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בנימה אישית

כמו רבים בציבור הישראלי גם אני עוקב בדאגה רבה אחרי שטף יוזמות החקיקה המגיע מכיוון הכנסת בירושלים.
חוק אחד ,מטריד במיוחד ,עוסק באפשרות להגבלת הפעילות המסחרית בשבת ברחבי הארץ .כפי שרבים מכם
יודעים ,רבים מהעסקים בעמק ובראשם המרכז המסחרי בצמח פועלים בשבת לרווחת הציבור ומושכים אלפי
מבקרים .ביחד עם מרכז המועצות האזוריות ,התגייסנו למאבק בחוק המתגבש ,חוק שעלול לפגוע פגיעה קשה
בסטטוס-קוו הקיים באזורנו זה שנים ולא
בשורות טובות
פחות מכך  -להסב פגיעה כלכלית אנושה
בעסקים רבים.

יצאנו לדרך

עכשיו זה רשמי :בקרוב יחלו העבודות
בכביש  .90על הפרק :שתי כיכרות ,האחת
בכניסה לאפיקים והשנייה בצומת מסדה.
המועצה תמשיך ללוות ולוודא ביצוע ,עד
ששר התחבורה יגיע לגזירת הסרט.

הישגים מצויינים לבית החינוך

חלק מתוצאות מבחני המיצ"ב שקיים
משרד החינוך הגיע השבוע לידינו
ולמרבה השמחה ,יש לנו במה להתגאות :תלמידות
ותלמידי בית החינוך בדגניה השיגו ציונים גבוהים
שמציבים אותם בגאון מעל לממוצע הארצי .בשכבת
ה' מדובר בציונים גבוהים בשפה ,באנגלית
ובמתמטיקה; בשכבת ח' הציונים אפילו מרשימים
יותר :במדעים ,במתמטיקה ובשפה ניצב בית הספר
בעשירון העשירי שהוא הגבוה ביותר .באנגלית
ממוקם בית החינוך בעשירון התשיעי ,שגם הוא גבוה
מאד ומעל לממוצע הארצי .באקלים הבית ספרי זכה
בית הספר לציונים גבוהים ,וזאת בניגוד למגמה
הארצית שבה נרשמה אכזבה בתחום חשוב זה.
אין ספק שמדובר בהישגים יוצאי דופן ,שכולם תוצאה
של העבודה הסיזיפית והמסורה של צוות המורים
בראשות המנהלת זוהר אזולאי.
בימים הקרובים יתקבלו יתר ציוני המיצ"ב ואנחנו
נעקוב ,ננתח ונפרסם אותם.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!
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יו"ר קק"ל מתארח בלשכה

כל הדרכים מובילות לעמק

השבוע קיימנו מספר מפגשים חשובים .יו"ר קק"ל דני עטר
הגיע לביקור במועצה שבמהלכו שוחחנו על מספר נושאים
המשותפים לקק״ל ולעמק הירדן :שיקום הירדן הדרומי ,פיתוח
שבילי אופניים חדשים ועוד .במקביל ,נדון שיתוף הפעולה
המבורך בין הקרן הקיימת למכללת כנרת ,במסגרתו מסייעת
הקרן להקמת מבנה חדש לבתי הספר להנדסה בעלות של
עשרות מיליוני שקלים .לצערנו ,קק״ל מצויה כיום בתקופה
של אי ודאות כלכלית בשל כוונת הממשלה לקחת מיליארדי
שקלים מתקציבה ,דבר המעיב על יכולתה לסייע ולממש את
התוכניות השונות .המועצה נרתמה ,ביחד עם גורמים רבים
בשלטון המקומי ,בניסיון לטרפד יוזמה זו ולאפשר לקרן להמשיך בפעילותה החשובה.
בהמשך השבוע התארח במועצה מנכ"ל רשות הטבע והגנים שאול גולדשטיין ,שעם הגוף העומד בראשו הוא
עומד אנו מקדמים בימים אלה כמה פרויקטים חשובים .במהלך הביקור דנו בקידום הפיתוח של אתר סוסיתא,
שאמור להיפתח לביקורים מוסדרים כבר בשנה הבאה .כמו כן דנו בפיתוח אתר המרחצאות הרומים בחמת גדר
שבו מתוכננת השקעה של מיליוני שקלים בשנים הקרובות .נושא אחר שעלה לדיון הנו פעילות פקחי הרשות
המבקרים ביישובים הסמוכים לכנרת ואוכפים את החוקים השונים בלהיטות רבה ,לעתים רבה מדי.
אורח נוסף במועצה היה מנכ"ל משרד הדתות ,עו"ד עודד פלוס ,שעימו שוחחנו על שורת עניינים הקשורים
לפעילות המועצה הדתית ובראשם קבלת סיוע כספי לבניית בית הכנסת בכנרת ,קבלת מימון לבניית בית כנסת
חדש בקיבוץ גינוסר ונושאים נוספים .על התוצאות נתבשר בקרוב.
המפגש בכנרת

מפגש תושבים בכנרת המושבה

האולם במתנ"ס של המושבה כנרת היה גדוש השבוע
בעשרות תושבים איכפתניקים ,שבאו לשמוע ולהשמיע על
שלל עניינים שעל סדר היום .בין עדכונים אודות ענייני
התחבורה ,הרפואה והבתים הסיעודיים ,נגענו גם בנושא
הטעון והמורכב של הרחבת המושבה ,סוגיה המעוררת
אמוציות ומחלוקות בין התושבים .וכדי להעמיד דברים על
דיוקם נציין רק כי אין בכוונתו של איש לכפות דבר על
התושבים .המועצה תסייע ליישוב ברצון ובפתיחות ,אבל רק
לאחר שיתקיים תהליך קהילתי בריא שבו יוגדרו הרצונות
והיעדים של כלל התושבים .נכון לרגע זה ,ריבוי הקולות
וחילוקי הדעות בין תושבי המושבה כנרת תוקע את התהליך
ומשאיר את המועצה בלי יכולת לסייע.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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משדרגים את השרותים החברתיים

