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דו"ח המבקר בנוגע לוועד נווה עובד 
מבקר המועצה אהוד נוסן הגיש בתחילת החודש לחברי מליאת המועצה ולראש המועצה את דו"ח הביקורת 

שחיבר בנוגע להתנהלות הוועד המקומי פוריה נווה עובד. 
בתחילת הדו"ח מציין המבקר, כי החל בבדיקת הנעשה בוועד הישוב בעקבות תלונות שקיבל ממספר מקורות: 

חברים בוועד המקומי, תושבים, עובדים בוועד, ספקים ונותני שירות וכו'. 
הדו"ח מפורט מאד, הוא כולל 53 עמודי ביקורת ואת תגובות המבוקרים (כולל תגובות שהגיעו ממשרד עורכי דין 

אחד שייצג את חברי הוועד ומשרד נוסף אשר ייצג את היו"ר הקודם של ועד הישוב). 
בפתיחת דבריו כותב המבקר בהערכה כללית: נמצאו ליקויים רבים ומשמעותיים בעבודת הוועד המקומי פוריה 
קבלת  תהליכי  שירות,  ונותני  מספקים  עבודות  הזמנת  נוער,  ובני  עובדים  העסקת  בתחומי  ובפרט  עובד,  נווה 
החלטות, ניהול הנכסים שבידי הוועד המקומי וקיום תהליכי עבודה שוטפים כמתחייב. ליקויים אלו מחייבים שינוי 

מידי בעבודת הוועד, תיקון ושיפור ומחייבים גם פעולות בקרה ופיקוח מצידה של המועצה
www.j-v.org.il – .את הדו"ח המלא ניתן לקרוא באתר המועצה

יחס מיוחד לחינוך 
'יד לבנים' בצמח הוענקו  בטקס חגיגי שנערך השבוע בבית 

אייפדים למורות ולגננות בחינוך המיוחד בעמק הירדן. 
ליוזמה המבורכת  המועצה האזורית עמק הירדן חברה ברצון 
של קרן 'אתנה' שאליה הצטרפו הסתדרות המורים, בנק מסד 

וכמובן - משרד החינוך. 
כבר  והגננות  המורות  שעוברות  והקורס  החדשים  האייפדים 
במסגרות  המקסימים  הילדים  עם  בעבודה  להן  מסייעים 

השונות.
ב-2015,  שהושקה  מיוחד',  לחינוך  מורה  לכל  'אייפד  תכנית 
את  הכוללות  'אתנה',  קרן  של  בתכניותיה  נוסף  נדבך  הינה 

למדעים'  מורה  לכל  'טאבלט  (ב-2012),  גננת'  לכל  נייד  'מחשב  ב-2007),  (הושקה  מורה'  לכל  נייד  'מחשב 
(ב-2014) ו'מחשב נייד לכל מורה לאנגלית' (הושקה ב-2018). 

מורים  מורות,  אלף  עשר  ללמעלה מתשעה  ואייפדים  טאבלטים  ניידים,  'אתנה' מחשבים  קרן  חילקה  היום  עד 
וגננות ב-1,524 בתי ספר וגני ילדים, ב-132 רשויות ברחבי הארץ, לצד קורסי הכשרה מקצועיים.

תודה לדפנה תמיר מנכ״לית הקרן, לעפרה פייקוב מנהלת אגף החינוך במועצה (שגם הנחתה בכישרון את 
הטקס) ולכל יותר השותפים. בהצלחה לבקי חפץ מנהלת בית הספר שחף ולכל הצוות הנפלא.
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יש לנהוג בזהירות
שינויים  השבוע  רביעי  ביום  ביצעה  ישראל“  ”נתיבי  חברת 
וצומת  אפיקים  לצומת  בסמוך   90 בכביש  התנועה  בהסדרי 
זמניות  כיכרות  שתי  הקמת  בשל  התבצעו  השינויים  מסדה. 

בצמתים המדוברים.
לב  לשים  מבקשים  ישראל“  ”נתיבי  חברת  ואנשי  המועצה 

לשילוט ולתמרורים ולנהוג בזהירות באזורי העבודה.
תודה רבה על ההבנה והסבלנות.  

