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ראש המועצה כתב למלך ירדן: בוא ניפגש ונגיע להסכמות 

מה  עם  אלה  בימים  גם  מוסיף להתמודד  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
שנראה כמו החלטת הדרג המדיני בממשלת ישראל, לוותר על אדמות קיבוצי 
יעקב באי השלום. בניגוד להבטחות, מי שהיו אמורים לנהל מו"מ  אשדות 
עקשני ולהציע לירדנים חלופות אשר ימנעו את ההחלטה – אינם מנהלים 
שום מו"מ משמעותי עם הירדנים בנושא. שר החוץ הירדני אמר בשבוע שעבר 
בראיון, כי השיחות בין ישראל נוגעות רק ליום שאחרי ביטול ההסדר המיוחד 

שהתקיים במשך 25 שנה באי השלום.
השבוע שלח ראש המועצה מכתב אל המלך עבדאללה ה-2 וביקש ממנו 
לעכב את ההחלטה עד שיתקיים מפגש בין ראש המועצה ונציגי הקיבוצים עם 

המלך או נציג מוסמך מטעמו.    
"אנו חולקים נושאים אזרחיים משותפים רבים לאורך עשרות קילומטרים של 
להוביל  יכול  בינינו  הפעולה  "שיתוף  במכתב.  המועצה  ראש  כתב  גבול", 
נקלעה  שבהם  בימים  תחומים.  של  ארוכה  בשורה  ולהתקדמות  לשגשג 
בבקשה  מעלתך  הוד  אל  פונה  אני  למשבר,  בישראל  הפוליטית  המערכת 
שניפגש באי השלום – אתה ואני או נציג שיוסמך מטעמך – ונפעל להשיג 

הסדר חדש, כיאה לשכנים טובים המכבדים ומעריכים אלה את אלה".
ביום שישי הבא, ה-18 באוקטובר, שבוע לפני מועד סיומו של ההסדר המיוחד 
באי השלום בנהריים, תקיים המועצה ביחד עם הישובים וכל מי שהאדמות 
– עצרת מיוחדת בקריאה למנוע את המהלך שימנע  לו  יקרות  החקלאיות 
יחל  האירוע  שנה.   70 מזה  לראשונה  אדמותיהם,  את  לעבד  מהחקלאים 

בשעה 11.
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דרוש: מוביל שינוי בקיבוץ האון
שינוי  בהליכי  אלה  בימים  נמצא  האון  קיבוץ 
משמעותיים עד מאד.  בעתיד הקרוב, הישוב צפוי 
בינוי  הכוללים  משמעותיים  שינוי  תהליכי  לעבור 
וצמיחה פיזית, פיתוח קהילתי אינטנסיבי ומגוון של 
שינויים. כל אלו מציבים בפני הנהגת הישוב אתגרים 
רבים ושונים ולשם דרוש פרוייקטור בעל יכולת רב 
מעמיקה  הבנה  ותוך  השינוי  בהובלת  תחומית 
בפיתוח  הכרוכים  התחומים  מגוון  עם  והיכרות 

הקהילתי והתשתיתי.

תפקידו של מנהל הקהילה / הפרוייקטור יהיה לגבש 
תהליך  להתנעת  הנדרשות  התשתיות  כלל  את 
ארגוניים,  תכנוניים,  בהיבטים  צמיחה  של  מחודש 
ינהל מוניציפאלית  גם  וקהילתיים. הוא  דמוגרפיים 
סדיר  באופן  שירותים  למתן  וידאג  היישוב  את 

לתושבים.

שותפיו לתפקיד הם - המועצה האזורית עמק הירדן, 
ועמיתים  הישוב  הנהלת  להתיישבות',  'החטיבה 

למקצוע.

דרישות התפקיד:
(רצוי בתחום המוניציפלי  בניהול מערכות  ניסיון   •

במגזר הכפרי).
• מיומנויות ניהול טובות.

• כישורים בינאישיים ברמה גבוהה.
• השכלה רלוונטית.

• היכרות טובה עם חיי קהילה.
• יושר אישי ודיסקרטיות.

