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זה חייב להיפסק
הארץ נמלאה השבוע במפגני מחאה ובהפגנות שאיחדו את 
כל אזרחי ישראל: בהיעדר עשייה משמעותית של ממשלת 
ישראל, יצאו נשים וגברים, עובדות ועובדים, הורים, בניהם 
לעצור  בדרישה  ולכיכרות,  לצמתים  הצעירים  ובנותיהם 

לאלתר את כל סוגי האלימות כנגד נשים.
במועצה האזורית עמק הירדן הופסקה העבודה ביום שלישי 
התכנסו  המועצה  ועובדי  עובדות  שעתיים.  למשך  השבוע 
איריס  של  דבריה  את  לשמוע  כדי  הגדול  הישיבות  באולם 
שובל, מנהלת אגף קהילה במועצה, אשר תיארה בקצרה 
מכן  לאחר  הירדן;  בעמק  זה  בנושא  המצב  תמונת  את 
המדכדכת  האמת,  (ולמען  המרתקת  הרצאתה  התקיימה  
מיגדר.  של  היסטוריונית  יעל,  אורית  ד"ר  של  מאד...)  עד 
הרבות  והעובדות  התיאורים  שטף  את  לשאת  היה  קשה 
בצורה  המחישו  שכולן  עובדות  יעל;  הד"ר  שהביאה 
מטלטלת, עד כמה ארוכה הדרך עד שתיעלם אלימות כנגד 

נשים מעל פני האדמה.
אורלי  יועצת ראש המועצה לשוויון מגדרי ומעמד האשה, 
מסרטי, אמרה בכנס: "השבוע האחרון היה קשה במיוחד. 
נשים  כנגד  האלימות  נושא  חנוכה,  לנרות  זיכרון  נרות  בין 
עלה לסדר היום הציבורי. מצב זה שבו נשים אינן בטוחות 
בביתן והן ומשמשות כקורבן - חייב להפסק ומיד. אני קוראת 
מכאן לכולם שלא לשתוק, לא לעצום עין. יש לנו כוח לעצור 

את האלימות".

בכניסה לאשדות איחוד

מחאת נשות גינוסר

ד‘‘ר אורית יעל
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סוללים ובונים
בשכבת  השבוע  כוסתה  עילית  פוריה  בישוב  העמק  דרך 

אספלט. 
בהמשך,  מטר.   360  – השבוע  בוצע  אשר  הקטע  של  אורכו 
אורחים,  וחניות  מדרכות  בניית  היתר,  בין  הפרוייקט,  יכלול 
נטיעת עצים, שתילה של רצועות גינון וביצוע תאורה חדשה. 

הצפי לסיום הפרויקט הוא בינואר 2019.
ההבנה  העזרה,  על  הרחוב  לתושבי  להודות  ההזדמנות  זו 

והסבלנות במהלך ביצוע העבודות.
 – ומתקדמים  שהולכים  פרוייקטים  על  מדברים  כבר  ואם 
התנועה  מעגלי   .90 בכביש  המוגמר  על  לברך  כבר  אפשר 

הושלמו, כולל שלב העיצוב והגימור הסופי.

הכי מהירה מכולן
השחייה  של  הבא  הגדול  ההצלחה  שסיפור  להיות  יכול 

הישראלית – צומח בקרבנו, כאן בעמק הירדן.
עלמה מייזלס משער הגולן היא רק בת 12, אבל כבר מחזיקה 
בשיא ישראל לגילה ב- 100 מ' חזה. מייזלס שברה את השיא 
אפק  בבריכת  השבוע  בסוף  שהתקיימה  המילניום  באליפות 
השניה  עשיריות  מ-3  יותר  קצת  כשקיזזה  ביאליק,  שבקרית 

מהשיא הישן וקבעה זמן מצויין של 1:16.13 דק'.
עלמה מתאמנת מזה חמש שנים באגודת הפועל עמק הירדן 
היא  ברנקין.  פדוט  המאמן  של  שרביטו  תחת  איל,  בית 
מתאמנת 8 פעמים בשבוע - 6 אימוני ערב ושניים בבוקר לפני 

שהיא הולכת לבית הספר.
נוספת למסיבה עבור נבחרת השחייה המשובחת של  סיבה 
זהב  במדליית  זכה  גולדברג  תדהר  כאשר  נרשמה  איל  בית 

ב-50 מ' פרפר בזמן של 27.29 שנ'.

