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בנימה אישית
לא מעט ביקורת, מרביתה מוצדקת, מוטחת בשבועות האחרונים במשטרת ישראל, על חוסר תפקודה בתחום 
מניעת הפשיעה החקלאית. השבוע, ממש עם סגירת הגיליון הזה, התברר שאפשר גם אחרת. ערנותו של רב"ש 
קיבוץ אלומות, אריה סולפיין, ביחד עם תושייתם של אנשי יחידת השיטור הקהילתי בעמק הירדן ומשמר הגבול, 
הביאו ללכידת חשוד בגניבה של עשרות עיזים מהדיר בקיבוץ. בחודשים האחרונים סבלו באלומות ממכת גניבות 
קשה ואנו תקווה שכעת היא תיפסק. ביחד עם חקלאי עמק הירדן, אנחנו מקווים שמדובר רק בסנונית ראשונה 

במאמצים של משטרת ישראל ומשמר הגבול להשבת הביטחון האישי והשקט בשדותינו ובבתינו.   

מצדיעים באידיש                     
מעורר  אך  חטוף  למפגש  זכיתי  החולף  השבוע  במהלך 
השראה עם חבורה של  ותיקי העמק, מדור ההורים, חלקם 

נמנים עם מי שבנו בידיהם ממש את עמק הירדן. 
'המייסדים',  עמותת  של  ובניצוחה  הרווחה  משרד  ביוזמת 
התכנסו כמה מאות ניצולי שואה תושבי העמק בבית גבריאל, 
ביסטו  מיר  ("ביי  האידיש  תיאטרון  של  בהצגה  ביחד  לצפות 
הללו  שהמפגשים  מודה  אני  ערב.  מארוחת  וליהנות  שיין"), 
תמיד מפיחים בי איזו אנרגיה טובה. האנשים הללו, מי שצלחו 
קשיים מהנוראים שיש והביאו את כולנו אל הארץ המובטחת, 
העמותה  מנכ"לית  עמית,  לאסתי  תודה  להרבה.  ראויים 

ולצוותה על ההפקה המשובחת.  

שליחים של רצון טוב                    
אומרים שאנחנו חיים באי קטן שמוקף אויבים, אבל מתברר 
שבקרב שכנינו יש מי שרוצים לחיות בשקט ובשלום. בשבוע 
ירדן  דיפלומטי עם ממלכת  עוד משבר  בעיצומו של  שעבר, 
(בגלל מותו של אזרח ירדני שניסה לדקור שוטרי מג"ב בשער 
של  מרשימה  חבורה  גבריאל  בבית  אצלנו  נחתה  שכם), 
בין  מנהיג  האורחים,  כל אחד מארבעת  שייחים מהממלכה. 
בין  לחבר  אחד:  חזון  ולכולם  אדם  בני  אלפי  למאות  עשרות 
התרגשו  האורחים  הדמים.  שפיכות  את  ולהפסיק  העמים 
מהביקור בחדר השלום ובמיוחד מהמזכרות שהשאיר המלך 

חוסיין המנוח במקום במהלך ביקוריו. 
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ראשון בין שווים  
היום,  לומר  שנהוג  כמו  הצלחנו,  השבוע  ממש:  עניין  באותו 
לעשות תיקון. על הלוח שבו מופיעות תמונותיהם של ראשי 
ייסד  אלכס פרג ז"ל, אשר  דיוקנו של  המועצה הוספנו את 
המכונן  המוניציפאלי  הגוף  הגוש,  ועד  את  ב-1935 
שבעקבותיו הוקמה המועצה האזורית עמק הירדן, המועצה 
זרע  בית  לאנשי  להודות  רוצה  בישראל.  הראשונה  האזורית 
את  שהסבו  בנתור,  ברכה  החרוצה  לארכיונאית  ובראשם 

תשומת ליבנו ולא הירפו עד שבאו דברים על תיקונם.

אנחנו נהיה מוכנים  
ליום פקודה  בזרועות הביטחון  בתרחישים השונים שמציגים 
תהיה לצוותי החירום היישוביים (צח"י) חשיבות רבה ביותר. 
משום כך, אנו במועצה משקיעים מחשבה, משאבים וזמן רב 
לא  לדאבוני,  הצח"י.  אנשי  של  יכולותיהם  ובשידרוג  באימון 
בכל הישובים מתייחסים לדברים באותה מידה של רצינות. יש 

מי שמודעים היטב למצופה מהם ויש כאלה שלא. 
כשהפעם  הצח"י,  צוותי  של  נוסף  מפגש  התקיים  השבוע 
ומשחקי  התנסות  באמצעות  החירום  צוותי  אנשי  התאמנו 
האימון  כמה  עד  ספק  היה  לא  מהנוכחים  לאיש  תפקידים. 

