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הציבור אמר את דברו

קצת יותר מ 54%-מבעלי זכות הבחירה בעמק הירדן מימשו ביום שלישי השבוע את זכותם ובאו להכריע מי יהיה
ראש המועצה האזורית עמק הירדן בחמש השנים הקרובות ,מי יהיו חברי המליאה ובחלק מן הישובים גם – מי יהיו
חברי ועד הישוב.
אלה תוצאות האמת הסופיות של בחירות  ,2018בתום ספירת כל  25הקלפיות ומעטפות החיילים ואנשי יחידות
הביטחון השונות.

בארבעה ישובים התקיימו בחירות לחברי הוועד המקומי:
באשדות יעקב איחוד נבחרו :צליל גיא ,ליש ניב ,שושני-ברגר נואית ,בארי יותם ,פלג אדמית ,שלו אפרים,
מזרחי אסנת.
בכנרת המושבה נבחרו :עוז יצחק ,ביטון גיא ,הירשפלד קורן אורית ,כהן איתי ,משה שמשון.
בפוריה כפר עבודה :דשל ציון ,דקו אברהם ,סרי אוהד ,אפנג'ר מיכאל יהודה ,אלחרר פנחס ,לוי תמיר ,וקנין אברהם.
בפוריה נווה עובד – איפרגן בני ,מוסקוביץ' ענת ,אלקיים רונן ,איתח יעקב ,סימוני רותם ,טבול שלום ,לנקרי שי.
לנציגי הישובים במליאת המועצה נבחרו:
נציג המליאה של אלמגור הוא יוסטמן רוני; נציגי אפיקים – אסם יניב ,טל אמנון; נציג אשדות יעקב איחוד – אלתר
שאול; אשדות יעקב מאוחד  -אלגריסי אדווה; בית זרע – ווידל אדם; גינוסר – לשם תמר; דגניה א' – פידל דגן רווית;
דגניה ב' – ראובני אילון; האון – ישי חוה; חוקוק – קופר אברהם; כנרת המושבה – גל רונן; קבוצת כנרת – שמיר
לילך; מסדה – גרבר נעמה; עין גב – קרן עוזי; פוריה כפר עבודה – עמר יוסף; נציגי פוריה נווה עובד – שושן
שמעון ,אטיאס מנחם; פוריה עילית – רומנו עמי ,חלווה חיים; רביד – דותן דני; שער הגולן  -קרני יעקב; תל קציר
– מאירי אוריה.
באלומות ובמעגן – טרם נקבע מי יהיה נציג הישוב במליאת המועצה.
בבחירות לראשות המועצה קיבל עידן גרינבאום  5,137קולות ,שהם קצת יותר מ 83%-מהמצביעים .תומר
ארביטי קיבל  1,031קולות שהם קרוב ל 17%-מהמצביעים.
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חגיגה אזרחית

רבים מתושבי העמק והאזור נענו להזמנה והגיעו
לבלות ביום הבחירות בבית גבריאל .אווירת החג
האזרחי ניכרה בכל פינה .אולמות הקולנוע היו
מלאים ובפינות היצירה התרכזו הורים וילדים .אחר
הצהריים ולקראת הערב ,על מנת לשרוף את
הקלוריות שהצטברו במהלך יום השבתון – התקיימה
במקום פעילות אינטנסיבית של ספינינג וזומבה.
על פי מיטב המסורת הדמוקרטית ,בכניסה הוצבה
קלפי שאליה שילשלו רוכשי הכרטיסים את הקבלה.
בסוף היום הוכרזה הזוכה בהגרלה :ליאת סטיוארד
מעין גב ,אשר תהנה ממנוי לעשרה סרטים.
את היום חתמה הרצאתה המרתקת של ליהיא
לפיד.
בשעות הצהריים של יום הבחירות ,התארחה
בעמק משלחת של ראשי איגודי העובדים הגדולים
בגרמניה .מנכ"ל המועצה דודו פרץ ומנהל תחום
האסטרטגיה במועצה צחי בוחניק אירחו את המשלחת
המכובדת בחדר השלום .ראשי האיגודים הגיעו לישראל
כאורחיו של יו"ר מרחב כנרת של ההסתדרות ,אבי גבאי.

האורחים מגרמניה בחדר השלום
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לראשונה מזה  50שנה :קולחין באיכות גבוהה
בשעה טובה ולאחר מאמצים רבים ,עלה בידי המועצה לקבל
היתר הזרמה של קולחי מט"ש ביתניה לירדן )ליד סכר
אלומות( .האישור התקבל מהמשרד להגנת הסביבה ומרשות
המים ,לאחר דיון שהתקיים בירושלים .אנשי המשרד להגנ"ס
ונציגי רשות המים ציינו לשבח את מאמצי המועצה האזורית
עמק הירדן ותאגיד 'מי רקת טבריה' ,להאיץ את סיום בניית
המט"ש בחודשים האחרונים.
זו הפעם הראשונה מזה  50שנה ,שמתקיימות כל דרישות
המחוקק המאפשרות להזרים קולחים שלישוניים באיכות
גבוהה ממט"ש ביתניה.
המט"ש פועל במה שנקרא טיפול שלישוני ,שהוא בעצם סידרה של טיפולים המביאים את הקולחין לרמה
הנדרשת על פי החוק.
חברי מליאת המועצה מבקרים במט"ש .תמונת ארכיון

קדם :קליטת ביוביות ושפכים עם מגבונים ,בעיקר מהחופים.
טיפול ראשוני :בריכות שיקוע ראשוניות.
טיפול שניוני :טיפול אורגני ע"י החדרת חמצן בעזרת ראקטורים ליצור חומר אורגני שיפרק את המוצקים.
טיפול שלישוני :סינון חול עמוק והכלרה לניטור כל חיידקי הקולי .משלב זה ניתן להזרימו.
בהמשך ,ייבנה מתקן התפלה ומאגר עונתי )'שרקרק'( מצפון ליער אשכול .הפרויקט יבוצע על ידי אגודת המים.
מט"ש ביתניה קיבל את היתר ההזרמה לירדן בזכות התוצאות המצוינות שהוא מספק :עכירות – ; NTU 2.55
קוליפורמים –  ; MPN ; TSS – 2.5 MG/L ; COD – 30 MG/L 15חנקן אמוני – .MG/L 4.40
במקביל נעשים כעת מאמצים משותפים של מחלקת מים וביוב ,בראשות זאב יעל ושל הרפתנים ,על מנת לשפר
את איכות השפכים שנכון להיום חלקם אינם עומדים בתקן .הפתרון נחוץ כדי לשפר את רמת השפכים המוזרמים
למט"ש ביתניה ומסבים לו נזקים.
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