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בנימה אישית

השבוע התקיים הכנס השנתי של ראשי הרשויות בישראל לנושאי ההתמודדות עם מצב חירום .אחרי ששמענו
את אנשי פיקוד העורף ואת הצוות של רח״ל  -רשות החירום הלאומית ,ברור לנו יותר מתמיד כי בכל מצב חירום
נצטרך לסמוך רק על עצמנו .ההבנה שכך הם פני הדברים מחייבת את המועצה להכין מלאי מתאים של ציוד
ואמצעים ואת כולנו ,לתת כתף ולהתנדב לצוותי החירום הישוביים או לצוותים האחרים העוסקים בפינוי ,עזרה
ראשונה ותחומים נוספים .המדינה על שלל אמצעיה וכוחותיה לא תהיה שם בשבילנו בימים הראשונים של כל
אירוע ,מרעידת אדמה ועד נפילת טילים .ישובי עמק הירדן כבר הוכיחו לאורך ההיסטוריה שביכולתם להתמודד
עם כל אתגר ,אבל כדי להיות מסוגלים לעשות זאת – חשוב להתאמן ולהתכונן.

שכונה חדשה בשער הגולן

תגידו בשעה טובה לאנשי קיבוץ שער הגולן .השבוע הוזמנתי
לחנוכת השכונה החדשה בקיבוץ – שכונת האבוקדו )המכונה
גם "שכונת הדרדסים" ,בגלל הצבע התכלכל השולט בה .(...את
היחידות הדו-משפחתיות הנאות ,המעוצבות היטב והמרווחות,
מאכלסות כעת משפחות צעירות שילדיהן משתעשעים על
המדשאות .המראה הכפרי האהוב עלינו )ובצדק(.
בשער הגולן מתוכננת בניית שכונה חדשה בהיקף של 30
יחידות דיור ואנו תקווה שנתחיל בבנייתה ביחד עם הקיבוץ
במהרה .תודה לכל העושים במלאכה שהביאונו עד הלום:
מאורי ישראלי ואסף עברי ,ישי רובין וערן דולב ממשרד
השיכון ,תמיר מייזלס מרכז המשק ,עינת אפשטיין מזכירת
הקיבוץ ועמוס נחום וזיו אוחנה אנשי חברת 'ישראמין'.

שכונת האבוקדו בשער הגולן

מועמדות לפרס ישראל

קשה היה לי שלא להתרגש השבוע ,כאשר ישבתי לכתוב את
ההמלצה להעניק את פרס ישראל לנעמי פולני .היוצרת
הנהדרת הזו ,שפסטיבל עין גב השנה הזכיר לכולנו את גודל
תרומתה לתרבות ולזמר העברי – היתה אמורה לקבל כבר לפני
שנים את הפרס .בשמם של כל אחת ואחד מתושבי עמק הירדן
ובשם כל אוהבי הזמר העברי בישראל – אני מקווה שביום
העצמאות השנה יבוא העניין הזה על תיקונו.
השבוע נודע לי שגם שמה של אורנה שמעוני ,אשת עשייה
מדהימה שמזוהה כל כך עם עמק הירדן ועם בית איל בפרט ,הועלה כמועמדת לקבלת פרס ישראל.
נאחל לשתיהן בהצלחה.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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קרב הפרשים האחרון

אנשי המכללה האקדמית כנרת ובראשם סמנכ"ל המכללה
זיו אופיר חברו לקרן הקיימת לישראל ואירגנו השבוע אירוע
מרגש ומרשים מאד .עשרות לוחמים אוסטרלים ותיקים,
רגלים ופרשים ,הגיעו אל תחנת הרכבת הישנה בצמח
והשתתפו בטקס לציון קרב הפרשים האחרון בהיסטוריה,
שהתקיים שם ב 25-בספטמבר  .1918מעשית ,זה היה
הקרב שבו הצליחו לוחמי הגיס האוסטרלי-ניו זילנדי )אנז"ק(
להדוף את הטורקים מחוץ לגבולות הארץ.
שאפו ליוזמי הרעיון שהצליחו להפיק ולנהל אותו למופת.
מתברר ,שבזכות האירוע הגיעו ארצה לא פחות מ3,500-
אוסטרלים שהתרשמו ,התרגשו ובילו ברחבי הארץ .עמק הירדן בורך בשפע של אתרים בעלי מטען היסטורי ,תרבותי,
חקלאי וכן הלאה .אנחנו צריכים רק לחשוב חכם וליצור כמה שיותר הזדמנויות כמו זו שהתרחשה השבוע בצמח.

