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יום חג אזרחי

מנכ"ל המועצה האזורית עמק הירדן ,דודו פרץ ,המשמש כיו"ר ועדת הבחירות בעמק הירדן ,השלים השבוע את
ההיערכות לקראת הבחירות לראשות המועצה ,אשר יתקיימו ביום שלישי הקרוב ה 30-באוקטובר .בכל אחד מ22-
יישובי המועצה יוצבו  25הקלפיות ,כאשר בישובים הגדולים )אפיקים ,פוריה עילית ,נווה עובד( יוצבו שתי קלפיות,
האחת בסמוך לשנייה .כל הקלפיות יוצבו במקומות מונגשים לבעלי מוגבלויות כנדרש בחוק.
ההצבעה תחל ביום שלישי ה 30-באוקטובר בשעה  7בבוקר בכל הישובים ותסתיים בחלק מהמקומות ב22:00-
ובישובים הקטנים יחסית בשעה ) 20:00אלומות ,אלמגור ,האון ,מסדה ,מעגן ,כפר עבודה ,רביד ותל קציר(.
על פי הנחיות המחוקק ,ההצבעה תתאפשר רק עם הצגת תעודה מזהה:
תעודת זהות הכוללת פרטים מלאים ותמונה
רישיון נהיגה תקף הכולל תמונה
דרכון ישראלי תקף הכולל תמונה
לא יתקבל כאמצעי מזהה כל מסמך אחר )תעודה/פנקס
קופ"ח ,תעודות צבאיות ועוד(.
מספר בעלי זכות הבחירה בעמק הירדן הינו .11,367
ההצבעה מתבצעת בחלק מהישובים בשני פתקים
ובחלק מהם – בשלושה .את הפתקים השונים יש
לשלשל לאותה תיבת קלפי:
פתק צהוב בתוך מעטפה צהובה  -לבחירת ראש
המועצה האזורית עמק הירדן
פתק לבן במעטפה לבנה  -לבחירת נציג/י הישוב
במליאה )חלק מהישובים מיוצגים על ידי שני נציגים(
פתק כחול או תכלת במעטפה בצבע כחול/תכלת
לבחירת נציגי הוועד המקומי )רק במקומות שבהם
מתקיימות בחירות לוועד הישוב(.
המקום המעניין ביותר שבו יתקיימו בחירות בעמק הירדן
נמצא בצפון הכנרת ,שם יש זכות בחירה לארבעה נציגי
כמורה מהכנסיות שבאזור....
הבשורה המגדרית :עשר נשים הציגו את מועמדותן
לתפקיד נציגות הישוב שלהן במליאת המועצה.
תוצאות הבחירות צפויות להתפרסם עד שלוש שעות
ממועד סיום ההצבעה.
בהצלחה לכל המתמודדות והמתמודדים.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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בוב התרגש והבטיח לסייע

אורח יקר ,שנקשר מאד לאנשי עמק הירדן בכלל ולמערכת
החינוך שלנו בפרט  -הגיע השבוע לביקור בבית ירח .בוב
וויינר ,יהודי אמריקאי שיצר בשנה שעברה קשר אמיץ עם
המועצה ,שב לביקור וסייר בכיתות ובסדנאות של התיכון של
עמק הירדן .לפני שנה ,נעזרנו בו מאד בהוצאה לפועל של
פרויקט חינוכי ראשון מסוגו בנווה עובד.
בביקורו השבוע פגש וויינר את בוגרי הפרויקט מנווה עובד
והודה באופן אישי למורה למתמטיקה גרשון ברומברג ,אשר
הוביל את הפרויקט בהצלחה רבה.
בסיורו ליוו את וויינר מנהל בית ירח ,שרון שדה ועופרה
פייקוב ,מנהלת אגף החינוך במועצה.
בסדנת היצירה של המורה נתן גבע התרגש וויינר לראות את
הצעירים אשר שומרים על מיומנויות מלאכת היד ,בעולם
שעובר מהפכה דיגיטאלית מואצת .הנערים העניקו לו פסל
מיוחד שיצרו לכבודו והוא ,מצדו ,הבטיח לשים אותו במשרדו
בניו יורק.
כולנו מקווים ,כי בתקופה הקרובה אפשר יהיה להבחין
בתוצאות המעשיות של הביקור .בעקבות פניית המועצה,
יבחן כעת וויינר אפשרות לשדרג את המעבדות של בית ירח
ולסייע בשיפוץ התשתיות בסדנת היצירה.