• ראייה מערכתית וארוכת טווח.
• יכולת גיוס והנעת פעילים ועובדים.

• פניות ונגישות - עדיפות לתושבי האזור.
   emek@j-v.org.il :קורות חיים נא לשלוח לדוא"ל

(עד לתאריך 28.10.2019).

לפרטים נוספים היכנסו אל עדכוני החדשות באתר 
המועצה (מתחת לשורה העליונה הצבועה בירוק). 

www.j-v.org.il
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מחר: כולנו צובעים את הכנרת בוורוד
מחר (יום שישי ה-11 באוקטובר) תיצבע הכנרת בוורוד 
משתתפות  רב  אירוע  היא  האופטימי  לגוון  הסיבה  עז. 
חודש  לציון  הירדן  בעמק  שיתקיים  (ומשתתפים) 
המודעות לסרטן השד שחל בכל רחבי הארץ. האירוע הוא 
בחסות רשת 'סופרפארם' והמועצה האזורית עמק הירדן. 
מאות נשים, המתמודדות עם מחלת הסרטן תגענה כדי 
להנות ביחד מיום של שמחה, שירה, ריקודים והעצמה. 
את האירוע יארחו מאה חותרות מנבחרת "לביאות ורודות 
סירות  על  החותרת  "ורודה"  חתירה  נבחרת  ישראל". 

מסוג "דרקון" .
ירח  בבית  הספורט  באולם   08:45 בשעה  יחל  האירוע 
שבהן  הרצאות  יכלול  הוא  הימי.  המרכז  אל  ויעבור 
ישתתפו  ליהיא לפיד, יעל ארד, ומירית הררי,  שירת 
'קולולם' רבת משתתפים, מעגלי הרקדה של ריקודי עם 
והתנסות בחתירה בסירות דרקון. בנוסף יהיו גם דוכנים 

והפתעות.  
משט  המסורתי,  הוורד"  "טקס  הוא  האירוע  של  שיאו 
מרגש לזכרן של אחיותינו שהלכו מאיתנו, שאותו תלווה 
בשירתה הזמרת מירי אלוני, במהלכו יושלכו אלפי פרחים 

למים.
בואו בהמוניכם לחבק ולחזק. לרכישת כרטיסים היכנסו 
אל עדכוני החדשות באתר המועצה או לעמוד הפייסבוק 

של הלביאות - לביאות ורודות ישראל -
  .Pink lionesses Israel  
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לצורך עבודות: חסימה בכניסה לרמת סירין
(למשך כחודשיים), ישתנה  מיום חמישי ה-10 באוקטובר 
עבודות  ביצוע  לצורך  סירין  נתיב הכניסה הראשי לרמת 
שימור קרקע וניקוז. מטרת העבודות היא לשפר את הדרך 
והשטחים החקלאיים. הפרויקט מבוצע על-ידי רשות ניקוז 

ירדן דרומי, בשיתוף משרד החקלאות וישובי עמק הירדן.
הדרך הראשית תחסם באופן זמני למעבר ובמקומה תהיה 

דרך עפר חלופית. במקום מוצבים שלטי הכוונה.
בהזדמנות זו, נזכיר כי אין לעלות על השטחים החקלאיים 
אם בכלי רכב או רגלי וכמובן שאין לקטוף/ללקט תוצרת 

חקלאית.
במקרה הצורך מוזמנים ליצור קשר במייל עם ענבל אגוזי, 

inbal@j-v.org.il .רכזת ועדה חקלאית עמק הירדן

תשרי של רוחניות והתחדשות בעמק הירדן
'המיזם  קהילת  חוותה  וברוחניות  בפעילות  גדוש  תשרי 
 1) בתשרי  ב-ב'  הירדן'.  בעמק  יהודית  להתחדשות 
השנה  לקבלת  והחברים  החברות  התכנסו  באוקטובר) 
ברוב רוי. התקיים תשליך אלטרנטיבי, התבוננות תפילה 
מקליפות  סירות  בניית  סדנאת  נערכה  לילדים  ולימוד. 
 - ולקינוח  אקליפטוס, סיפור על תפוחים לשנה החדשה 

סדנאת תקיעה בשופר.
ב-ט' בתשרי מפגש מועדון חוף עם תפילות שוויוניות ליום 
כיפור, שיעורים ושיחות ולא יותרו שם על  יוגה ומדיטצייה.

