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בנימה אישית

לא נזקקתי לתאונת הדרכים שאירעה בכניסה לקיבוץ אפיקים ,שלמזלנו הסתיימה עם שני פצועים קל ,כדי
להמשיך ולפעול במרץ עד שתוקם כיכר בצומת .אבל זו בהחלט הזדמנות נאותה לעדכן אתכם ,כי נכון לעכשיו
הסתיים תכנון הכיכר ,כשלצדה מתוכננת כיכר נוספת בכניסה לשער הגולן ומסדה .מיד אחרי חג הסוכות ,נציג
את התוכנית המלאה להנהלות שלושת הקיבוצים ביחד עם מי שמנהל את הפרוייקט מטעם חברת נתיבי ישראל.
המכרז לביצוע שתי הכיכרות עתיד להתפרסם בתוך כחודשיים וזמן קצר אחר כך יחל הביצוע .חשוב לי לציין ,כי
זהו לוח הזמנים המקורי שעליו סוכם עם מנכ״ל נתיבי ישראל תא״ל )מיל׳( ניסים פרץ בביקורו בעמק לפני כשנה
)המועד אושרר מאז בעוד מספר רב של פעמים בשלל פגישות ושיחות עם בכירי חברת נתיבי ישראל ומשרד
התחבורה ,כולל השבוע ביום רביעי בבוקר!( .עד שייבנו הכיכרות ,אני מבקש מכולנו לפקוח עיניים ולנהוג במשנה
זהירות כדי שתשע"ח תהיה עבור כולנו שנה טובה.
העדר שנלכד והוחרם

שומרים על השדות

השבוע נדרשנו להוכיח את רצינות כוונותינו ועשינו זאת בלי
היסוס .עדר של  15ראשי בקר עלה על אחד משדות קבוצת
כנרת ואנשי הוועדה החקלאית במועצה ,בראשות רון
יצחקי ,פעלו ללכידתו ,החרמתו והעברתו לידי אנשי משרד
החקלאות .הלכידה היתה מלווה הפעם בעימות חריף עם
בעל העדר ,שנעצר ונלקח לתחנת המשטרה .כעת הוא
יידרש לשלם קנס ואת ההוצאות הכרוכות בהרחקת העדר.
אני רוצה להודות לגורמים שניצבים לצידנו במאבק הזה:
השומר החדש ,משטרת טבריה ,הסיירת הירוקה ,אנשי
השיטור הקהילתי בעמק ,מג"ב וכמובן אנשי המועצה שימשיכו גם להבא להעביר מסר חריף וברור.

שומרים על התושבים

מליאת המועצה שמעה השבוע דיווח חמור ממבקר הפנים אהוד נוסן ומיו"ר ועדת הביקורת של הישוב פוריה
עלית על התעלמותו של הוועד המקומי והעומד בראשו מהחלטות מליאת המועצה .בסיום הישיבה ,הוחלט
שראש המועצה יוציא צו המורה לוועד המקומי פוריה עלית למסור לוועדת הביקורת ולמבקר המועצה את כל
המסמכים הנדרשים לביצוע משימתם על פי חוק .אם לא יבצעו הוועד והעומד בראשו את הוראות הצו – יובא
הנושא שוב בפני המליאה לנקיטת צעדים נחרצים כנגד מפירי החוק.
במקביל ,עדכנתי את חברי המליאה על כך שחקירת המשטרה הנוגעת לחשדות לביצוע עבירות פליליות על ידי
יושב ראש הוועד המקומי פוריה עלית נמשכת במרץ ,כאשר חלק מבעלי התפקידים במועצה מסרו עדות
במשטרה וגורמים נוספים יעשו זאת בתקופה הקרובה .במקביל נמשכת בדיקת התנהלותו הכספית של הוועד
המקומי על ידי רואה חשבון מומחה ,שמונה לעניין זה על ידי מנכ"ל משרד הפנים .לכשתסתיים הבדיקה ,אדאג
להביא את תוצאותיה בפני חברי המליאה והציבור.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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www.j-v.org.il

גיליון 69

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

ח‘ תשרי ה'תשע"ח |  28בספטמבר 2017

שומרים על השם הטוב

ד"ר ירח פארן בטקס

בסוף השבוע שעבר פירסם הבעלים של מה שמכונה "עיתון"
כוכב הצפון ,יו"ר הוועד המקומי פוריה עלית ,רשימה שתוקפת
את בחירתו של אחד ממקבלי פרס המועצה לשנה זו .אסופת
הטענות ודברי הבלע פורסמו ללא בקשת תגובה מהמועצה,
מיושב ראש ועדת הפרס עוזי קרן וממקבל הפרס עצמו .לאור
פניות מצד תושבים בעמק אשר נפגעו מן הדברים שנכתבו
על מקבל הפרס ,אני מבקש להבהיר כי אני מגנה בתוקף את
הדברים .הד"ר ירח פארן הינו איש רב זכויות בעמק הירדן,
בקרב זרועות הביטחון של ישראל ,במערכת החינוך וכמעט
בכל תחום שעסק בו .אני גאה בכך שירח פארן הינו תושב עמק הירדן ואין ראוי ממנו לקבל את פרס המועצה.