המקצוע העתיק מכולם

הורות איננה עניין פשוט .ועם כל כמה שהיא מורכבת
ומאתגרת ,אין בנמצא בית ספר להכשרה ולהסמכה של הורים.
לנו בעמק יש ,עם זאת ,את הפתרון המוצלח שלנו :השבוע
נפתחה בבית גבריאל עונה נוספת של סידרת ההרצאות
"המקצוע :הורים" .במרכז המפגש הראשון של העונה
הירצה ד"ר שמעון אזולאי על הדרך ליצור מרחבים בעלי
משמעות עבור ילדים  -במשפחה ,בקהילה ובבית הספר.
הסדרה השנה כוללת  5מפגשים .המפגש הבא בסדרה ייערך
ב 19-בנובמבר .מוזמנות ומוזמנים.

ההרצאה בבית גבריאל

צועדות בשביל ישראל

חברות יקרות ,שביל ישראל קורא לכן .ויש כבר מי שמתסערות על האתגר .נועה סחייק מארגנת קבוצה להליכה
משותפת בשביל ישראל .הקבוצה מיועדת למה שמוגדר "פנסיונריות צעירות ברוחן".
היציאה לצעדה בשביל תתרחש אחת לשישה שבועות ,במקטעים של  10ק"מ מצפון לדרום .היציאה למקטע
הראשון בצפון תתקיים ב 20-בנובמבר .מוזמנות ליצור קשר עם נועה .050-5765847
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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לדעת לצמוח

הצמיחה הדמוגרפית חולשת כיום על מגוון רחב של תחומים.
מי שעוסק בקליטת משפחות לקהילה צריך להתמצא גם
בעניינים תכנוניים ,משפטיים ,חינוכיים ועוד.
לכן ,יזמו ראשת אגף קהילה במועצה ,איריס שובל ומנהלת
מחלקת צמיחה דמוגרפית רונית איתן קורס אשר מקנה
למשתתפים בו ידע ,כלים והכוונה בתכנון תהליכי הצמיחה,
הקליטה וההתחדשות בישובי עמק הירדן והמרחב הכפרי
בכלל .הקורס עוסק בהיבטים משפטיים ,תכנוניים ,חברתיים,
קהילתיים וניהוליים של הצמיחה הדמוגרפית.
זו הפעם הראשונה שקורס כזה מתקיים בעמק הירדן והוא
תוצאה של שיתוף פעולה בין המועצה והמרכז ללימודי
תעודה במכללה האקדמית כנרת ,התנועה הקיבוצית,
החטיבה להתיישבות והרשות לפיתוח הגליל.
ניתן להירשם בטלפון ,04-6653610
או באתר .www.kinneret.ac.il
ההרשמה פתוחה לתושבי המועצות הסמוכות.

לזכר מריו טינסקי

בטקס מרגש ומכובד מאד חנכו השבוע אנשי 'צמח תערובות'
את פינת הזיכרון היפהפיה שנושאת את שמו של מי שהיה
מנכ"ל החברה ,מריו טינסקי ז"ל .מריו ,מנהל רב זכויות
ובעל אישיות כובשת ,נפטר לפני שנה במפתיע .פינת הזיכרון
הפורחת והיפה נמצאת ברחבת הדשא שבכניסה למפעל.
בסיומו של הטקס ,יצאה לדרכה מסורת מבורכת :הענקת
מלגות לסטודנטים על שמו של מריו ז"ל .היוזמה המצויינת
של אנשי 'צמח תערובות' הולמת להפליא את אחד ממפעלי
חייו של מריו ,שלא החמיץ אף הזדמנות לסייע ,לעודד ולתמוך
בכל דרך אפשרית בשורה של פעילויות חינוכיות בעמק.

משפחת טינסקי ומקבלי המלגות

-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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עמדת רב קו חדשה

בשורה למשתמשים בתחבורה הציבורית :עמדת הטענה
לרב-קו החלה לפעול במרכז המסחרי בצמח .העמדה
החדשה תאפשר לכולנו לטעון את כרטיסי הרב-קו לכל
אמצעי התחבורה הציבורית ,אוטובוס ורכבת והיא חלק נוסף
ממהפכת התחבורה הציבורית בעמק הירדן ,שכוללת קווי
אוטובוס חדשים ,תגבור קווים קיימים ועוד מספר הפתעות
שיגיעו בקרוב .תודה לחברת 'סופרבוס' על ההיענות
וההשקעה ולצחי בוחניק ,איש הפרוייקטים המיוחדים שלנו,
על ההובלה וסגירת הקצוות.