דיווח על מפגעים יש להפנות למוקד של חברת נתיבי ישראל 
.*2021

החלה העבודה בצומת גינוסר 
ישראל'  'נתיבי  שחברת  כך  על  כאן  דיווחנו  אוגוסט,  בתחילת 
הוציאה צו להתחלת העבודות על מעגל תנועה חדש בצומת 

הכניסה לבית הספר 'נופי ארבל' ולמלון 'נוף גינוסר'.
מדובר בצומת בעל פוטנציאל מסוכנות גדול, שמדי יום חולפים 
לבנים  חוקוק,  מאלמגור,  תלמידים  של  אוטובוסים  עשרות  בו 

והמושבה מגדל, לצד אוטובוסים של תיירים. 
השבוע כבר אפשר היה לראות פעילות ענפה של כלים כבדים 

בשטח.
אנחנו, כהרגלנו, נעקוב ונעדכן.
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העבודות בצומת נוף גינוסר
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זכות או חלום שווא? 
זכות  סוגיית   – במיוחד  טעון  נושא 
יעמוד על הפרק ביום שישי  השיבה – 
של  "שישי  במסגרת  איל,  בבית  הבא 

עניין". 
תחת הכותרת "מלחמת זכות השיבה", 
חוקרת  וילף,  עינת  הד"ר  יתמודדו 
ציונות וחברת כנסת לשעבר וד"ר עדי 
הסוגיה  עם   – ועיתונאי  חוקר  שוורץ, 
יש פרטנר בצד השני,  הבוערת. האם 
איך רואים הפלשתינים את נושא זכות 
לנצח  יכולה  ישראל  והאם  השיבה 

במאבק הזה?
יחל באודיטוריום של בית איל  המפגש 
באשדות יעקב בשעה 10:30. הכניסה 

חופשית.
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דרושה: אחדות 
נחוג  היקום)  של  (ואולי  הירדן  עמק  של  בהיסטוריה  הראשון  האחדות  חג 
השבוע בבית גבריאל, ביום רביעי בבוקר. התאריך נבחר בקפידה (10.10) וכך 
גם מועד ההתכנסות המדויק: בשעה 10:10. בסימן עשר בכל אשר תפנה 

העין, חגגו המאמינים והמאמינות את חג האחדות במספר חללים ואולמות. 
וקול  - באמצעות צליל  ניסו הנוכחים  כינסו שבו  בגלריה הגדולה התקיים 
ודמיון מודרך – למצוא את השלום והשלווה שבתוכם. באמפי הקטן פתחו 
גבריאל  בית  של  במרפסת  הרטט החדש.  אל  והסתנכרנו  הלב  את שערי 
פעל תיאטרון יהודי ערבי לקירוב לבבות תחת הכותרת "יחד מעבר למילים". 
טיהור  חדשים,  במונחים  ואהבה  אושר  הקבלה,  בראי  אחדות  גם  והייתה 

וריפוי התדר הישן ועוד.
באותה  יום.  באותו  השני.  האחדות  בחג  שנה  בעוד  נתראה 

שעה. בדיוק. 

אולי בזכות אותם ימים 
בספטמבר  ב-25  ציינה  צמח  של  ההיסטורית  הרכבת  תחנת 
(חול המועד סוכות) מאה שנים לכיבוש התחנה ולסיומה של 

מלחמת העולם הראשונה בישראל.
19 הלוחמים האוסטרלים שנפלו בקרב על צמח,  לזכרם של 
התקיים בתחנת הרכבת טקס שבו השתתפו כמאה אוסטרלים, 
שגריר  בטקס:  השתתפו  עוד  הפרשים.  במדי  לבושים  חלקם 
כריס קנון, נשיא המכללה האקדמית  אוסטרליה בישראל מר 
כנרת, פרופ' שמעון גפשטיין ונכבדים נוספים אשר כיבדו את 

זכר הלוחמים והניחו זר על אנדרטת הזיכרון בתחנת צמח. 
אחד הרגעים המרגשים בטקס היה ריקוד שביצעה אוסטרלית 
(אבוריג'ינית), שסבא שלה נפל בקרב על צמח. הריקוד התקיים 
בטקס  האבוריג'ינית.  המסורת  פי  על  לנופלים  הזיכרון  בגן 

הוענק מדליון מוזהב שהופק באוסטרליה לציון מאה השנים.
לתיעוד האירוע הופק סרטון ייחודי המתאר את הקרב, שאותו 

ניתן לראות ביוטיוב בשם הפרשים הסתערו בחשיכה.

מתרגלים אחדות
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 , 052-2264153נייד מעין , קיבוץ שער הגולן
 www.habait-shml.co.il: אתר,   abait.shml@gmail.com:ל"כתובת דוא

 :פרטי הקורס 

קורס איטלקית למתחילים  . 

  מפגשים 15הקורס כולל  , 

 .וחציבמשך שעה מפגש כל        

  קטנה ואינטימיתקבוצה  . 

הקורס מתקיים בימי ראשון , 

 ,21:00 – 19:30בין השעות       

 .              7.11.18בתאריך ראשונה פגישה       

 .בקיבוץ שער הגולן" הבית"במרכז לימודי       

 

 052-2264153הרשמה אצל מעין  

 חיה ועבדה. באיטליהמדריכה תיירים  –נתן חמדה : המורה     
 .האקדמיה לאומנויות באיטליהבוגרת , שנים באיטליה 7                 

 .פתיחת הקורס מותנת בארבעה משתתפים* 
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