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יצא לדרכו פרוייקט להקמת שלושה פארקים לאורך הירדן
מורד הירדן עומד לעבור מהפך משמעותי מאד במהלך
השנתיים הקרובות .מי שגדלו באזור וחרשו ברגליהם את
השבילים והחורשות שבין דגניה לכנרת  -ישמחו לדעת ,כי
בימים אלה יצא לדרכו פרוייקט ענק ,מהגדולים שהתבצעו
בישראל ,שבסיומו יהיו באזור שבין קיבוץ כנרת לבין המושבה
מנחמיה )כ 10-ק"מ( שלושה פארקים יפהפיים ,גן לאומי
אחד והרבה מ ת עמק הירדן ורשות ניקוז כנרת .החברה
הממשלתית לתיירות והקרן לשטחים פתוחים הקצו לטובתו
סכום של כ 11-מיליון שקל .התוכנית תהפוך את האזור שבין
ביצות הכנרת לבין מנחמיה למרחב טבעי ונגיש הכולל
פארקים ,שבילי הליכה ורכיבה על אופניים ,פינות נוי
משולבות בצמחיה טבעית ,איים מלאכותיים ועוד .על
מלאכת התכנון הופקד המתכנן רן מולכו ממשרד ליגמ.
בקטע הצפוני הסמוך לקיבוץ דגניה א' יוקם פארק רחב ידיים
שייקרא 'פארק השירה' )בשל קרבתו לאזור שבו חיו ויצרו
רחל המשוררת ונעמי שמר( .בסמוך ,תתבצע עבודת שימור
ופיתוח של אזור בית המוטור הישן .מצפון לאזור הזה מתוכנן
לקום בהמשך פארק אקולוגי שגולת הכותרת שלו יהיו
שבילים צפים על פני המים ופינות נוי מוצלות.
באזור סכר אלומות ,סמוך לרוב רוי ,יוקם גן לאומי מורד
הירדן .על פי התכנון ,תחובר תעלת המוביל המלוח אל
מקטע הירדן באזור הזה ולצידה יוקמו שבילים רחבים ,אזורי
ישיבה ,בילוי וקמפינג .בנקודה זו ניתן יהיה לבלות סמוך מאד
למים .אורכו של קטע זה יהיה כקילומטר.
בהמשך דרומה ,בין אום ג'וני דרך בית זרע ועד למנחמיה
מתבצעות כבר עתה עבודות שנועדו לשמור על גדות הנחל
הסמוכות לירדן .כבר היום ניתן לראות שם איים מלאכותיים
אשר הוקמו ומתכסים כבר בצמחיית נחל יחודית .קטע זה
יהיה עשיר באפשרויות בילוי ,רכיבה על אופניים ,הליכה
בטבע ועוד.

קטע הנחל סמוך לרוב רוי ,כיום

סמוך לבית זרע .בקרוב
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שנת שיא לתיירות

שר התיירות יריב לוין הגיע בסוף השבוע שעבר למלון 'נוף
גינוסר' ,כדי לחנוך את רחבת האוטובוסים החדשה
והמשודרגת במקום .בביקורו במקום ,סייר השר בבית יגאל
אלון ,ראה את סירת הדייגים מתקופתו של ישוע ושמע
ממנהל בית יגאל אלון ערן שוורץ על הרצון להשלים את
בנייתו של אולם ההרצאות ,אשר ניצב עכשיו במקום כסוג של
שלד עירום.
בעיצומו של הביקור וממש בזמן שהשר נשא את דבריו
במהלך הטקס ,לא הפסיקו לרגע להיכנס אוטובוסים עמוסים
בתיירים מכל רחבי העולם" .מדובר בתמונה מעודדת
ומשמחת מאד" ,אמר השר" .עד סוף השנה יבקרו בישראל
כ 4-מיליון תיירים נכנסים .זהו שיא של כל הזמנים .מדובר
בתוספת הכנסה של כ 5-מיליארד שקל למשק הישראלי".
לאחר סיורו במלון נוף גינוסר ובבית יגאל אלון – קיים שר
התיירות פגישת עבודה עם ראש המועצה עידן גרינבאום,
עם אנשי מחלקת התיירות במועצה ועם מנהל מלון 'נוף
גינוסר' רוני מנור ושמע על שורה של פרוייקטים שמצריכים
את תמיכת משרדו .אחד הדברים שהשר הבטיח לקדם
לאלתר הוא פתרון כולל לבעיות הכניסה והיציאה הלא
בטיחותיות מאתרי הנצרות בצפון הכנרת .השר הבהיר ,כי
מדובר בצורך בטיחותי וכי לא יעלה על הדעת שמאות אלפי
תיירים שמגיעים בשנה לא יוכלו ליהנות מחניות רחבות
ונוחות ומצמתים בטוחים שאינם מסכנים את נוסעי
האוטובוסים או את תושבי האזור החולפים על פניהם.

רוני מנור,השר יריב לוין וראש המועצה

ישיבת עבודה עם שר התיירות

הורים ,מה חשוב לכם?