עמדת הרב-קו החדשה

כנרת אקשן

השבוע הוזמנתי על ידי אנשי העיתון 'כלכליסט' להרצות
בטבריה בפני באי הכנס "עסקים בעולם משתנה" .מול אנשי
עסקים ,בנקאים בכירים ונציגי התקשורת הכתובה והמשודרת
– הזדמן לי לחשוף לראשונה כמה מהרעיונות שיבשילו בקרוב
לקמפיין שיווקי שבמרכזו :עמק הירדן ואזור סובב כנרת.
המציאות מוכיחה שהישראלים מאד אוהבים לבלות באזור
הכנרת .חלק לא מבוטל מהם עושים זאת באמצעות פעילות
ספורטיבית מגוונת .התפקיד שלנו הוא לתת להם כמה שיותר
סיבות להגיע לכאן ולוודא שהם אינם חוזרים הביתה באותו
ערב – אלא נשארים ללון בעמק הירדן או בסובב כנרת .לשם
כך יצרנו את המותג "כנרת אקשן" ) .(Sea of Galilee Actionבשילוב עם מגוון רחב של אטרקציות מתחום
התיירות החקלאית ,שבה אנו מצטיינים ,נוכל לפתוח במהלך שיביא לאזור יותר תיירים ליותר מיום אחד.

עם הפנים קדימה...
הסעה מאורגנת לעצרת בככר רבין

המועצה תעמיד לרשות הישובים אוטובוסים ,על מנת שכל מי שמעוניין להשתתף בעצרת במלאת  22שנה
לרצח ראש הממשלה רבין ז"ל יוכל להגיע ולקחת חלק באירוע .ביקשתי ממנכ"ל המועצה דודו פרץ ,לפנות
ולהציע לרכזים בישובים ולכל מי שירצה בכך  -הסעה לעצרת בתל אביב ובחזרה ממנה.
העצרת המרכזית בכיכר רבין בתל אביב תתקיים השנה במוצאי שבת ,4/11/17 ,ט"ו בחשוון ,התשע"ח.
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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תמונה מהסרט 'גבורות'

סרט חובה

כל מי שגדל בעמק הירדן שמע בחייו ,לפחות פעם אחת,
הערה כזו או אחרת שנוגעת לסיפורם של אנשי שער הגולן
ומסדה במלחמת השחרור .השיימינג הזה הסתובב יותר מדי
בשבילי העמק וטוב עשו יוצרי הסרט 'גבורות' שהביאו אותו
לעולם ולאקרנים.

ביום שישי ) (27.10בשעה  11יוקרן הסרט בבית
גבריאל .מדובר בתסריט מדויק וטוב שיצא מתחת
ידיו של יואב ארזי ובהתגייסות מרגשת מאד של
חברי שער הגולן ומסדה ,אשר הרגישו שהגיעה
השעה לשים את העבודות בסדר הנכון :לא
בריחה ,לא השפלה ובטח לא כניעה .איך
התמודדה החבורה האמיצה עם ההכרעה
הקשה? לאיזו דילמה קשה והרת גורל הם נדחפו
על ידי מי שהותירו אותם לבד ,ללא כל סיוע?
התשובות – ביום שישי בבית גבריאל.

מחול  -גם לגדולים

כולנו רגילים לראות בחוגי המחול שפועלים בבית
'יד לבנים' ילדות וילדים – אבל כדאי שנזכור שיש גם
חוגי מחול טובים שמיועדים גם למבוגרים שבינינו.
ריבקי אלגד מזכירה לכולנו שיש במרכז המחול
חוגים לנשים ולגברים :חוג לריקודים סלונים ,חוג
למחול מודרני ,חוג מזרחי וחוג לייף דאנס .כל
החוגים כבר נמצאים בעיצומם; קבוצות
מגובשות ,מלאות מוטיבציה עם הדרכה של
מורים מקצועיים.
"תנו לעצמכם את ההזדמנות להתנסות ,לחוות
וליהנות ממגוון החוגים השונים" .המלצה של ריבקי.

-5פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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באסיפה הישראלית נפגש אלפי בני נוער ,צעירים ומבוגרים שונים
ומגוונים מרחבי הארץ :חילוניים ודתיים ,יהודים ,ערבים ,דרוזים
ועוד .בואו להיפגש ,לדבר ולשנות .בואו לבנות ביחד את
הדמוקרטיה הישראלית! האסיפה בארגון והובלת קואליציית
"זוכרים את הרצח ,נאבקים על הדמוקרטיה"
לאסיפה מוזמנים בני נוער מכיתות ח' ומעלה ,צעירים ומבוגרים
הסעות יצאו מיישובי המועצה

להרשמה ומידע נוסף:

בני נוער -תמר 0527037557
רוני 0542238224
אמה 0539283976
לור 0549879944

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן

צעירים ומבוגרים-
רתם 0549747235
צור 0549732806

*ההרשמה עד יום א' 29.10
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