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חופים הם לפעמים... 
השבוע התארחו בעמק הירדן נציגי הגוף הבכיר והמשמעותי 
מזר,  רונית  הגברת  בישראל.  עתידי  בתכנון  העוסק  ביותר 
ביחד  סיירה  העומדת בראש מינהל התכנון במשרד האוצר, 
עם בכירי האגף באתר הסכרים בנהריים ובאי השלום. הסיור 

התקיים בהדרכתו של המנכ"ל דודו פרץ. 
ראש  בלשכת  עבודה  לפגישת  הפורום  התיישב  מכן  לאחר 
המועצה. הפגישה עסקה בעיקר בשלל הנושאים המורכבים 
הקשורים לאגם הכנרת ובראשם – ההסתייגות הגורפת של 

המועצה האזורית עמק הירדן מן המעבר החופשי בשטחי הקיבוצים, הנמצאים שנים רבות מאד על שפת האגם. 
וגינוסר. המועצה אינה משלימה עם הרעיון שביתם וחצרם של תושבים,  מדובר בקיבוצים עין גב, האון, מעגן 
המתגוררים שנים רבות בסמוך לכנרת, יהפוך לשטח ציבורי. יש למצוא פתרון הולם, שימזג בין שני העקרונות: 
זכותם של התושבים לפרטיות בחלקת ביתם; והרצון לפתוח כמה שיותר רצועות חוף למען הציבור. כמו כן נדונו 

בפגישה כל התוכניות העתידיות הנוגעות לסביבת הכנרת.

אל החלל ומעבר לו
בלשכת ראש המועצה התקיים השבוע דיון יוצא דופן, שעסק 
בנושא שכנראה טרם נדון בחדר הישיבות המכובד: החלל. ד"ר 
בפני  הציג  כנרת,  במכללת  לפיזיקה  מרצה  פונדק,  דודו 
המכללה  נשיא  גרינבאום,  עידן  המועצה  ראש   – הנוכחים 
פרופ' שמעון גפשטיין, מנכ"ל צמח מפעלים מנשה שלום 
את   – כנרת  במכללת  בכירים  תפקידי  בעלי  של  שורה  ועוד 
הרעיון שהוא חשב כבר כמעט על כל פרטי פרטיו: להקים מרכז 
המרכז  של  בליבו  התכנון,  פי  על  הירדן.  בעמק  אסטרונומי 
האסטרונומי, אשר אמור לקום בתחום המכללה, יעמוד טלסקופ 

רובוטי שיאפשר תצפיות לעבר הכוכבים. אבל האמת היא, שגם אם הטלסקופ יהיה מן הסתם המרכיב הפוטוגני 
ביותר – הוא לא יהיה היחיד ואולי אפילו לא החשוב מכולם. ד"ר פונדק המחיש, באמצעות מספר שאלות, עד כמה 
תחום האסטרונומיה מעורר סקרנות וחקרנות. הכוונה היא להקים מרכז לפעילות חינוכית, שבו ילמדו ויעמיקו בחקר 

הנושא - קבוצות של ילדים ובני נוער. אחת לכמה זמן יתקיימו מפגשים פתוחים גם לקהל הרחב.
ותלמידים.  תלמידות  כ-15  מהם  אחד  כשבכל  נוער,  חוגי  שישה  פונדק  ד"ר  יפעיל  הקרובה  הלימודים  בשנת  כבר 
התוכנית כבשה את דמיונם של כל הנוכחים. ועכשיו, צריך למצוא את המקורות הכספיים. בכל הנוגע להקמה הפיזית 

של מצפה הכוכבים ומרכז החקר והלימוד – הסכומים (בניגוד לכל היתר) אינם בשמיים. כמה מאות אלפי שקלים. 
התחושה היא שכל הנוכחים יירתמו לנושא. אנשי גיוס התרומות של המכללה יתחילו כעת לחפש מקורות; מנכ"ל צמח 
מפעלים הפגין רוח אוהדת; וראש המועצה יירתם ביחד עם מנהל תחום התכנון האסטרטגי במועצה, צחי בוחניק 
(שגייס עד כה כספים באמצעות קולות קוראים), בתקווה שבעוד זמן לא רב, בעמודים אלה ממש – נהיה אנשי בשורות.