משדרגים את קווי המים

קו מים חדש מונח בימים אלה ברחוב הרקפות בנווה עובד .הקו החדש ) 6אינצ'( ישפר מאד את מצבם של 65
בתים בישוב .עלות הפרויקט :כ 600-אלף שקל .במכרז על ביצוע השידרוג זכה הקבלן מאיר דהאן שנעזר
במיכאל זרחי מנווה עובד .ניהול סביבת העבודה באחריותו של דורון כהן ,מנהל התפעול בנווה עובד שמקפיד
לצמצם למינימום המתחייב את אי הנוחות הנגרמת לתושבים.
זאב יעל ,מנהל מחלקת ביוב ומים במועצה ,מדגיש כי אחת התוצאות המבורכות שיביא איתו הפרוייקט היא
צמצום משמעותי של כמות הפחת-מים הנחשב לגבוה בנווה עובד .הפחת הגבוה מתבטא בעלויות הגבוהות
שהוא משית על תקציב המים של הישוב.
חדשות טובות לישובים בצפון

תקציבי החטיבה חוזרים

חדשות טובות לישובים בצפון .השבוע קיימו אנשי החטיבה
להתיישבות מפגש התנעה לתקציב של שנת  .2017מנהל
האגף לפיתוח כלכלי במועצה ,אסף עברי ,נכח במפגש
שהתקיים בנושא זה במועצה האזורית משגב .הבשורה
החשובה שהגיעה משם היא שהחטיבה תחזור לתמוך ולקדם
פרוייקטים לאחר היעדרות של שנתיים מתקציבי הישובים.
בימים אלה אנו נערכים להגשת בקשות המועצה לשנת
 2017בפרק זמן קצר ככל האפשר.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 69

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

ח‘ תשרי ה'תשע"ח |  28בספטמבר 2017
בשעה טובה ומבורכת

הכנסת ספר תורה בכפר עבודה

בעיצומם של הימים רבי המשמעות עבור כל יהודי ,ימי בין
כסה לעשור ,זכינו להכניס השבוע ספר תורה חדש לבית
הכנסת בפוריה כפר עבודה ,במעמד כבוד הרב שלמה דידי,
הרב ניסים אלקובי ,הרב עמוס שושן ,מנכ"ל המועצה דודו
פרץ ומכובדים נוספים .הספר – המוקדש לזכרם של דוד
ושרה חג'בי – הגיע מהמתנ"ס אל בית הכנסת בישוב
בתהלוכה מרשימה ,רבת משתתפים ושמחה מאד .תודה
רבה לבני משפחת חג'בי שזיכו אותנו במצווה בעיצומם של
ימים הרי גורל במסורת היהודית.

ביקור בהיכל הזיכרון בירושלים

אנשי יד לבנים בעמק הירדן מארגנים נסיעה להיכל הזיכרון המרשים בירושלים .הנסיעה מיועדת עבור בני
המשפחות השכולות ,אחים ,יתומי צה"ל ואלמנות.
היציאה מבית יד לבנים בצמח ,ביום ראשון ה 22-באוקטובר  ,2017בשעה  .8:30הנסיעה אינה כוללת ארוחת
צהריים .בסוף היום יתבצע פיזור מבית יד לבנים.
לפרטים ולהצטרפות נא להתקשר לזיוה נחשון 050-5712012 ,לא יאוחר מה 15-באוקטובר.

תערוכת צילום יחודית

בבית גבריאל מוצגת בימים אלה תערוכה עם עבודותיו של
אחד הצלמים המוכשרים והוותיקים ביותר באזור .אהבתו
הגדולה של ליאון מינסטר לטבריה ולאזור הכנרת ,כמו גם
אישיותו היחודית והביוגרפיה יוצאת הדופן שלו – כל אלה
באים לידי ביטוי אסתטי בצילומים המוצגים .מומלץ בחום.
גמר חתימה טובה לכולנו.
התערוכה בבית גבריאל

-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 69

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

ח‘ תשרי ה'תשע"ח |  28בספטמבר 2017

עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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