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בהצלחה לכל חברות וחברי הוועדים

הבחירות הסתיימו ,חברי הוועדים המקומיים החדשים נבחרו וכעת צריך להתחיל לעבוד.
השבוע קיימו ראש המועצה עידן גרינבאום והמנכ"ל דודו פרץ פגישה ראשונה עם כל אחד מהוועדים
החדשים שנבחרו בבחירות.
במסגרת הפגישה נבחרו יושבי הראש של הוועדים החדשים ,הגזבר ,ממלא המקום ומורשי החתימה.
במסגרת הישיבות הדגיש מנכ"ל המועצה את עיקרי הנהלים החשובים בתפעול הישוב ,ההתנהלות
הכספית ,קבלת החלטות ,מכרזים ,האצלת סמכויות
לוועדים ,היבטים משפטיים ועוד.
נעים היה להיווכח ,כי בקרב נבחרות הציבור בעמק
הירדן יש לא מעט פנים חדשות של נשים
שמבקשות לקחת חלק בעשייה ציבורית .במליאת
המועצה האזורית עמק הירדן יהיו בקדנציה הזו 5
נשים )לעומת  4במליאה הקודמת( .בישובים יפעלו
בקדנציה הזו  16חברות ועד חדשות.
ב 20-בנובמבר תקיים המועצה יום עיון בנושא
תיפקדו הוועדים המקומיים .ההשתלמות מיועדת
לכל חברי הוועדים ולנציגי הישובים במליאה.
הוועד החדש בנווה עובד

ועד אשדות איחוד

ועד פוריה עלית
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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מתקני כושר חדשים בטיילת

בשורה משמחת לספורטאים ,לספורטאיות ולשורפי הקלוריות.
אנשי מחלקת הספורט של המועצה ,בראשות גיורא אסתרי,
השלימו בימים אלה את הצבתו של מתקן אימון וכושר גופני
לצד הטיילת מצמח לכיוון בית זרע.
מדובר במספר מכשירי כושר רב תכליתיים המתאימים לכל מי
שרצו ולא ידעו איפה ואיך אפשר לעשות ,אחת לכמה זמן,
סידרה של תרגילים פשוטים ומועילים.
תרגילים עבור מתקן הכושר ניתן למצוא בקלות ביוטיוב )רישמו
בשורת החיפוש :תרגילי כושר למתקני האימון בפארק(.

יש רצון טוב בצד הירדני

ראש המועצה האזורית עמק הירדן ,עידן גרינבאום ,שב
השבוע מביקור בירדן .הוא הוזמן לכנס בנושאי סביבה שיזמו
אנשי אירגון 'אקו פיס' .בכנס נטלו חלק בכירים בממלכת
ירדן ,ראשי רשויות מקומיות מישראל ומירדן ופעילים של 'אקו
פיס' מאירופה והמזרח התיכון.
נסיעתו של ראש המועצה נעשתה בתיאום עם אנשי
השגרירות בעמאן ועם משרד החוץ.
בשיחות הבלתי רשמיות שהתקיימו עם אנשי הממלכה
הירדנית הדגישו המארחים ,כי שיתוף הפעולה האזרחי בין
הרשויות המוניציפאליות השכנות משתי גדותיו של נהר
הירדן יימשך ויבוא לידי ביטוי במספר פרוייקטים אשר יגובשו
בעתיד הלא רחוק .בין היתר מעוניינים הירדנים בשיתופי
פעולה בנושאי כלכלה ,תיירות ,ספורט ,חינוך וסביבה.

ראש המועצה בכנס בירדן

עובדים בחווה
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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מאפריקה באהבה

חבורה אפריקאית ססגונית ושמחה נצפתה השבוע בפארק הבנים של בית זרע .מדובר במשלחת של נוצרים
אוהבי ישראל מטנזניה ,אוגנדה ,ניגריה וקניה ,שבאו לביקור של מספר ימים בארץ הקודש.
הקבוצה סיירה בארץ ובמשך יום אחד טיילה גם באזורנו על שלל אתרי הקודש הקיימים בכנרת ובעמק הירדן.
כחלק מהאירוח הם הוזמנו להשתתף באירוע שירת רבים עם אנשי בית זרע והעמק וביצעו את השיר ״מה שיותר
עמוק יותר כחול״ בעיבוד מקורי של אילן ארד ובניצוחו.
אנשי הקבוצה נהנו לשיר בשפת הקודש ,לרקוד על גדות הירדן לפגוש את אנשי העמק.

