גיליון 80

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

י‘ טבת ה'תשע"ח |  28בדצמבר 2017

בנימה אישית

ביחד עם כולם ,גם אני עוקב מקרוב אחר הדיונים בממשלה ובכנסת בנוגע למה שמכונה "חוק המרכולים".
לשמחתי ,עמק הירדן הינו אזור תיירותי שוקק והומה פעילות מדי סוף שבוע .מאז ומתמיד האמנו בעמק בזכותו
של כל אחד לציין את יום המנוחה בדרכו שלו .משום כך ,המרכז המסחרי בצמח פועל ברובו בשבת ,לצד שורה
של עסקים שפתוחים ופועלים בקיבוצים .בכל מציאות שתתהווה ,גם אם יתקבל החוק ,אנו נמשיך לשמור על
אורח החיים שבחרנו לחיות על פיו ברחבי עמק הירדן .אם יהיה בכך צורך ,נתייצב וניאבק בכל גורם שינסה
להתערב ברגל גסה בצורת החיים המקובלת עלינו .הוכחנו עד היום ,שאנו יודעים לכבד את מי שמעוניין להתפלל
בבית הכנסת בשבת ,כמו גם את מי שמעוניין לשבת בבית קפה או במסעדה ביום המנוחה.

תקציב 2018

מצביעים על תקציב

מליאת המועצה אישרה בישיבתה השבוע ,פה אחד ,את
התקציב לשנת .2018
תקציב השנה הקרובה גדול יותר ב 3-מיליון שקל
בהשוואה לזה של השנה שעברה .עיקר הגידול נובע
מהעלייה המבורכת במספר התלמידים במערכת החינוך
מהגן ועד כתה י"ב .בתקציב  2018הוקדשו תקציבים
מיוחדים לשלל פרוייקטי חדשים ובראשם פתיחת מרכז
מעברים לתעסוקה בצומת צמח ,העסקת רכזת צמיחה
דמוגרפית ורכז צעירים במישרה מלאה ,הוספת בעלי
תפקידים במחלקת התכנון ועוד.
כמו כן הופנו השנה תקציבים לשיפור השירות לציבור
באגף שפ"ע ובוועדה המקומית לתכנון ובנייה.
נתח תקציב אגף החינוך הוא הגדול ביותר :כ 37%-מכלל תקציב המועצה ב .2018-הוצאות המועצה
בסעיף החינוך ב 2018-גדלו בכ 2-מיליון שקל ,מתוך זה חל גידול של כ 250,000-שקל בנתח ההשתתפות
נטו של המועצה.
מגיעה בלי ספק מילה טובה לשדרת המנהלים במועצה ,אשר הוציאה מתחת ידה תקציב שיאפשר לנו
להעשיר ולשפר את הפעילות בשנה הקרובה ,תוך שמירה על המסגרת; כל זאת ,על אף הקיצוץ הכואב
במענק האיזון של משרד הפנים .ביחוד מגיעות המחמאות לגזבר המועצה זאב זימל ולטל יערי מן
הגזברות ,על מלאכת הכנת התקציב לשנה הקרובה.
ניתן לראות פירוט של מרכיבי התקציב באתר האינטרנט של המועצה j-v.org.il -
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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איך רצוי לצמוח במרחב הכפרי

לגדול במחשבה תחילה

השבוע יצא לדרכו הקורס לצמיחה במרחב הכפרי ,שהינו פרי
שיתוף פעולה פורה של מכללת כנרת ,החטיבה להתיישבות,
הרשות לפיתוח הגליל ,התנועה הקיבוצית והמועצה האזורית
עמק הירדן.
פורום נכבד של לא פחות מ 30-איש ואישה התקבץ במכללה
האקדמית כנרת ואותת על מידת הרצינות שמייחסים
הנוכחים לנושא שיעצב במידה רבה את דמותם של ישובי
העמק בשנים הקרובות.
המפגש החל בסבב היכרות מרתק ,שבו סיפרו כל היושבים בחדר על הסיבה שבגללה נרשמו לקורס .בנוסף,
התבקשו כולם לספר דבר אחד שיסייע לחבריהם לזכור אותם במשך כל תקופת המפגשים בקורס .החברים –
נשים וגברים מעמק הירדן ,מהגולן ,מהגליל התחתון ,הגלבוע ואפילו מעמק יזרעאל – סיפקו אנקדוטות מרתקות;
המקורי מכולם היה יונתן אלתר מאשדות יעקב מאוחד ,אשר פצח בשירה וחקק עצמו בזיכרון הקולקטיבי.
את ברכת המועצה האזורית עמק הירדן לחברות וחברי הקורס הביאו איריס שובל ,מנהלת אגף קהילה ורונית
איתן ,מנהלת המחלקה לקליטה וצמיחה דמוגרפית .הקורס יכלול  12מפגשים שיתקיימו אחת לשבועיים )בימי
ראשון במכללה( .הוא מעניק הזדמנות ללמידה ולהיכרות עם שורה ארוכה של נושאים ,אשר יעניקו למשתתפות
והמשתתפים מידע ורעיונות על נושא הצמיחה במובנו הרחב ביותר.