והשפשוף חשובים למקרה של .... 
מילה טובה למנהלת אגף קהילה איריס שובל, לרונית איתן 
עם  מפגשים  לבנות  וממשיכים  שמתעקשים  בוחניק  וצחי 

תוכן בעל ערך רב.

מועדון נוער בנווה עובד  
המקומי  הוועד  ידי  על  עובד  נווה   - בפוריה  שהוקם  החדש  הנוער  במועדון  מזוזה  וקבענו  סרט  גזרנו  השבוע 
ובתמיכת המועצה. המועדון ישרת את בני הנוער הרבים ביישוב, שעד עכשיו לא מצאו מקום מפגש מזמין ומסודר. 
את החבר'ה הצעירים מלווה קבוצת מתנדבים בוגרים מצויינת, שמסייעת ומכוונת בכל דבר. כולנו ביחד מקווים 

שמעכשיו ייפתח ביישוב דף חדש ותיווצר בו מערכת חינוך חברתי חיה ותוססת. בהצלחה.
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אולם בית-ירח יוצא לדרך  
קריאות  את  לשחרר  אפשר  כבר  אבל  רשמי,  לא  עדיין  זה 
של  בנייתו  ויפהפה.  חדיש  ספורט  אולם  לנו  יש  השמחה: 
עניינים  כמה  עוד  נותרו  וכעת  הושלמה  ירח  בבית  האולם 
בכל  שעומד  הממוזג,  האולם  אותו.  לפתוח  כדי  בירוקרטיים 
הסטנדרטים והתקנים בישראל ובעולם, כולל מגרש כדורסל, 
נוחים  מושבים  יש  ביציע  ועוד.  התעמלות  מכשירי  כדורעף, 
לכ-400 צופים והוא כולל גם חדרי הלבשה ומקלחות וחדרי 
פעילות לחוגים. בקרוב תחל בו פעילות מסביב לשעון: בבוקר 
תלמידי בית ירח ולאחר מכן קבוצות הספורט השונות. אגב, 
במהלך  שנחשפו  המרהיבים  הארכיאולוגיים  הממצאים  את 

הבנייה תוכלו לראות בקרוב בתצוגה מרשימה בבית הספר.

דיווח תקופתי   
כפי שכבר ציינתי בעבר, אחד האתגרים ששמתי לעצמי הוא 
התושבים  את  לפגוש  לעת,  מעת  המועצה  ליישובי  לצאת 
וללא  ישירות  לדבר  הזדמנות  זו  עבורי  ולהשמיע.  לשמוע 
מתווכים, לספר מה עושה המועצה בימים אלה ומה מתקדם 

בכלל אחד מהנושאים שעל סדר היום.
השבוע פגשתי קבוצה של תושבים משער הגולן. ניצלתי את 
החזרי  מדיניות  את  לעומק  יותר  קצת  להסביר  כדי  המפגש 
בתחום  יוזמות  כמה  על  סיפרתי  המועצה.  של  הארנונה 
התחבורה, על תקציבים מיוחדים (תב"רים) שמיועדים לטובת 

פיתוח יישובי העמק ועוד. 
למספר  ליבי  תשומת  את  להסב  ביקשו  מצדם  התושבים 
לתיקונם  לפעול  מתכוון  ואני  טיפול  המחייבים  מפגעים 
בשבועות ובחודשים הקרובים (למשל, המדרכה שמובילה אל 
הקיבוץ). בשבועות הקרובים אמשיך לבקר ביישובים נוספים, 

להיפגש ולשוחח. 
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יש במה להתגאות   
טל ברודי היה האיש שטבע את המשפט האלמותי: "אנחנו 
במפה ואנחנו נשארים במפה" (1977). ברוח דבריו, גם לנו 
נמצאים  שלנו  החבר'ה  כי  להתגאות  במה  יש  הירדן  בעמק 

בכל מקום בארץ ובעולם ומביאים כבוד. 