צילום :ארזביט Visual Storyteller -
-3פניות הציבור
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נעמי פולני

שרים שירי תהילה לך ,נעמי

מעלים את נעמי פולני על ראש שמחתנו .הערב )יום חמישי(
בשעה  20:30יתקיים בבית גבריאל מופע הצדעה לכלת פרס
המועצה בעמק הירדן ,נעמי פולני.
פולני ,תושבת כנרת המושבה ,העניקה למוסיקה ולבידור
בישראל שפע של אוצרות :החל מהצ'יזבטרון ,התרנגולים,
החמציצים וכמובן בלהקות הצבאיות.
המופע כולל את מיטב השירים שביצעו הלהקות וההרכבים
השונים לאורך השנים' .שיר השוק'' ,שיר השכונה'' ,הפרוטה
והירח' ועוד רבים רבים אחרים.
את הערב מנחה אסף אשתר )שגם ישתתף בביצועם של
מספר שירים(.
זמרים נוספים :דלית כהנא ,אבי חן וארל'ה סייקס.
ניתן להזמין כרטיסים בקופת בית גבריאל  ,04-6751175או
באתר האינטרנט של בית גבריאל.

חוצה ישראל מזרח

שר התחבורה והמודיעין ,ישראל כץ ,הורה לגבש תכנית לאומית אסטרטגית להפיכת כביש  90לציר האורך המזרחי
של ישראל ,שייקרא "חוצה ישראל מזרח" .התכנית תכלול את הפיכתו של הציר ,מכביש חד מסלולי לכביש דו מסלולי,
בעל שני נתיבים לכל כיוון ,עם אפשרות לנתיב שלישי לכל כיוון ,מאילת ועד לאצבע הגליל.
מדובר בפרוייקט ענק המתוכנן לטווח הרחוק ,הבינוני והקצר .השר כץ הודיע ,כי בכוונתו להביא את התכנית לאישור
ראש הממשלה ולאחר מכן לאישור הממשלה .השר כץ הורה לנתיבי ישראל לזרז את ביצועם של  17פרוייקטים של
מוקדי סיכון ופניות שמאלה לאורך כביש  ,90בהיקף של  170מיליון שקלים .מדובר ,בין השאר ,בהקמת כיכרות,
הסדרת כניסות ליישובים ,הסדרה ורימזור של צמתים ,התקנת מעקות בטיחות ,טיפול באפיקי נחלים ובולענים באזור
ים המלח וביצוע מעברים תת קרקעיים של הולכי רגל.
במקביל ,משרד התחבורה יפנה למשטרת ישראל בבקשה לתגבר את האכיפה לאורך כל כביש  90ולגבש תכנית של
כל האמצעים הנדרשים לתיגבור קבוע לאורך כל מוקדי הסיכון בכביש.
בעקבות זאת אמר השבוע ראש המועצה האזורית עמק הירדן" :יש לברך את אנשי משרד התחבורה ,אשר נענו
לקריאה שלנו ונרתמו לפעול להפחתה משמעותית של רמת הסיכון בשניים מהצמתים החשובים לאורך כביש 90
באזור עמק הירדן .הקמת הכיכרות בצומת מסדה וצומת אפיקים היא כמובן רק פרק ראשון בדרך לפתרון מקיף של
מוקדי סיכון .בימים אלה אנו מקדמים את הסדרת מעגל התנועה בצומת גינוסר-נופי ארבל .בהמשך לסיור שהתקיים
לאחרונה ברחבי העמק ,ביחד עם בכירי משרד התחבורה וחברת נתיבי ישראל ,נמשיך לעבוד כדי לצמצם עד
למינימום כל סכנה בצמתים השונים בכבישי העמק".
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ענק בורמזי מגיע לחמת גדר