זכרתם לחסן אותם?

ההתמודדות עם גל מקרי הכלבת ,אשר התגלו במועצות
אזוריות שונות בצפון ,נמשכת .המועצה האזורית עמק הירדן
מפעילה מערך מניעה והסברה על מנת שנישאר גם להבא
מחוץ לסטטיסטיקה.
בימים אלה מתבצעת על ידי אנשי אגף שפ"ע והווטרינר ד"ר
גיא בן שמחון פעילות שנועדה לוודא ,כי אין כלבים ובעלי
חיים אשר משוטטים בתחום המועצה; ולא פחות חשוב מכך:
שכל בעלי החיים מחוסנים.
בעליו של כלב אשר נתפס כשהוא משוטט  -ישא באחריות
ויוטל עליו קנס .כנ"ל לגבי כלב אשר איננו מחוסן.
המעוניינים לבצע חיסונים מוזמנים להיכנס לאתר petclick
ולמצוא הנחיות וטופס מתאים ,המאפשרים תשלום מקוון
באמצעות כרטיס אשראי) .ראו הסבר בדף המצורף(
חיסונים במועצה ניתן לבצע מדי יום שלישי בין השעות 8
ל 10-בבוקר .לבירור בנוגע לחיסון ניתן להתקשר בימי שלישי
וראשון לטלפון  ,04-6757662או לאגף שפ"ע של המועצה
.04-6757648
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עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 80

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

י‘ טבת ה'תשע"ח |  28בדצמבר 2017

להגיע בשלום לשנה החדשה

ליל הסילבסטר ידוע כמועד לפורענות ,בעיקר בגלל החיבור המסוכן בין חגיגה עד לשעות הקטנות ,נהיגה
ואלכוהול .משום כך ,נערכו השבוע אנשי אגף התחבורה בראשות שולי מגן ,כדי לקדם את פני הבאות .בליל
הסילבסטר יפגין אחראי הבטיחות בתעבורה של המועצה ,אמנון חג'בי ,נוכחות באזור הבילויים סמוך לכביש .90
לנהגים והנהגות הצעירים – ולכל מי שירצה בכך  -יחולק חומר הסברה אשר נועד להחזיר את כולם הביתה,
בריאים ושלמים ,בסוף הלילה.
סילבסטר שמח ובטוח לכולם

בקרוב בעברית

שעת סיפור למבוגרים

תלמידי האולפן לעברית הגיעו השבוע לשעת הסיפור
המסורתית בספריה שבמכללה האקדמית כנרת .על מנת
שיוכלו להנות מן המקום ומשפע הספרים שבו ,נערך לעולים
סיור שכלל הסבר על השירות שניתן לקבל בה ,שעות
הפתיחה ועוד.
בהמשך ,סיפרה להם חני שפר את הסיפור "לאן הולכות
הדאגות בלילות" ,בליווי תרגום שסיפק שגיא צ'ייקה לרוסית.
שאפו לרונית איתן ,מנהלת מחלקת קליטת עליה ולשירלי
יוסף מנהלת הספרייה האזורית ,על הפעילות החשובה
שמחזקת את תחושת הבית של העולים.
המפגש הבא יהיה באפריל ,עם קבוצת העולים הבאה...
-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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המפסידים הגאים