השלב הראשון בדרך העמק

מעגל התנועה בכניסה לאפיקים

מייזלס (במרכז). שיאנית ישראל
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ללמוד ממקור ראשון
כדי  השבוע,  הגיעו  ירח  בית  מתיכון  ט'  כיתות  תלמידי   65
והאתגרים  החזון  המועצה,  של  תפקידיה  על  קצת  ללמוד 

הניצבים בפני מתווי המדיניות בעמק הירדן.
האחראי על התכנון האסטרטגי במועצה, צחי בוחניק, סיפר 
להם על כמה מהתוכניות המתגבשות באגפים השונים וניסה 
לשמוע מהם, באיזה אופן הם היו רוצים לקחת חלק בעשייה 

הציבורית בעמק הירדן.
התלמידים,  שקיימו  חווייתי  לימודי  ממסע  חלק  היה  הביקור 
כדי  האזור  בכל  למפגשים  יצאו  שבו  כנרת",  "סובב  בשם 

ללמוד ולהכיר את הדברים ממקור ראשון.

נחנך מקווה חדש בפוריה עילית
חנוכה של ממש התרחשה השבוע בפוריה עילית. שם לא 
קיימו  אלא   – ועוד)  סופגיות  (נרות,  החג  בסמלי  הסתפקו 

טקס חנוכה אמיתי. של מקווה חדש. 
דוד  הרב  דת  לשירותי  השר  של  בסיועו  הוקם  המקווה 
שלט         הוצב  החדש  הטהרה  למקווה  ובכניסה  ז"ל  אזולאי 

המוקיר את זכרו ואת תרומתו להקמת המבנה. 
בנוכחות נכבדים רבים - מנכ"ל המשרד לשירותי דת עודד 

פלוס, ראש המועצה עידן גרינבאום, ח"כ מיקי זוהר, הרב 
של עמק הירדן שלמה דידי, מנכ"ל המועצה דודו פרץ ויו"ר 
המועצה  ראש  הסירו   – אלקובי  ניסים  הדתית  המועצה 
ומנכ"ל המשרד לשירותי דת את הלוט מעל השלט בכניסה. 

המקווה החדש יחל לפעול בסוף החודש.
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הנרות הללו 
חנוכיות העמק הפיצו אור במקומות רבים השבוע.

באולם הישיבות של המועצה ציינו העולים, הלומדים עברית 
יפהפיות  חנוכיות  ובהצגת  בשירה  החנוכה  חג  את  באולפן, 
מרשימה,  בעברית  הוארו  החנוכה  נרות  ידיהם.  מעשי 
שנשענת מדי פעם על מילה כזו או אחרת ברוסית. וכל נר, 
אחר.  חשוב  לנושא  הוקדש  המשואות,  הדלקת  בטקס  כמו 
של  המופלג  וגילה  עושרה  החיילים,  שלום  טובה,  פרנסה 

השפה העברית ועוד. 
מחמאות על הטקס המרגש - לצוות האולפן בראשות דפנה 

כהן ולמריה ביידר ואלה לוין ממחלקת קליטה במועצה.  
ובליווי צלילים משובחים.  במייסדים, כתמיד, חגגו ברוב הדר 
בראשון הדליקו שם נר ראשון לצלילי תזמורת כלי הפריטה של 
על  לעונה.  ומעונה  לנר  מנר  המשתבחת  הירדן,  עמק 
התקיימה  בערב  ובשלישי  שמידט.  עדיאל  ניצח  החבורה 
מסיבת חנוכה של ותיקי העמק באפיקים (כ-400 אשה ואיש) 
והשמחה – כמו גם אבקת הסוכר על הסופגניות - היתה רבה. 
חני  של  הופעתם  התקיימה  המסיבה  של  האמנותי  בפרק 
ליבנה ואורי הרפז. את חגיגות החנוכה השונות יזמו והוציאו 

