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ביקור אלוף פיקוד העורף
ידעי.  תמיר  העורף,  פיקוד  אלוף  במועצה  התארח  השבוע 
לשנת  מטרות  והגדרת  עדכונים  הייתה  הביקור  מטרת 
הפעילות הקרובה. לאלוף ידעי הוצגו הכנות המועצה לשעת 
פי  על  כזכור,  השונים.  התרחישים  עם  ולהתמודדות  חירום 
ישובי  כל  אליו,  ומתכוננת  מתאמנת  שהמועצה  תרחיש 
המועצה האזורית גליל עליון ייקלטו בעמק הירדן במסגרת מה 

שמכונה "מלונית".  
ביקר האלוף בשביל  לאחר הישיבה בלשכת ראש המועצה, 
הביקור  הבנות.  לשבע  ההנצחה  ובאתר  בנהריים  הסכרים 

הסתיים בחדר השלום בבית גבריאל.
האלוף ידעי שיבח את המועצה על פעילותה והבטיח לסייע 
ברכישת ציוד נוסף לשיפור המוכנות. תודה למנכ"ל דודו פרץ 

מנכ״ל ולכל מי שטרח ותרם להצלחת הביקור.

מתנה מאמריקה
משלחת  של  ביקורה  על  לכם  דיווחנו  כחודשיים  לפני 
מארצות הברית שבאה להתרשם מלימודי המוסיקה בעמק. 
בפגישה הסבירה נירה ספיר פינסקי על הפעילות במרכז 
למוסיקה, סיפרה מעט על הצורך בכלי נגינה למספר חניכים 
עם  ביחד  ביצעה  שאותו  מרגש  בשיר  דבריה  את  וחתמה 

אלימלך שמלץ. 
מייק  טלפון  שיחת  נירה  קיבלה  שעבר  השבוע  בתחילת 
קאשי, תומך נלהב של פעילויות הנוער בעמק, שבישר לה כי 
בקרוב  יעבירו  בעמק  שביקרה  במשלחת  והחברים  החברות 

סכום כסף, שיאפשר לרכוש מספר כלי נגינה חדשים.

ישיבה עם האלוף ידעי 

חבורת הפיקוד 

חברי המשלחת מארה"ב
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בית חולים מוביל בישראל 
ברים טובים מאד מתרחשים מזה תקופה ארוכה בבית החולים 
השוואתיים  נתונים  הבריאות  משרד  פרסם  השבוע  פוריה. 
הנוגעים לכלל בתי החולים בישראל ובשתי קטגוריות חיוניות 
בארץ.  הראשון  במקום  העמק  של  החולים  בית  ניצב  מאד 
המרכז  נמצא   , בישראל  החולים  בבתי  המיון  חדרי  בדירוג 
לרפואה דחופה של פוריה (המיון) במקום הראשון, עם הציון 

הגבוה בארץ – 89.18!
הצוות המצוין של פוריה ניצב במקום הראשון גם בקרב בתי 
בתי  כלל  בקרב  וגם  בגודלם'  'בינוניים  המוגדרים  החולים 

החולים בישראל.  
מנתוני הביקורת עולה, כי במלר"ד במרכז הרפואי פדה-פוריה, זמן ההמתנה וזמן הטיפול יחסית קצרים ומנוצלים 

היטב; הצוות מקצועי ומיומן ויש נוכחות של רופא בכיר רוב שעות היממה. 
סקר שביעות הרצון המקיף שבוצע בקיץ ע"י משרד הבריאות נערך בקרב כ-11 אלף מטופלים. 

כזכור, לפני כחודש העניק שר הבריאות את תואר הפגייה המצטיינת בישראל למחלקת הפגים של פוריה. התואר 
ניתן בזכות הטיפול המצוין ואחוזי התמותה הנמוכים מאד.

שאפו לד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה ולאנשי צוות בית החולים.

סדר ט"ו בשבט     
בשבט  ט"ו  סדר  במועצה  התקיים  השבוע  שלישי  ביום 
קראו  יבשים,  פירות  עם  וצלוחיות  שולחנות  סביב  המסורתי. 
ימיני  מנחם  שחיבר  המופלאה  מההגדה  המועצה  אנשי 

(מוזמנים לעיין בהגדה באתר האינטרנט של המועצה).
האירוע היפה שימש תפאורה נאה לטובת טקס פרידה צנוע 
ופרשו, חלקם  סיימו השנה את עבודתם  מן העובדים, אשר 
לגימלאות: אבירם מזרחי, משה יצחק, דרורי פרג', אביטל 

בר אור, עינת אפשטיין, מיכאל ברוס ובתי שטיינברג.
על הפרק האמנותי והשירה הופקדו דורי שניר, אלון אוחנה 

נפרדים מהפורשים לגימלאותואלימלך שמלץ.