לאליפות  השבוע  יצאו  הירדן  עמק  של  הקיאקים  חותרי 
לנו  מותר  הישגיהם המצויינים,  לאור  בסלובקיה.  בינלאומית 
בגלל  משקל  עודף  עם  שם  יחזרו  הפעם  שגם  לצפות 
ולסתיו מזרחי,  לנטע מלקינסון  נחזיק אצבעות  המדליות. 
חברי  ליתר  וגם  למדליה;  טובים  סיכויים  כבעלי  שמסומנים 
והמאמן  שייק  אלמוג  שלם,  גוני  סבר,  רותם  המשלחת: 

רועי לב (וגם לגוני אלפרט מכנרת). 

במירוץ השליחים המפרך הר לעמק, שמתקיים בין כפר גלעדי 
קבוצת  בכבוד  אותנו  ייצגו  יזרעאל(!),  שבעמק  תמרת  לישוב 
רצי עמק הירדן. 24 הרצות והרצים סיימו את המירוץ (שנמשך 
פרץ,  דודו  ו...מחוייכים.  שלמים  בריאים,  כשהם  שעות)   24
שנצפה בדרך כלל ספון על כורסת מנכ"ל המועצה, נטל חלק 
במירוץ וסיכם בנחת: "הארגון המופתי של הנבחרת והאנרגיות 

המיוחדות של עמק הירדן – שוב הוכיחו את עצמם".

מתוך 500 כיתות ז' מכל רחבי הארץ – רק  25 זכו להשתלב 
שם  ייצגו  אותנו  בירושלים.  האומה'  גדולי  'מטמון  חידון  בגמר 
שתיים!!! מבית הספר "אפיקי ירדן" ומזה של "נופי ארבל". ילדינו 
הנבונים הפגינו ידע רב וזכו למחמאות בזכות היכרותם הטובה 
מיום  נהנו  התלמידים  האומה.  גדולי  של  וחזונם  פועלם  עם 
חווייתי, ערכי ומעשיר שכלל סיור בחלקת גדולי האומה הקבורים 

בהר הרצל ומפגש עם שחקנים שגילמו כמה מגדולי האומה.
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אוטובוס הבריחה  
בעמק  Google התאהבו  אנשי  לכם שלאחרונה  נדמה  אם 
נקיים בבניין המועצה  הירדן, אתם לא טועים. בשבוע הבא 
פרוייקט  במסגרת  עסקים,  בעלי  עשרות  עם  מפגש 
"הסטארטר הדיגיטלי" של Google ו-Wix בשיתוף עמותת 
אלינו  שמגיע  צ'ופר  עוד  על  התבשרנו  השבוע  עתידים. 
'חדר  נבנה  שבתוכו  מיוחד  אוטובוס  האינטרנט:  מענקית 
יחנה  (משחק מחשבה חדש שמשגע את המדינה)  בריחה' 
ויאפשר לתושבי העמק  ב"מול כנרת" שבצמח בחודש הבא 
עשרה  עם  להימנות  שמחים  אנחנו  בתוכו.  ולשחק  לעלות 
האוטובוס  של  לביקור  שזוכים  הארץ  ברחבי  בלבד  ישובים 
לפרטים  ולהתנסות.  לבוא  כולכם  את  ומזמינים  המיוחד 
בגוגל  או חפשו  נוספים התעדכנו באמצעות אתר המועצה 

"אוטובוס הבריחה".

מיטב תוצרת העמק 
למעלה מ-6,000 איש מכל האזור עשו כבוד לחקלאות בעמק 
והגיעו אל יריד החקלאות שהתקיים ב"מול כנרת" שבצמח. זו 
"צמח  תאגידי  של  מאד  מרשימה  תכלית  תצוגת  היתה 
מפעלים", מפעל "עוף טוב", מגמת החקלאות של בית ירח, 

אנשי המכללה האקדמית כנרת ועוד.
את  זוכרים  עדיין  בעמק,  שאנחנו  לראות,  הלב  את  מחמם 
המהות והשורשים שלנו. נעשה הכל כדי ליצור כמה שיותר 

מפגנים שיש בהם חיבוק חם לחקלאים ולחקלאות.
שאפו למארגנים - רון יצחקי, עילום אביגדורי, יקי מאיר, 

שני מלמוד, עידן הלמן והמפיקה הראשית דורי עברי.
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עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