נאמנים עם תעודה

המשרד להגנת הסביבה יצא בקול קורא ,לגיוס נאמני ניקיון אשר בתוקף תפקידם יפעלו לשיפור איכות החיים
במרחב הציבורי.
נאמן הניקיון יוסמך ע"י השר להגנת הסביבה ויהיה רשאי למלא דו"ח לעבריינים המשליכים אשפה מכל סוג שהוא.
הדו"ח אמור להישלח למשרד להגנת הסביבה ,ללא כל צורך להתעמת עם העבריין.
לשם קבלת הסמכה ,יש לעבור השתלמות מקוונת בת חצי שעה בלבד ,שלאחריה ישלח כרטיס נאמן ניקיון.
ניתן ליצור קשר באמצעות מיילtavrua@j-v.org.il :
או בטלפון04-6757648 :
פרטים נוספים ישלחו לכל מי שיענה לקול קורא זה.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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סוף שבוע סוער

החזאים מדברים על סוף שבוע סוער.
גשום ומלווה ברוחות חזקות.
מנכ"ל המועצה הפיץ בקרב הישובים
והרבש"צים דף הנחיות וביקש לא
להקל ראש במה שעלול להתרחש .מי
שזוכר את הסופה שהפתיעה את כולם
בסוף אפריל השנה – בוודאי יתייחס
להנחיות ,המצורפות כאן ,ברצינות
הראויה.

ממראות הסופה באפריל

-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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ממשיכים להילחם בפולשים

עדרי בקר פולשים

המלחמה על הקרקע וכל מה שכרוך בה – נמשכת.
בסוף השבוע שעבר ,במטעי המושב אלמגור ,החל מאבק שמן
הסתם יהיה ארוך ויצריך נחישות כדי לבלום עדרי בקר פולשים.
בשיתוף פעולה עם צוות הסיירת הירוקה ,תחנת טבריה של
משטרת ישראל ומתנדבי משמר הגבול  -בוצעה פעולה
ראשונה של החרמת פרות פולשות .במקביל ,עוכבו שלושה
רועים לחקירה במשטרה.
ביחד עם חקלאי אלמגור ,המועצה תמשיך להיאבק בלי
פשרות מול כל גורם שיפלוש לשדות.
תודה רבה לרון יצחקי ,מרכז הוועדה החקלאית במועצה ,על ההירתמות ועל ריכוז המאמץ.