הציבור שבע רצון
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חג האילנות - במספרים     
לרגל ט"ו בשבט ריכזו בלשכה המרכזית לסטטיסטיקה נתונים עדכניים על שטחים של מטעים חדשים (מדווחים), 

על פירות יבשים ועל פירות וירקות טריים בישראל.
שטח הנטיעות החדשות של עצי פרי בשנת תשע"ז הסתכם ב-29,737 דונם, בהשוואה ל-36,215 דונם בשנת 

תשע"ו ול-2,980 דונם בשנת תשע"ה (2014/15), שהייתה שנת שמיטה. 
שטח הנטיעות החדשות של עצי יער בשנת תשע"ז הסתכם ב-3,000 דונם לעומת 4,700 דונם בתשע"ו.

תפוקת פרי ההדר בתשע"ז הייתה כ-546 אלף טונות, עלייה של 2.2% משנת תשע"ו. בשנת 2017 תפוקת פרי 
ההדר הייתה 42.3% מכלל תפוקת המטעים.

מחירי הפירות היבשים ירדו בשנת 2017 ב-4.3%.
לקריאת הרשימה המלאה של הנתונים, היכנסו לאתר האינטרנט של המועצה (כותרת הרשימה: סדר 

ט"ו בשבט כהילכתו).

טקס נטיעות לזכר שבע הבנות     
טקס  השבוע  התקיים  בנהריים  הבנות  שבע  לזכר  באתר 
נטיעות מרגש ורב משתתפים. במלאת 21 שנה לאסון, הגיעו 
נרצחו  שבנותיה  העיר  שמש,  מבית  תלמידים  מאות  למקום 
במקום מירי צלף ירדני, ומעוד ישובים ובתי ספר ברחבי הארץ. 
שצעדו  לאחר  ההנצחה,  אתר  אל  הגיעו  התלמידים  מאות 
בשבעה מסלולי טיול שונים בסביבה. אורנה שמעוני מאשדות 
ההנצחה  מפעל  של  החיה  והרוח  היוזמת  מאוחד,  יעקב 
בנהריים, אמרה בטקס: "אנו בוחרים להכות ברוצחים הנתעבים 
נוער  זני אקליפטוסים רעננים.  נטיעות של שבעה  באמצעות 

יקר ונפלא, אסור שהרצח הזה יפגע ברצון שלכם לטייל, להכיר ולחקור את המקומות היפים של ארצנו".
ראש המועצה עידן גרינבאום אמר: "אין ביופיה של הפינה הזו בעמק הירדן – כדי להשכיח מאתנו את הרצח 
הנורא שהתרחש כאן לפני 21 שנה. מדי שנה אנחנו נפגשים כאן כדי לזכור את הבנות ולחבק את המשפחות. 

אני מקווה שיופיין של שבע הגבעות הפורחות כאן יצנן ולו לרגע את הכאב המייסר של האובדן". 
את קטעי השירה בטקס ביצעו חניכי המרכז למוסיקה של עמק הירדן בניהולה של נירה ספיר פינסקי ובניצוחו 

של אלון תמיר; ולהקת "בין השמשות" מבית שמש.
עם סיוע הטקס, יצאו התלמידים והמכובדים – בהם גם יו"ר מפעל הפיס עוזי דיין, ראש עיריית בית שמש, משה 
זני  שבעה  לטעת   - ועוד  החוץ  ממשרד  נציגים  חפץ,  אלכס  לקק"ל),  (השייכת  'הימנותא'  מנכ"ל  אבוטבול, 

אקליפטוסים שונים. 

אורנה שמעוני בטקס בנהריים

צילום: מיכאל חורי
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פסטיבל האגם: סיפור הצלחה       
של  שורה  וזמרים,  זמרות  מ-1,100  למעלה  מקהלות,   40
מופעי מוסיקה וכיתות אומן בחמישה  מוקדים ברחבי המועצה 
– זו השורה התחתונה של 'פסטיבל האגם' שהתקיים במהלך 
תרבותית  חוויה  הייתה  זו  הירדן.  בעמק  שעבר  השבוע  סוף 
יוצאת דופן והקהל בעמק הצביע ברגליים. קשה היה למצוא 

כרטיסים לחלק לא מבוטל מן המופעים.
אולם  ציון.  בן  בבית  בערב  בחמישי  התקיים  הפתיחה  אירוע 
מלא מפה לפה היה שותף לשירה ונהנה מביצועים מקוריים 

של שירים מוכרים.
ומראות  צלילים  של  חגיגה  התקיימה  שישי,  ביום  למחרת, 
מספר  גבריאל.  בית  של  הבייגל'ה  ברחבת  נפש,  משובבי 
מקהלות ואנסמבלים התארחו שם בשני סבבים (11 לפנה"צ 
ונתנו קולם בשירה. הכניסה לאירוע הייתה  וארבע אחה"צ) 

