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קיר הישובים בנופי ארבל

בנימה אישית
"הביטו וראו קטונתי אתמול
הקיץ עבר ואני כבר גדול
שנה חדשה התחילה היום
היי נא ברוכה ובואך לשלום" )מילים :שמואל בס(

והנה הגענו שוב אל הרגע המרגש של פתיחת שנת לימודים
חדשה .הכיתות מצוחצחות ,הלוחות מבריקים ואצל העולים
לכתה א' ההתרגשות בשיאה .גם אנחנו במועצה עבדנו עד הרגע האחרון
כדי לפתוח את שנת הלימודים כסדרה .בדרך אליה חנכנו את אולם
הספורט בבית-ירח )קיראו בהמשך( ,סיימנו לבנות גן ומבנה של שלושה
מעונות יום בפוריה עלית ,שיפצנו קצת ב"מול-גלעד" ועד החגים נסיים
לבנות את הכתות החדשות בבית הספר "שחף" .בשנת הלימודים
הקרובה נצא לפרויקט ייחודי ונקים ביחד עם חברת "ערי חינוך" את
המעבדה לחדשנות בעמק הירדן .השנה אנחנו מרחיבים את פרויקט
"בית ספר מנגן" שיצא לדרך ב"מול גלעד" גם לבית הספר באפיקים ובדרך
נפעיל עוד שלל תוכניות לימוד חדשות .הבשורה הגדולה להורים תגיע
בדמות צהרוני "ניצנים" שתקל כבר השנה על רבים מההורים לידי כיתות
א'-ב' .שתהיה שנה מצויינת לכולנו.

מרחב למידה פתוח ב'מול גלעד'

נרשמים בקלי קלות

בישראל אפשר ליהנות היום משורה ארוכה של שירותים שניתנים באינטרנט .החל מהשבוע – הצטרף מערך
החוגים של עמק הירדן לעידן הדיגיטאלי .כל אחת ואחד מכם יכול/ה לבצע הרשמה ולשלם בתהליך פשוט וידידותי
למשתמש .בעמוד הראשון של אתר המועצה ניתן למצוא כעת הסבר מסודר על אופן ההרשמה והתשלום; וכמובן
 קישור לעמוד שמאפשר לכם לשלם מכל מחשב .כדי שהתהליך יהיה פשוט כל כך ,עמלו במרכז למחול ולמוסיקהובמחלקת הספורט לא מעט נמלים חרוצות :תודה רבה למזכירת מחלקת הספורט לאה כהן ,למנהל גיורא
אסתרי ולניר אלפרט ואודליה רחום מוועדת הספורט; תודה לנירה ספיר-פינסקי מנהלת המרכז למוסיקה
ולרבקי אלגד מנהלת המרכז למחול .נאחל לכולנו שנה טובה ,שנה של הישגים ושל פעילות מהנה.

צלילים נעימים

שנת הלימודים החדשה רק בתחילתה ,אבל מותר לנו לחייך ולהתגאות בהישגים של שלהי השנה שעברה .השבוע
קיבלו לידיהם אנשי המרכז למוסיקה את ציוני מבחני הרסיטל של תלמידי י"ב והתוצאות  -משמחות מאד.הנבחנים
קיבלו ציונים גבוהים מאד והם ומוריהם במרכז למוסיקה ראויים לכל מילה של הערכה .טוב לדעת שהמערכת
הבריאה שלנו – יודעת לתגמל את החרוצים והנחושים .ברכות כמובן גם לנירה ספיר-פינסקי שחתומה על ההישג.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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הרפורמה בספורט כבר רצה

ביחד עם החידושים האינטרנטיים שיישמנו במערך הרישום לחוגים ,יצאה השבוע לדרכה רפורמת הספורט
שעליה עמלנו לאורך השנה שחלפה .המועצה משתתפת כעת במימון של הרבה יותר ענפי ספורט ומאפשרת לכל
ילד וילדה לקבוע באיזה ספורט הוא רוצה לעסוק והיכן .עמודי החוגים השונים באתר האינטרנט של המועצה
גדושים במידע ובאפשרויות שונות ואת התהליך המרענן הזה מלווה ועדת הספורט שמונתה כדי לפקח וליישם את
הרפורמה .אין ספק שטרם נאמרה המילה האחרונה ובשבועות הקרובים אפשר יהיה לראות בדיוק לאן פנינו .כל
אחד מחוגי הספורט והרכזים השונים יעשה כעת מאמץ לעניין ולהביא אליו כמה שיותר צעירות וצעירים .אני מאחל
הרבה הצלחה לכולם ,כי מטרת המהלך היא לגרום לכמה שיותר ילדים ומבוגרים להתמיד בפעילות ספורטיבית.