אטרקציה חדשה מגיעה אל חוות בעלי החיים בחמת גדר .לצד
התנינים המרשימים ,ששמעם יצא בכל רחבי הארץ – מתייצב
עכשיו כוכב חדש :זוחל בלתי שיגרתי בשם פיתון בורמזי.
אנשי חמת גדר מסבירים שמדובר באחד הנחשים הגדולים ביותר
בעולם .לאחרונה בקעו בחמת גדר צאצאים רבים לנקבות הפיתון
בחווה )מוזמנים להתרשם מהתמונות ,שצולמו ממש ברגעי
הבקיעה ע"י צוות החווה(.
דוד גולן ,מנהל חוות בעלי החיים במקום ,מציין כי זכר הפיתון
הבורמזי מגיע בממוצע לאורך של  5.5מטר ולמשקל של  71ק"ג.
הנקבה גדולה משמעותית מהזכר :אורכה מגיע ל 7–6 -מ'
ומשקלה נע בין  70ל 100-ק"ג .צבעו של הפיתון הבורמזי בטבע
הוא חום בהיר עד צהבהב מנוקד בנקודות חומות כהות יותר ,בעל
דוגמא מיוחדת על עורו.
הבורמזי ידוע כרגוע יותר ביחס לפיתון האפריקאי .הוא טורף לילי
השוכן ביערות גשם .כאשר הם קטנים הם מבלים את זמנם באופן
שווה על האדמה ועל העצים ,אך ככל שהם גדלים הם נוטים
להיות יותר ויותר על האדמה.
הם שחיינים מעולים ומסוגלים לשהות עד חצי שעה מתחת למים.

אמא פיתון והצאצאים שנולדו

הלהיטים הגדולים במחיר סמלי

תושבי עמק הירדן והסביבה נהנו בסוף השבוע האחרון ממופע
ההצדעה לביטלס' ,הביטלמניה' ,במסגרת מיזם 'בימות פיס' .המופע
– בכיכובם של יואב קוטנר ,חמי רודנר ,דנה ברגר ו'-המג'יקל
בנד' – הופיעו בפני אולם מלא בקיבוץ כנרת וסחפו את הקהל
עם מיטב הלהיטים והסיפורים שהותירו אחריהם ארבעת
המופלאים שהשפיעו ,יותר מכל להקה אחרת ,על ההיסטוריה
של המוסיקה.
ראש המועצה עידן גרינבאום פתח את המופע ובירך את הקהל
שגדש את בית בן ציון" .אני רוצה להודות לאנשי הפיס שמסייעים
רבות להעשיר את המיגוון התרבותי שממנו נהנים תושבות
ותושבי המועצה האזורית עמק הירדן".
מיזם בימות פיס מתקיים זו השנה השמינית ומאפשר לתושבי
הפריפריה ליהנות מהופעות חיות של מיטב האמנים הישראלים
במחיר סמלי .חלק מהמופעים הינם ללא תשלום.

מג'יקל בנד צילום :מעוז מאמן

צילום :מעוז מאמן

-5פניות הציבור
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התנועה חשובה לגוף ולנפש

ריבקי אלגד ואנשי המרכז למחול משקיעים השנה בפיתוח מערכת של חוגים גם לבוגרים מגיל  18ומעלה.
המרכז פותח את שעריו להתנסויות במחול ותנועה לכל איש ואישה בכל גיל ובמיגוון של סגנונות.
התנועה חשובה לגוף .בלי תנועה אין חיים .מוזמנות ומוזמנים להנות ממרחב מפנק ומאתגר ,עם צוות מורים
מקצועי מן השורה הראשונה.
שיעור ניסיון ראשון  -ללא עלות .לפרטים נוספים אנא צרו קשר עם המרכז למחול04-7703971 .
yad_lebanim@j-v.co.il

אסתי עמית ועמוס און

עשר שנות הצטיינות והתמדה

המועצה לישראל יפה העניקה למרכז היום של המייסדים ,עמותת ותיקי עמק
הירדן את פרס חמשת כוכבי היופי על היותו "מרכז פעילות לגיל השלישי גאה
ומקיים בישראל יפה".
את הפרס קיבלו מנכ"לית המייסדים אסתי עמית ויו"ר העמותה עמוס און.
במועצה לישראל יפה העניקו לאנשי המייסדים פרס מיוחד בשל עשר שנים
רצופות של הצטיינות .ברכות ומחמאות לחבורה המצויינת.
-6פניות הציבור
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שישי של עניין
בבית איל
בימת דיון

בנושאי אקטואליה דילמות חברתיות ,פוליטיקה ,צבא ,וביטחון.

עם חבר הכנסת האלוף במילואים איל בן ראובן
איל בן ראובן הוא חבר הכנסת מטעם מפלגת התנועה ברשימת המחנה הציוני .אלוף במילואים בצה"ל ,שירת בחיל השריון
כמפקד חטיבה ,אוגדה וגיס ,וכיהן כמפקד המכללות הצבאיות

הנושא:

ממשלת הימין הקיצונית בראשות בנימין נתניהו חלשה מול החמאס
יתקיים ביום שישי30/11/2018 ,

בין השעות 10:30 – 12:30

באודיטוריום בית איל ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
הציבור מוזמן הכניסה חופשית
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