חופשית ובית גבריאל היה מלא ושוקק חיים.
"נחמות  המוזיקלי  המופע  התקיים  הצהריים  אחר  בשבת 
קטנות". דודו אלהרר פתח את המופע בהבעת התנצלות על 
הדברים החמורים שאמר בראיון רדיופוני, יומיים לפני כן. "אני 
ראויים;  בלתי  דברים  על  כנגדי  למחות  זכותכם  את  מכבד 
מהם".  נפגע  שחש  ואחד  אחת  כל  בפני  להתנצל  ומבקש 
הקהל שהגיע קיבל את ההתנצלות והמופע הוגדר כהצלחה.

המפיק  חתום  האגם'  'פסטיבל  של  ההצלחה  סיפור  על 
'יד  דני עמית, אשר נהנה מסיוע מאנשי  והמנהל האמנותי 
לבנים', מחלקת התרבות וגורמים נוספים במועצה. סוכם כי 
בשנה הבאה, ב-24 בינואר, יתקיים פסטיבל האגם מספר 2 
– בעמק הירדן. נקווה שהפעם לא יהיו ביטולים 'פוליטיים' וכל 

הלהקות מחו"ל יגיעו וישירו.

אירוע הפתיחה בבית בן ציון 

שרים מסביב לאגם

בשער הגולן: הקונצרט השנתי של תזמורת כלי המיתר 
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שישי של מחול עכשווי     
ביום שישי יצאה קבוצת בנות מעמק הירדן לכנס מחול בבני יהודה. מדובר במסורת: זו השנה השלישית שהמרכז 

למחול בעמק חובר אל שני מרכזי מחול שכנים ויוצר יום שכולו הנאה ויצירתיות עבור בנות ז'-ט'.
השנה נפגשו הבנות עם נציגות מעמק המעיינות ועם המארחים מבני יהודה למפגש על טהרת המחול העכשווי.
בין היתר כלל היום סדנאות מגוונות עם שלל סגנונות ייחודיים: תיאטרון מחול, עבודת פרטנרים וג'אז. בהמשך 

כולן יחד למדו והתאמנו ברפרטואר מתוך המופע של שלומית פונדמינסקי, שבו צפו. 
מפגשים כמו זה שהתקיים ביום שישי מאפשרים לבנות חוויית מחול מסוג אחר וחשיפה נהדרת לעולם הריקוד, 

כמו גם מפגש חברתי עם בנות שכנות שרוקדות המון שעות בשבוע, ממש כמו בנות עמק הירדן.

סיור 'יד לבנים' בעמק יזרעאל     
אנשי 'יד לבנים' בעמק מזמינים משפחות להשתתף בסיור בעמק יזרעאל אשר יתקיים ב-13 בפברואר. הטיול 
יכלול סיור בעקבות רכבת העמק, ביקור בכפר יהושע והתרשמות מעבודתו של אדריכל ההתיישבות בארץ, ביקור 

ביקב מורד וארוחת צהריים. בהמשך ייערך סיור בנחל השופט.
משפחות שמעוניינות להשתתף מוזמנות לפנות לזיוה נחשון בטלפון: 050-5712012.

הנוער לשלטון     
קוראות וקוראים יקרים, עמודי 'מה במועצה' של השבוע אינם 
בליקוט  כה.  עד  שקראתם  השבועי  הניוזלטר  עמודי  ככל 
אוחנה,  ונבו  גרנון  שי  השבוע  סייעו  ובכתיבתו  החומר 
תלמידי בית ירח, אשר ביחד עם חבריהם השתלטו השבוע – 

ליום אחד – על אגפי המועצה ועל לשכת ראש המועצה.
מן  וכמה  הדוברות  ממשרד  חלק  להיות  שובצו  ונבו  שי 

הדיווחים שקראתם והתמונות שראיתם טופלו על ידם. 
אשר  שוחט,  תמר  מילאה  מכולם  המדובר  התפקיד  את 
ליוותה לאורך כל היום את ראש המועצה עידן גרינבאום. אל 
אפשטיין.  ואורי  פרנקל  שחר  שובצו  המנכ"ל  תפקיד 
הגזברים היו ליהי גמר ונועה פרידר. ניתן לקרוא את רשימת 
כל ממלאי התפקידים ולצפות בסרטון ובגלריית תמונות באתר 

האינטרנט של המועצה.
בהובלה של  הנוער  מועצת  ונערות  נערי  ע"י  אורגן  האירוע 
קרן בהט וצור רוזנצוויג, מדריכי הקבוצה, כחלק מפעילות 

הנוער במרכז עידן.

תמר שוחט פותחת את היום

מתארגנים להחלפת תפקידים
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עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


