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המליאה החדשה יצאה לדרך

מליאת המועצה בהרכבה החדש התכנסה השבוע
לראשונה .במליאת המועצה האזורית עמק הירדן יש 25
חברי מליאה ) 26ביחד עם ראש המועצה( ,כאשר
לשלושה ישובים )נווה עובד ,פוריה עילית ,אפיקים( יש שני
נציגים.
במרכז הישיבה ,בשלישי בערב ,התקיימה הצבעה על
הרכב ועדות המליאה השונות :ועדת ביקורת ,ועדת
מכרזים ,ועדת הנחות בארנונה ,ועדת ערר לענייני
ארנונה ,ועדה חקלאית ,ועדה להנצחת זכרם של נרצחי
טרור ,ועדת ספורט ,ועדת איכות הסביבה ועוד .בהרכבת
הוועדות השונות נעשה מאמץ לשלב בין חברי המליאה
החדשים שזה עתה נכנסו לתפקידם לבין חברים ותיקים
שכבר כיהנו במליאות קדומות.
לפני שלב בחירת הוועדות ,הציג מנכ"ל המועצה דודו
פרץ בקווים כלליים את תפקידם וחשיבותם של חברי
המליאה .לאחר מכן סקרו ראשי האגפים במועצה את
התחומים שבהם עוסק האגף שבראשו הם עומדים והציגו
מספר פרוייקטים מרכזיים שנמצאים כעת על שולחנם.
ראש המועצה עידן גרינבאום בירך את החברות
והחברים החדשים ,איחל לכולם הצלחה והביע תקווה
שהפורום החשוב )"הדירקטוריון של עמק הירדן"( יפעל
בנאמנות וביצירתיות למען המשך תנופת הפיתוח של
עמק הירדן.
למחרת ,התקיימה במועצה השתלמות ראשונה עבור חברי
המליאה החדשים ,אשר טרם התנסו בעבודת המועצה
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ישיבת המליאה השבוע

השתמלות לחברי הוועדים
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זהבה שאול

החוב המוסרי של כולנו

עשרות בני נוער מהאזור צעדו השבוע מטבריה לעמק הירדן,
במסע הוקרה לפצועי צה"ל ונכי מלחמות ישראל .את המסע
אירגנו קק"ל ,המועצה האזורית עמק הירדן ועמותת 'זהות'.
במהלך המסע פגשו הצעירות והצעירים את זהבה שאול,
אמו של נעדר צה"ל אורון שאול ,שאמרה להם" :תודה לכם
שהגעתם לכאן ושאתם מקיימים את הצעדה היפה הזו .אני
משוכנעת שבני אורון היה מצטרף אליכם אילו היה כאן .הוא
מאד אהב לטייל ברחבי ישראל .כבר ארבע שנים וחצי שאורון
לא חוזר משבי החמאס .מה מצבו  -איני יודעת .גם הצבא אינו
יודע מה מצבו .אני דורשת מממשלת ישראל  -החזירו לי את
אורון .אתם שלחתם אותו ועליכם חלה האחריות להחזיר
אותו .חבר'ה צעירים  -תמשיכו להיות מה שאתם ולהתנדב
ולשרת את המדינה .עשו כל מה שביכולתכם כדי שהמדינה
שלנו תיראה אחרת ולא כפי שהיא היום".
בדבריה לנערים סיפרה אמו של אורון שאול ,כי כאשר נחטף
לידי החמאס הוא ניצב מחוץ לנגמ"ש וניסה לברר מה התקלה
שגרמה לנגמ"ש הישן להיתקע במהלך הפעילות בעזה.
המסע הסתיים בטקס מרשים באמפי צמח .ראש המועצה
עידן גרינבאום אמר לצועדים" :את העובדה שחיינו
נמשכים בבטחה אנחנו חייבים להקרבה שהפגינו פצועי
רונה קינן
צה"ל והנכים ממלחמות ישראל".
מנכ"ל המועצה דודו פרץ אמר" :מצפה אורון שאול מהווה
השראה לבני נוער רבים בישראל .אורון היה מופת של
הצטיינות בתחומים רבים ולא בכדי זכה באות הנשיא
חודשיים לפני התקרית הקשה בעזה .אנחנו תושבי עמק
הירדן ,חבריו ,שכניו המורים והמורות של אורון מצטרפים
לקריאת המשפחה אל מול ממשלת ישראל  -החזירו את אורון
אל אמו ולחבריו".