המעופפים חזרו לעמק

רטט של התרגשות עבר השבוע בעמק :קבוצת הגברים
בכדורעף שבה לפעילות.
ותיקי עמק הירדן זוכרים את הקבוצה האגדית שפעלה לפני
כעשרים וחמש שנה .בעמק הייתה אז מסורת של כדורעף
גברים" ,קבוצת פאר" ,יש אומרים .מסורת זו הסתיימה
והכדורעף הפך לענף של הנשים בלבד בעמק .השנה הוחלט
להחזיר עטרה ליושנה ולפתוח מסגרות גם לגברים.
קבוצת הגברים משחקת בליגה הארצית של איגוד הכדורעף
והיא פתוחה לקלוט עוד שחקנים מגיל צבא ומעלה .יש גם
מסגרות לצעירים יותר בגילאי ד-ו ,ז-יב.
חברי הקבוצה הבוגרת הם אנשי עמק הירדן  -פבל פולקוב,
בועז טסלר ,לביא אורן ,יואב צור ,גיא בר יהודה ,עדי פלנר ,אשד ליבר ,אלון ליבר ,אמיר ליבר ,ארנסטו
פינקלשטיין ,רז בן חורין ,שרון טריבלסקי ,בן קלס ,עידו בן דב.
המאמן-שחקן של הקבוצה הוא פבל פולקוב ,שאימן בעבר את נבחרות הגברים של ישראל בווינגייט.
המעוניינים להצטרף לקבוצה מוזמנים לפנות לשירן הדר סלעshiranhadar@gmail.com :
מוזמנים לעקוב אחר דף הפייסבוק 'כדורעף עמק הירדן' ולהתעדכן בנוגע למועדי המשחקים .המשחקים
מתקיימים באולם הבית של הכדורעף  -בית החינוך דגניה.
משחקי הבית מתקיימים בדרך כלל בימי ראשון בשעה  20:00או במוצאי שבת בשעה  .20:00מוזמנות ומוזמנים
למשחק הבית החגיגי של הקבוצה שיתקיים ב 4-בנובמבר.
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 115

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

ט“ז חשוון ה'תשע"ט |  25באוקטובר 2018

רצים בשם כולנו

'רצי עמק הירדן' חזרו השבוע עטורי גאווה ותהילה לאחר
שייצגו אותנו בחצי המרתון של אמסטרדם 17 .רצות ורצים
מהיישובים השונים בעמק צלחו את האתגר בכבוד .התחילו
וגם סיימו .החבורה ,המייצגת אותנו בכבוד בפינות שונות על
פני הגלובוס ,נושאת איתה את דגל המועצה האזורית עמק
הירדן ומבקשת יותר מכל להעלות את המודעות לאורח חיים
פעיל ובריא.

כולם יכולים לפרסם ,כולם יכולים לראות

אתר האינטרנט של המועצה עובר בימים אלה מתיחת פנים
ושדרוג משמעותי .כבר כעת ,ניתן להיכנס ולבצע בו שורה של
פעולות כמו רישום לחוגים ,תשלום באמצעות האתר ,הגשת
בקשה להנחה בארנונה ,הגשת בקשות שונות בנושאי רישוי
עסקים ,שירותי דת ועוד ועוד.
כתובת האתר נותרה כשהייתה –  j-v.org.ilואתם מוזמנים
לגלוש ולהתוודע לחלקים וליתרונות השונים.
אחד הדברים הנוחים שיש באתר במתכונתו המשודרגת היא
לשונית הניווט הצבועה באדום ,שבה הגולשים נשאלים ,מה
היו רוצים לעשות )להירשם /לשלם /להגיש בקשה /לראות/
ליצור קשר ועוד( .בכל בחירה של פעולה כזו נפתחות מספר
אפשרויות ועליכם רק להקליק ולהמשיך הלאה.
הנה כמה מן הפנינים של האתר החדש :מגזין הטלוויזיה
"מראות" הנוסטלגי והטוב  -נמצא כעת באתר )היכנסו
ללשונית הניווט ,בחרו באפשרות לראות והקליקו על מגזין
הטלוויזיה מראות(.
חידוש חשוב ושימושי ביותר הוא לוח המודעות החדש של
עמק הירדן .לוח המאפשר לכל אחד לפרסם בו מידע,
הזמנה ,המלצה כזו או אחרת; ומאפשר לכו-ו-ו-לם בעמק
לצפות ולהתעדכן .ניתן להגיע אליו באמצעות קטגוריית מידע
לתושב בתפריט הירוק שבראש עמוד הבית של האתר .או דרך
לשונית הניווט האדומה )איך נוכל לעזור לך?( :בחרו באפשרות
לראות ואז לוח המודעות של עמק הירדן .לשאלות ,הנחיות ועוד – בכל נושא ,ניתן לפנות במייל לדובר
המועצה . dover@j-v.org.il
-5-
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