'קרפ' באשדות יעקב איחוד – התקיים מסע אל  במועדון 
ותפילה  התכנסות  יונה,  ספר  לימוד  הכיפורים,  תוך 

הומניסטית.
המעוניינים בפרטים על פעילות הקהילה מוזמנים לעקוב 
אחר הפרסומים בעמודים אלה של העדכון לתושבי עמק 

הירדן או בטלפון: יאיא טוביאס 052-5211856
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עשר שנים של נוכחות הורית בריאה
ערב ראש השנה התקיימה הרמת הכוסית המסורתית שנה 
החדשה של סיירת ההורים עמק הירדן, המציינת בימים אלו 

10 שנים לקיומה (!).
במועצה,  קהילה  אגף  מנהלת  של  בברכתה  נפתח  הערב 
במועצה  הסיירת  של  חשיבותה  על  שדיברה  שובל,  איריס 
ובתרבות הפנאי של הנוער בפרט, והוקירה תודה למתנדבים 

על פעילותם הברוכה והתמדתם.
מוסט  מורן  של  הרצאה  כללה  הערב  של  התוכן  משבצת 
ייחודיות  אודות   - הצהוב"  השער  מאחורי  "להתבגר   - בשם 
בהחזרת  קהילה  של  וכוחה  כפרי,  במרחב  ההתבגרות 

השליטה על המרחב שלה.
חדשים  מתנדבים  ומזמינה  שנים   10 חוגגת  ההורים  סיירת 
להצטרף לשורותיה! לפרטים נוספים מוזמנים לכתוב למייל- 

. samim@j-v.or.g.il
את הערב הפיקה קרני רימר צרי, מנהלת המחלקה למניעת 

אלימות, סמים ואלכוהול במועצה.

המועצה תהיה בחופשה במהלך חג הסוכות
העבודה  מרוכזת.  לחופשה  המועצה  יוצאת  הסוכות  בחג 

תתחדש כסידרה ב-22 באוקטובר.
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  של ענייןשישי
בית איל ב

 בימת דיון
 .וביטחון, צבא, פוליטיקה, בנושאי אקטואליה  דילמות חברתיות

  חובב טלפז'פרופ עם
 ).1958-1960(גולני -  שרות צבאי .  נכדים9+  ילדים 4+ נשוי לנחמה ; )1939(בן קיבוץ שפיים 

 Michigan  -דוקטורט לכלכלה חקלאית וחקר ביצועים .  )1963(בוגר הקורס הבין קיבוצי לחקלאות וכלכלה 
State U  )1973( .לכלכלה חקלאית ' פרופTexas A&M U  ;מכון וולקני בית דגן ; פקולטה לחקלאות רחובות

חברת - .Aviagen Incפיתוח מערכות עבור . ים-גליל, מ"ל ובעלים לידם מערכות תוכנה בע"מנכ. 1995עד 
מערכות , )"עמוס"(מערכות בקרה בלוויני תקשורת ;  באלבמה– טיפוח גזעי תרנגולות הגדולה בעולם 

 ).Waze) 1998-  קרש הקפיצה  ל– תוכנת האם למסלולי נסיעה . לוגיסטיות ותחבורה

 
 :הנושא

" ניא סימולטמאבקאמפ בטר - ראשונהה מלחמת סחר עולמית"
 .)ו"סין וכ(בתחרות חופשית ובתשלום מלא עבור פירות קנין רוחני , סחר בינלאומי חופשי ממכסים

 .)ו"איראן וכ(  מניעת התפשטות אימפריאליסטית גלובאלית ואזורית במיוחד כזו הנשענת על נשק גרעיני 
"  25/10/2019, שישיביום  יתקיים "
 10:30 – 12:30ין השעות ב

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

  