-2פניות הציבור
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עשו לנו לייק
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ירוק ונעים בעיניים

פירות פעילותם של אנשי המייסדים פזורים בכל פינה בעמק וכעת יש אתר חדש ומרשים :פינת עציצי הנוי של
המרפאה האזורית .חוג 'החממה' של מרכז היום החליט שהוא רוצה לאמץ את המרפאה הסמוכה ודאג לפזר
קצת ירוק בכניסה למבנה.
מטיילי ביתנו של עמותת המייסדים יצאו השבוע לטיול בן שלושה ימים באזור הדרום .הטיול החל בכפר האתיופי
ביתא ישראל בקרית גת .בהמשך הגיעו לביקור באתר מיחזור ייחודי בקרית גת ,משם המשיכו לחוות נאות בודדים
ויזכו לבקר אפילו את ה'מבשלות' המוכשרות של ירוחם .בתוכנית להמשך :ביקור במרכז המדעים "עתיד במדבר"
ופגישה עם סלימה ,אשה בדואית מרשימה ופורצת הדרך.
הלינה מתקיימת במלון 'אירוס המדבר"  -מלון חברתי ששם דגש על אנרגיה ירוקה ותמיכה באוכלוסיית ירוחם.
על ההפקה והליווי  -אורלי צביק וצוות ביתנו.

מבקרים בביתא ישראל

באהבה מחוג החממה

ידידינו הסינים

מפגש ראשון התקיים השבוע בין נציגים בכירים ממחוז לינאן
) (Linanשבסין ,לבין אנשי המועצה האזורית עמק הירדן.
במפגש ההיכרות למדו אנשי עמק הירדן ,כי מדובר במחוז
שבו חיים לא מפחות מ 6-מיליון תושבים .כמונו ,גם הם
עוסקים במידה רבה בחקלאות ובתיירות .יש במחוז ארבע
אוניברסיטאות והם ידועים באהדתם לישראל.
כעת יש לקוות ,כי צעד ראשון זה יוביל לשיתופי פעולה
עתידיים בתחומים שנחשבים לחוזקות של שני הצדדים.
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הירח שממול

נסו רגע לחשוב :מהו אחד הדברים שאתם רואים הכי הרבה
בימי חייכם ,אבל מכירים ,מן הסתם ,הכי פחות? ...
ביום שלישי ) ,(27.11.18יתקיים במכללה האקדמית כנרת
ערב שיוקדש כולו – לשיחה ולדיון על הירח .אותו דבר שטוח
למראה ,זוהר ומעורר סקרנות )יש שיאמרו מעורר יותר
מכך( ,אשר ניבט אלינו כמעט מדי ערב .אך מעטים כל כך
יודעים באמת מהו אותו גרם שמיים ,אשר מכתיב לא מעט
רגעים בחיינו.
הירח מעצב את לוח השנה היהודי; לפיו נקבעים החגים
והמועדים מדי חודש בחודשו .הירח מעורר שאלות רבות
לאורך הדורות :האם הירח הוא "מלך הלילה"? כיצד נוצר?
ממה הוא עשוי? איך הוא משפיע על תנועת כדור הארץ ועל
תופעת הגאות? כיצד הגיעו אליו אסטרונאוטים? לצד דיון
בשאלות אלה – ניתן יהיה לצפות בכוכבים ואולי ,לקראת
סוף המפגש ,גם בירח הזורח.
מספר המקומות באירוע מוגבל .עלות ההשתתפות באירוע:
 ₪ 10למשתתף.
ההשתתפות באירוע מותנית בהרשמה מראש .היכנסו אל
לוח המודעות של עמק הירדן )החלון הצבוע כחול בעמוד
הבית של אתר המועצה  (www.j-org.ilושם תוכלו למצוא
את המודעה שתאפשר לכם הרשמה לאירוע.