אנחנו על המפה

תנו בכפיים לקבוצת הכדורסל הצעירה )כיתות ט׳( של עמק
הירדן שנתנה הופעה הירואית והיתה במרחק של כמה
שניות )ונקודה אחת( מניצחון ענק על מכבי חיפה בשמינית
גמר גביע המדינה .המשחק התקיים בחיפה ומציב את
הקבוצה המאוחדת ואת המאמנים הלל ינאי ואמיר
בלצ'ינסקי בין  16הקבוצות הכי טובות בארץ .זקני העמק
אינם זוכרים מתי קבוצת כדורסל בגילאים הללו התברגה אל
הטופ של הכדורסל הישראלי.
בסיום המועד החוקי של המשחק היתה התוצאה שוויון
 ,62-62עובדה שחייבה הארכה של  5דקות .בסיום דקות
ההארכה נכנעו בחורינו המצויינים .64-67
שאפו לשחקנים שנותנים תקווה ,שעמק הירדן עושה
צעדים ראשונים בדרך אל צמרת הכדורסל בארץ; ומילים
חמות גם לקבוצת ההורים שליוו את הקבוצה ונתנו לה עידוד
ותחושה של בית.
בסיום המשחק ביקש רכז ענף הכדורסל בעמק הירדן ,רז
גל ,מהשחקנים לשאוב עידוד מן היכולת המצויינת
שהפגינו" .זהו שכר לימוד מעורר כבוד לאגודה החדשה
שלנו ,שכבר בשנה הראשונה של האיחוד מגיעה לשמינית
גמר גביע המדינה .נכון ,זה כואב להפסיד ,אבל זו הדרך
ששחקנים צריכים לעבור ואנחנו נעבור את זה איתם".

ההורים התומכים

האי מול חוף מעגן

אוי כנרת

ביום רביעי הקרוב ) 3בינואר( תתקיים ביוזמת רב המועצה
שלמה דידי וכבוד הרבי הראשי לישראל דוד לאו תפילת
רבים בתקווה למצוא דרך לפתוח את ארובות השמיים
ולהיטיב עם האגם היקר לכולנו.
לפני הגעתו אל האי מול מעגן יבקר הרב הראשי בבית
העלמין בכנרת ויקשיב לסיפורי הראשונים אשר בנו את
העמק .התפילה על האי תחל בשעה  .15:30הצילום
המצורף כאן מסביר אולי טוב יותר מהכל עד כמה עגום מצבה
של הכנרת בימים אלה .כולנו תקווה – מי בתפילה ומי בהמיית
לב – שהגשם יגיע והמצב ישתפר עד מאד.
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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חג הבננה

חגיגה צבעונית ושמחה שטפה את העמק במהלך חג החנוכה.
בחסות צמח מפעלים אזוריים ,צמח בננות ובשיתוף המועצה
האזורית
עמק הירדן חגגנו כולנו את פסטיבל הבננה ברחבי עמק הירדן.
במוקד החגיגות היה הפרי העסיסי והצבעוני שמזוהה כמעט
יותר מכל דבר אחר עם עמק הירדן.
עשרת רבות התכנסו לאירוע הפתיחה בחמישי שעבר בבית
גבריאל .את דברי הפתיחה נשאו מנכ"ל צמח מפעלים ,מנשה
שלום ,ראש המועצה עידן גרינבאום וחברי הלובי החקלאי
בכנסת – הח"כים איתן ברושי ויצחק ועקנין .את הנאום
האחרון נשא ראש הממשלה ושר הביטחון לשעבר ,אהוד
ברק .דברים שאמר ברק בנאומו ,בנוגע למדיניות שנוקטת
הממשלה ,יצרו במהלך הימים שלאחר מכן הד תקשורתי נרחב
ועוררו לא מעט תגובות נסערות.
בימים שלאחר מכן ,התמלא העמק בשלל אירועים שצבעו את
חג החנוכה בצהוב עז :שוק האוכל ,תערוכת הצילומים ,המירוץ
העממי 'רצים בצהוב'' ,בעיטת הבננה'' ,מלך הפויקה',
הפעילות עם תלמידי 'שחף' ועוד ועוד.
זר תודות למי שעל החגיגות :למנכ"ל צמח בננות משה נבון,
למנכ"ל צמח אבוקדו אבי אייזנברג ,למפיקה והרוח החיה דורי
עברי ,לעידן הלמן שהנחתה בנועם ובמקצועיות את אירוע
הפתיחה ,ולאנשי המועצה אביאל פרטוק וצחי בוחניק.
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עם הפנים קדימה...

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
-6פניות הציבור
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