מבצעים מיפוי לקראת הקמת בית ספר להורים בעמק הירדן .בימים אלה עסוקים גורמי הקהילה והחינוך של
המועצה בהקמתו של בית ספר להורים .הרצון הוא למסד מסגרת אשר תאפשר חשיבה משותפת ואיגוד של
הצרכים ,ליצירת פעילויות מתאימות להורים בעמק הירדן.
כדי שבית הספר המוקם יהיה רלוונטי ומועיל ,מופץ כעת שאלון המיועד להורים שילדיהם בגיל  0עד  .18מטרת
השאלון היא למפות את הצרכים הקיימים בשטח ולתת מענה טוב יותר לתושבים.
לשם כך ,הורכב שאלון מקוון ,פשוט למענה וקצר.
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נפגשים בשמחות

שתי שמחות באותו יום .בתחילת השבוע ,בהפרש של שעות
אחדות ,קבע הרב שלמה דידי ,רב המועצה האזורית עמק
הירדן – מזוזות בשני מוסדות בעמק .האחד – של ותיקי
העמק ,השני של בני הדור הצעיר.
ותיקי עמק הירדן נהנים השנה מכיתת מחשבים רחבת ידיים
ומאובזרת במרכז המייסדים ,בהשקעה של כ 120-אלף
שקל .הרב דידי קבע מזוזה על משקוף הכתה והמנכ"לית,
אסתי עמית ,בירכה על המוגמר והודתה לכל התורמים
והעושים במלאכה :לחבר המליאה היוצא מוטי קומרוב
שהוביל את הפרוייקט במסירות ,לאנשי צוות המייסדים
שליוו ודחפו את התהליך ולראש המועצה עידן גרינבאום,
שאיתר את התב"ר )תקציב בלתי רגיל( הנכון ודאג
להגשים עוד חלום.
אך סיימנו את זו וכבר הזדמנה לה חגיגה נוספת ולא פחות
משמחת .בחווה החקלאית ,שהוקמה ביוזמת המועצה
ובסיוע תשלובת צמח מפעלים ,כבר עולות ומוריקות
הערוגות על שפעת תכולתן .הילדות והילדים מתייצבים
בבגדי עבודה ,פוסעים בין הרגבים ,כורעים ברך ומשמרים
את הערך החשוב של עבודת האדמה.
בפתח כיתת הלימוד שבמקום ,קבעו הרב דידי ומנכ"ל
תשלובת מפעלי צמח ,מנש שלום ,מזוזה כדת וכדין .ראש
המועצה עידן גרינבאום בירך את הנוכחים והודה למנכ"ל
ולאנשי המפעלים האזוריים שנרתמו למשימה החשובה; בין
היתר זכתה לתשבחות מנהלת החווה שי גפן רויטמן
שמובילה בהצלחה רבה את הפרוייקט שעמק הירדן כה
גאה בו.
לקינוח נטעו הנוכחים עץ פרי הדר ,הראשון מבין רבים
שעוד יבואו.
שמחת המייסדים
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הזמן שלהם יקר

בראשון בבוקר ציפתה לבאי המועצה הפתעה ,ממש בפתח
בניין המועצה .קבוצת תלמידות ותלמידים מבית ספר 'נעמי
שמר' בכנרת נקטו יוזמה אזרחית ראויה לציון ובאו להפגין
מתחת לבניין המועצה האזורית עמק הירדן.
מאז תחילת שנת הלימודים  -כך מתברר – מגיע האוטובוס
הצהוב שצריך לאסוף אותם באיחור .לפעמים זה עולה להם
באיחור מרגיז לארוחת הצהריים ולא אחת הם מאחרים
בגלל ההסעה לפעילות בחוגים.
ראש המועצה עידן גרינבאום בירך את התלמידים ואת
מנהלת בית הספר רינת בר חיים על נחישותם האזרחית
ועל ההפגנה המכובדת והבטיח שביחד איתם ,יפעל כדי
שהאחראים על ההסעות במועצה ימצאו פתרון שימנע
איחורים בעתיד.

ביקור העשרה לסיירת

לקראת סוף השנה יצאו חברי סיירת ההורים של עמק
הירדן – זו הפעם השלישית  -לסיור העשרה ,למידה וגיבוש.
בשבוע שעבר יצאה הסיירת לביקור מרתק ומטלטל במרכז
טנ"א )טיפול בנפגעי אלימות מינית( ,במרכז הרפואי ע"ש
ברוך פדה בפוריה.
מרכז טנ"א מעניק טיפול רב תחומי לנפגעי תקיפה מינית
ובמקרים שבהם מתעורר חשד שהתרחשה תקיפה על
רקע מיני.
מתנדבי סיירת ההורים סיירו במקום ופגשו לשיחה רצינית את 'ד"ר חארטה' )שושי אופיר הליצנית
הרפואית( ,ואת רוחמה העובדת הסוציאלית של המרכז.
זה היה סיור חזק ומעורר מחשבה; לפרקים עצוב ולעיתים מצחיק .סיור שאחריו אתה חוזר הביתה אבל לוקח
איתך משהו בלב.
את הסיור יזמה ואירגנה קרני רימר צרי מנהלת המחלקה למניעת סמים ואלכוהול ו'מצילה' במועצה.
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