נגיש ונוח יותר

קרוב ונוח הרבה יותר

מספר עדכוני חניות מרחבי העמק :בבית גבריאל השלימו
לאחרונה שידרוג משמעותי של אזור הנגישות בחניה14 .
חניות מרווחות ומסומנות בכחול בולט מקדמות כעת את
הבאים .במקומות החניה הצמודים למדרכה הוסרו אבני
השפה והגישה כעת קלה ונוחה הרבה יותר.
בחניית המועצה בצמח הוצבו בשבוע שעבר שלטים
המבהירים ,כי מעתה ,המקומות הקרובים יותר לבניין שמורים
לאורחי המועצה )ולא לעובדי המקום(.

-4פניות הציבור
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השקט היחסי טוב לתיירות

שר התיירות יריב לוין ביקר השבוע במלון 'נוף גינוסר' ,אחד
מסיפורי ההצלחה המרשימים של התיירות בצפון הארץ.
בשנתיים האחרונות חל גידול משמעותי בתיירות הנכנסת
לישראל ו'נוף גינוסר' מהווה ,בלי ספק ,תחנה חשובה עבור
מרבית המבקרים בארץ ,בעיקר הצליינים שבהם.
תנועת התיירים לגינוסר נחלקת לשניים :לאירוח במלון
מגיעים מרבית האורחים מארה"ב; ואילו לאירוח הכפרי,
'גינוסר ווילג' ,מגיעים בעיקר אורחים מאירופה  -גרמנים,
הולנדים וצרפתים  -שנמשכים לקיבוץ ,למיקומו הנהדר על
שפת הכנרת ולצורת החיים היחודית" .אנחנו נהנים ממוניטין
מצויינים ומרבית התנועות חוזרות מעל  20שנה ,דהיינו אורחים שנהנים וחוזרים" ,ציינה מירב דבוש פרימר,
מנהלת השיווק של המלון.
לעלייה המרשימה במספר התיירים יש כמה סיבות .הראשונה היא שבארבע השנים האחרונות שורר שקט בטחוני
באופן יחסי .סיבה נוספת היא שאירופה ומדינות נוספות רבות סבלו מטרור בשנים האחרונות ,דבר שהביא להבנה
שאין מקום בטוח ושאפשר לבקר בישראל ,שנחשבת למדינה מוגנת ובטוחה .משרד התיירות ,גם לו תרומה ניכרת
בזכות הגדלת תקציב השיווק של המשרד .הקמפיינים הפרסומיים נוחלים הצלחה רבה בקרב התיירות הצליינית
והתיירות העירונית.
חודשי החורף הקרב מנבאים טובות :בנובמבר ובפברואר עומדת היום על תפוסה של  80%בממוצע; בחודשים
דצמבר ינואר עומדים המספרים על כ 60% -תפוסה בממוצע .מרבית האורחים במלון הם בטווח הגילאים .30-50
מנכ"ל נוף גינוסר ,רוני מנור ,מסביר כי השמירה על השקט הביטחוני היא צורך כלכלי חשוב ביותר שיש לשמור
עליו מכל משמר.

אורחים מקליפורניה

אנשי בית גבריאל אירחו ,ביום רביעי השבוע ,כ200-
סטודנטים וסטודנטיות מאוניברסיטת סטנפורד שבקליפורניה.
הסטודנטים נהנו מהפוגה נעימה על הדשא ,ביקרו בחדר
השלום וקינחו בהופעה של שחר אלון באמפי דשא של
בית גבריאל.
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