בימים אלה מתבצעת עבודה מקיפה מאד של מיון ,סידור ומיחשוב של התיקים במחלקה לשרותים חברתיים
במועצה .מדובר במשימה שהיא חלק מרפורמה שמבצע לאחרונה משרד הרווחה בכל הארץ .בשל כך ,במהלך
חודש דצמבר עובדות המחלקה יטפלו בעיקר בפניות דחופות ובשבוע של ה 10-עד ה 14-בדצמבר לא תתקיים
קבלת קהל .תודה על ההבנה וסליחה על אי הנוחות הזמנית.

ויהי אור

אולם הספורט החדש בבית ירח פועל מסביב לשעון ,מבוקר ועד מאוחר בלילה .בעקבות שלל תלונות שהתקבלו
על החשכה השוררת במקום ,דבר המהווה גם סכנה בטיחותית לילדים הממתינים להסעות ,התגייס צוות בית ירח
בראשות המנהל שרון שדה לפתרון הסוגייה .אני שמח לבשר ,כי במקום הותקנה תאורה נוספת וזו תפעל עד
השעה  23:00מדי לילה.

ערב שבת על המרפסת

סוף השבוע היה גדוש בפעילות בבית גבריאל .בשבת שוב
נהנו הורים וילדים מפעילות מגוונת – משחקי חשיבה של
'פלונטר' ,סדנת ריקועי עור ,סדנה להכנת עוגיות מבצק סוכר
ושעת סיפור על הצבר.
ביום שישי מילאו כמה עשרות אורחים את המרפסת של בית
גבריאל בקבלת שבת מוזיקלית ,עם צמד האחים אלי
ורינתיה .על כוסות בירה או קפה ובייגלה חם מהתנור נהנו
הנוכחים ממזג אויר נעים וממבחר שירי ארץ ישראל ושנות
ה .60/70-מדובר בתחילתה של מסורת מופלאה ,אשר
מתהווה בזכות שיתוף פעולה בין איה רוזן ואנשי המחלקה
לתרבות ובית גבריאל ,לבין יו"ר המועצה הדתית בעמק ניסים
אלקובי .תודה לאנשי המחלקה לתרבות יהודית במשרד
הדתות המסייעים לקיום האירוע המיוחד הזה .חשוב לציין ,כי
המסגרת הזו תוקדש בעיקר לטובת יוצרים מקומיים מעמק
הירדן ותתקיים אחת לחודש.

מקבלים את השבת על המרפסת
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השקת הביוגרפיה של טשרניחובסקי

על טשרניחובסקי ,מדע ואמנות

אירוע יפה ,מכובד ורב משתתפים התקיים ביום שבת במוזיאון
'בית אורי ורמי נחושתן' באשדות יעקב .סיבת ההתכנסות:
השקה חגיגית של הביוגרפיה החדשה של שאול
טשרניחובסקי" ,ליופי ונשגב ליבו ער" ,פרי ליקוט וכתיבה של
ד"ר עידו בסוק ,בן אשדות יעקב.
באירוע השתתפו פרופ' עוזי שביט ,אמריטוס של
אוניברסיטת תל אביב ומנהל הוצאת הקיבוץ המאוחד ,ד"ר
ז'יל אמויאל ,רכז לימודי הספרות בגימנסיה העברית רחביה
בירושלים ,והמחבר עידו בסוק ,בעצמו משורר ,מתרגם וחוקר.
את ההשקה החגיגית עיטרה בצלילים להקת "התמירים"
ששרו משיריו של טשרניחובסקי.
בשבת ) (2.12בשעה  ,12:00יעסקו במוזיאון 'בית אורי ורמי'
בקשר שבין מדע לאמנות .ד"ר חיים ביידנקופף ,חוקר
במכון ויצמן וזוכה פרס החוקר הצעיר מטעם האגודה
הישראלית לפיזיקה יגיע למפגש ייחודי בתערוכתו של שלמה
קורזק ,חבר קיבוץ מסדה' ,תורת ההפרעות או עם יוחנן סימון
על הדשא בקיבוץ'.

בעקבות האוצר האבוד

בחמישי האחרון יצאו ה"אליפים" ,נערי ונערות כיתה ט' של
עמק הירדן ,למסע למציאת "האוצר האבוד" .המשחק
התקיים במרכז עידן והיווה את יריית הפתיחה לתהליך
המועצתי שבסיומו ,אנו מקווים ,ייצאו ילדינו המוכשרים
לסמינרי ההדרכה השונים ויבחרו להשפיע ולעצב את
החברה שבה הם חיים.

מסע 'האליפים' במרכז עידן
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עם הפנים קדימה...
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אליפות ההתיישבות העובדת בשחמט
בסופשבוע  21-23/12/2017תתקיים בשער הגולן
האליפות השנתית של ההתיישבות העובדת בשחמט.
יום ה'  - 21/12/2017התכנסות והרשמה החל משעה 17:00
במוזיאון של הקיבוץ .
חובבי השחמט באזור הכנרת  -מוזמנים להשתתף !!!
לפרטים נוספים  -נא לפנות לצבי אורטנברג -
בטלפון 050-8890236

או בדוא"ל orty21@walla.com

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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