונפליקטים ועוד – מטופלים
'בשתיים' בחמישה מפגשים.
מנהלת יחידת א'-ו' ב'מרכז עידן' ,יעל מייזלס ומנהלת מחלקת סמים ואלכוהול ו'מצילה' קרני רימר צרי ,בחרו
לקיים את הסדנאות בצפון הכנרת )חוקוק( וברכס הפוריות )פוריה עלית( ,כחלק מן הרצון להנגיש את הפעילות
לתושבים באזורים השונים.

בוחרים בשירות משמעותי

בני ובנות י"ב בעמק נמצאים ,בימים אלו ממש ,בשיאו של
התהליך שיקבע לבסוף היכן הם ישרתו בצה"ל ולאיזה מסלול
יילכו  -שנות שירות ,מכינות וכו' .כחלק מתהליך הליווי שמקיימים
אנשי יחידת הנוער ב'מרכז עידן' בנושא ,הצטרפו גם השנה
השמיניסטים/יות למסע לשירות משמעותי בחברה הישראלית,
מירוחם לערבה .מדובר במסע על אופניים והחניכות וחניכים
רכבו במשך  4ימים ,מירוחם ועד לערבה; ישנו בשטח ,בישלו
ביחד ,נפגשו עם בני שכבתם מכל רחבי הארץ ונהנו מהיכרות
עם נוף מדהים ואחר מזה שהם מורגלים בו בבית.
במהלך המסע נחשפו החבר'ה לשאלות 'הבוערות' בחברה
הישראלית – צדק חברתי ,סולידריות ,שלום וביטחון ,שוויון
בנטל ועוד .בין הדוברים שאותם פגשו :אבי גבאי יו"ר
המחנה הציוני ,משה בוגי יעלון שר הביטחון לשעבר ,ח"כ
איתן ברושי ,מאיר צור מזכ"ל תנועת המושבים ,מפקד
בה"ד  1וניר מאיר מזכ"ל התנועה הקיבוצית.
המדריכים בשטח מדווחים שבני הנוער שלנו ייצגו את עמק
הירדן בכבוד.

מסע השמיניסטים
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שפע של כשרון בערב קורנפיין

ערב קורנפיין ה 16-במספר

בשבוע שעבר התקיים בעמק 'ערב קורנפיין' לעידוד יצירה
מוסיקאלית ,לזכרם של ערן ועודד קורנפיין .זו השנה ה16-
שמשפחת קורנפיין מעניקה מלגות וכלי נגינה למוסיקאים/יות
צעירים .על הבמה הופיעו מיטב בני ובנות הנוער שלנו
בהרכבים שונים .הערב כולו היה פרי אימונים והכנות,
שעליהם עמלו הצעירים :הם ניגנו ,שרו ,הינחו ,בנו תפאורה
ועברו סמינר משותף של יומיים לקראת הערב עצמו.
האירוע אורגן ע"י קבוצת "יוצרים רוק חברתי" ,שהיא חלק מפעילות הנוער של 'מרכז עידן' .על הליווי ,ההדרכה
וההפקה היו מדריכי הקבוצה :אורי ציון ,קאי אלוני ,עדיאל רוזן וקרן בהט ,מנהלת יחידת הנוער.
תודה לכל מי שהגיע לעודד ,לתמוך ולפרגן ותודה גדולה במיוחד למשפחת קורנפיין ,שמוקירים ותומכים ביצירה
המוסיקלית ובכשרונות הצעירים בעמק הירדן.

אגדה מקומית שהיתה באמת

 125בנות ובנים ,רקדניות ונגנים ,נגניות ,שחקניות ושחקנים
הציגו בשבוע שעבר מופע מרהיב במסגרת פסטיבל 'כנרת
של אור'.
המופע ״אגדה מקומית״ ,שמתקיים זו השנה השישית ,זכה
לשדרוג מבורך בזכות תקציב מיוחד שקיבלנו ממשרד
התרבות )מירי רגב עושה למען התרבות בפריפריה ומגיע
לה על כך כל הכבוד(.
המופע המהוקצע הוקדש ליצירתה של מרים רות זכרה
לברכה ,חברת שער הגולן ,״שבעה שודדים ,שבעה פיהוקים
וזקנה אחת קטנה".
תודה לכל הצוות המדהים של המרכז למוזיקה ומחול
בראשות נירה ספיר פינסקי ,תודה לבמאית והעורכת יעל
שדה ,תודה לכל צוות ההפקה :רון אלתר ,רבקי אלגד,
אלה פארן ,שרה אלסון .תודה לאגף חינוך ,לעפרה פייקוב
וערן שגיא ,לאגף קהילה בראשות איריס שובל ולכל מי
שטרח ועמל.

'אגדה מקומית' בבית בנציון
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אנשי אגף קהילה והמחלקה לקליטה וצמיחה דמוגרפית
במועצה משלבים בתוכנית הפעילות של קהילת העולים
סיורים והיכרות עם נקודות הציון החשובות והמשמעותיות
בעמק הירדן ובסביבה .השבוע יצאה קבוצת העולים אל
מצפה אורון ,שם שמעו את סיפורו של לוחם גולני ,שמשפחתו
עדיין נאבקת על השבתו מידי חמאס.

פסטיבל 'כנרת של אור' ,אשר צוין במהלך ימי החנוכה ,יצא
לביקור חשוב גם בצפון הכנרת' .תיאטרון הקוקייה' קיים
במסגרת האירועים ,הצגת ילדים בקיבוץ גינוסר שאליה הגיעו
בהסעות מאורגנות ילדי חוקוק ואלמגור.

הנה תמונות משמחות שמבשרות על התחדשות :סמוך
למרכז הפעילות של עמותת המייסדים נטמנו לאחרונה
שתילים חדשים .המבצע היפה הזה התבצע במקום שבו
התרחשה לפני מספר חודשים שריפה .שיעור קטן אודות
מחזוריות החיים.
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עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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