חנוכת אולם הספורט

משמחה אחת לשמחה נוספת :השבוע חנכנו את אולם
הספורט החדש והיפהפה בבית ירח .כפי שסיפרתי בדברים
שנשאתי בתחילת האירוע ,אין שמח ממני על כך שתלמידי
העמק לא יצטרכו להרוס את הברכיים ולהזיע בחום הלוהט
של עמק הירדן כפי שזה היה כאשר אני למדתי בבית ירח.
מדובר באולם ספורט חדיש ,מאובזר לתפארת ,ממוזג ונעים
למתאמנים ולצופים .תודה רבה למנכ"ל הטוטו יצחק לארי,
לנציגי מפעל הפיס קובי בנבנישתי ודוד אושר ,ולנציגת
המשרד לפיתוח הנגב והגליל טלי עומר ,שסייעו לנו רבות
והגיעו כדי לחגוג אתנו .תודה לרב שלמה דידי ולרב ניסים
אלקובי שקבעו מזוזה אשר תביא ,כך נקווה ,ברכה והישגים
נאים לאולם החדש.

גוזרים את הסרט בשעה טובה

מפגש מלווי עולים

עבור רבים מאתנו ,עמק הירדן הוא הבית מאז שאנחנו זוכרים
את עצמנו .אבל חיים עמנו לא מעט תושבים ,שהגיעו אלינו
מארצות רחוקות שהמזג )לא רק מזג האוויר( בהן שונה מאד.
מי שמסייע ומקל עליהם את מסע הקליטה הלא פשוט הם
מלווי העולים היקרים של עמק הירדן .אנשי מחלקת הקליטה
והצמיחה הדמוגרפית כינסו אותם בשבוע שעבר ,כדי להגיד
להם בשם כולנו :תודה רבה .שאפו לרונית איתן ,לאלה לוין
ולשגיא צ'ייקה על המחווה הנאה ועל הפעילות החשובה.

מלווי העולים בעמק הירדן
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ביקור במייסדים

ביקור במרכז היום של עמותת המייסדים הוא תמיד חגיגה
עבורי .וכך היה גם השבוע ,בשיחה הערה שקיימתי עם
החברים הוותיקים .נשאלתי ועניתי ברצון על שורה ארוכה של
נושאים :הדילמה של מרכזי הסיעוד בישובים; הכיכרות שאנו
דורשים שייבנו בכביש  ;90המרפאה האזורית; המחירים
ברשתות המזון באזור ועוד ועוד.

מרכז מורשת הקיבוץ

ביקור במרכז היום של עמותת 'המייסדים'

אני עדיין לא מוותר .השבוע הגעתי ביחד עם מזכיר התנועה
הקיבוצית ניר מאיר לאסיפת חברים בדגניה א' מתוך רצון
לפנות לחברי הקיבוץ כדי שישקלו מחדש את החלטתם נגד
הקמת המרכז למורשת הקיבוץ באתר אום ג׳וני .במהלך
האסיפה התפתח דיון ער על מכלול השיקולים שיש לקחת
בחשבון עם קבלת ההחלטה .להווה ידוע ,כי מזכירות התנועה
הקיבוצית תומכת באופן נחרץ בהקמת המרכז בעמק הירדן
והמועצה הצטרפה אליה לאור החשיבות ושלל היתרונות
שאנו רואים בכך .בשבועות הקרובים אמורים חברי דגניה א'
למסור את החלטתם הסופית בעניין ואנו נמתין לה בדריכות.
עם החברים בדגניה

הצהובים כבר ערוכים

הצוות החרוץ של מחלקת התחבורה נערך השבוע לקראת
החזרה לשגרת שנת הלימודים .מנהלת מחלקת התחבורה
של המועצה ,שולי מגן וקצין הבטיחות אמנון חג'בי קיימו
יום היערכות שמטרתו לוודא שהשנה הזאת תהיה טובה,
נינוחה ובטוחה לפחות כמו קודמתה.
בהזדמנות זו ,אני רוצה לפנות אל הורי התלמידים הרשומים
לחוגים השונים ולבקש :שתפו פעולה ביניכם ,כדי למצוא
פתרונות לאותם חוגים המתקיימים בשעות שאינן מאפשרות
נסיעה באוטובוס צהוב .יצרנו מארג עשיר מאד של חוגים; ואין
בעולם מערך הסעות שיכול לתת מענה לכל תלמיד/ה ,בכל
חוג ובכל שעה.

ההגה בידיים שלהם
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פרס המועצה

חברות וחברים ,זה מתקרב .בעוד קצת יותר
משבועיים ,נחדש מסורת מפוארת שהייתה בעבר
בעמק הירדן ויצאה לפגרה של כעשר שנים .טקס
פרס המועצה לאנשים שתרמו לאזור ולחברה שלנו.
הטקס יתקיים בבית גבריאל ב 17-בספטמבר ולאחר
שצפיתי השבוע בסרטי הווידאו שיוקרנו לכבודו של
כל אחד ממקבלי הפרס – אני יכול להבטיח לכם
שצפוי לכולנו ערב מרגש.
שתהיה לכולנו שנה טובה ,ברוכת פעילויות
והישגים.

עם הפנים קדימה...
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