לפועל אסתי עמית ואורלי צביק. 
שר התיירות יריב לוין הדליק השבוע, ביחד עם תושבי פוריה 
ראש  של  אורחם  שהיה  השר,  חנוכה.  של  שני  נר  עילית, 
שמעון  הישוב  ועד  יו"ר  ושל  גרינבאום  עידן  המועצה 
פיניאן, סיפר כי השנה תסתיים בהישג חסר תקדים לתיירות 
ולסובב  הירדן  לעמק  הרבה,  "לשמחתי  לישראל.  הנכנסת 
לומר שמצאתי  אני שמח  הזה.  בהישג  נכבד  יש חלק  כנרת 
בעמק הירדן הנהגה רצינית ואחראית, שנעים לעבוד ולקדם 

איתה פרוייקטים".

חגיגת העולים

חיילים מבקרים במייסדים

שר התיירות בפוריה עילית

חני ליבנה ואורי הרפז
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פסטיבל הסרטים של בית גבריאל
בכניסה לבית גבריאל הוצב השבוע מסך לד רחב, שעליו ניתן 
של  "הבקרוב")  העם  בפי  (המכונים  הטריילרים  את  לראות 

הסרטים המוצגים במקום.
בבית גבריאל מתחילים להתמרק ולהסתרק לקראת החגיגות 
25 שנה להקמתו. בין ה-16 ל-19  הצפויות במקום במלאת 
ומושקע,  חגיגי  קולנוע  סרטי  פסטיבל  יתקיים  בדצמבר 

שבמסגרתו יוצגו לראשונה מספר סרטי איכות.
את הפסטיבל יפתח (ביום ראשון, ה-16 בדצמבר), סרטו של 
בשנתיים  העוסק  כחולות",  עיניים  "מאחורי  הראל  עדי 
הבלתי  בדמותו  קראוס,  שמוליק  של  לחייו  האחרונות 

שיגרתית ובמחלת המאניה דיפרסיה שממנה סבל.
 – הסרטים  פסטיבל  של  המלאה  התוכנייה  את  לראות  ניתן 

באתר בית גבריאל או באתר המועצה.

הצגה חגיגית בנווה עובד
והוריהם אירחו השבוע את השכנים מקיבוץ  נווה עובד  ילדי 
לחג החנוכה: ההצגה  מיוחדת  בצוותא מהצגה  ונהנו  כנרת 
בנווה  'שיבולים'  במועדון  התקיימה  ההצגה  והאפון'.  'ג'ק 

עובד, בסיוע מחלקת התרבות של המועצה. 

להכיר את העובדות ואז להחליט
רופאה  מאירי,  זהר  ד‘‘ר  של  להרצאתה  ומוזמנים  מוזמנות 
בנושא:  פדה-פוריה,  הרפואי  מרכז  של  הילדים  במחלקת 
”חצבת-סימנים קליניים, טיפול, מניעה וחיסונים“. ההרצאה 
תתקיים באולם הגדול בבניין המועצה (קומה שלישית) ב- 12

בדצמבר בשעה שמונה בערב.   פרטים נוספים אפשר לקבל 
אצל זוהר יחיאלי 050-8651915 , מנהלת יחידת הבריאות 

שבאגף קהילה במועצה. 

המשך יבוא
לביקור  השבוע  הגיע  קובי,  רון  החדש,  טבריה  עיריית  ראש 
עבודה בלשכת ראש המועצה. ראש המועצה עידן גרינבאום 
סיכם עם ראש העיר השכן, שזו הראשונה מתוך סידרה של 

פגישות שנועדו ליצור שיתוף פעולה ארוך טווח באזור.
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