מתרשמים מהאתר בנהריים
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חבר הנאמנים של הסוכנות ביקר בעמק
של  הנאמנים  חבר  נציגי  הירדן  בעמק  התארחו  השבוע 
מורכב  אשר  בארגון  ביותר  הבכיר  הגוף  היהודית,  הסוכנות 

מנציגי קהילות יהודיות מכל רחבי העולם.
במהלך הביקור, שהחל במצפה הוד, סקר ראש המועצה את 
הפרויקטים השונים שנמצאים כעת על שולחנה של המועצה 

ואת אתגרי הימים הללו באזור.
בימים  ומוקם  ההולך  במרכז  התקיים  הביקור  של  הבא  החלק 
אלה במה שהיה בעבר בית הספר 'בקעת כנרות' בבית זרע. 
במקום מתוכנן לקום מרכז פעילות משמעותי, שבו ייקלטו עולים 
המגיעים  בצעירים  החל  חייהם:  של  שונים  בשלבים  חדשים 

לגיוס צבאי, חניכי מכינות קדם צבאיות ועולים מבוגרים יותר, שעלו לכאן כדי לבנות בית למשפחתם בישראל.
במהלך הסיור, הרבו אנשי חבר הנאמנים להתעניין במה שמתרחש מעבר לגבול עם סוריה, קילומטרים לא רבים 

מכאן. בין היתר הביעו את רצונם שהסוכנות תסייע להביא לכאן אוכלוסייה צעירה ואיכותית.

מוקד סיוע חדש: 105
הורים, אנשי חינוך ובני נוער – חשוב שתכירו: משטרת ישראל פתחה לאחרונה מוקד חדש וייחודי, אשר מטפל 

בפשיעה ובריונות שמופעלים ברשת כנגד קטינים ובני נוער. 
בימים אלו המוקד נמצא בהרצה. במקרה של צורך ניתן להתקשר 105. המוקד פעיל בימים א'-ה', בין השעות 

07:30-15:00. ביום שישי שעות הפעילות הן: 07:30-14:00; בשבת: 10:00-17:00. 
המוקד מאויש בשעות הפעילות על ידי שוטרים ונציגי משרדי ממשלה רלוונטיים (משרד החינוך, משרד הרווחה, 

משרד הבריאות, משרד המשפטים והמשרד לבטחון פנים).

מתרשמים במצפה הוד

איך לשמור על השמחה
פורים הוא חג של שמחה, חג של צחוק ותחפושות יפהפיות. 
כאשר  פירוטכניות.  סכנות  בחובו  שטומן  חג  גם  הוא  אבל 
עם  רועשים  צעצועים  מיני  ושאר  נפצים  זיקוקים,  מחברים 
השובבות הטבועה בילדים ובבני נוער – חשוב מאד להקדיש 
זמן כדי ללמוד איך לא לעבור את הגבול ולא להפוך רגע של 

שמחה לאירוע שעלול להסתיים באופן מצער.
מש"ק היחידה הקהילתית של מג"ב בעמק הירדן, רס"ב קובי 
המשותף'  החינוך  'בית  אל  השבוע  בתחילת  יצא  אלברט, 
צעצועים  עם  "התנהגות  בנושא  להרצות  כדי  א',  בדגניה 

מסוכנים בחג פורים".   

שיעור לחיים
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קורס ללימוד ערבית מדוברת      
פעילויות,  של  שורה  מקיימים  שלום'  עושות  'נשים  בארגון 
את  אחת  משלימות  שהן  ברור  האופק,  עבר  אל  שלמביט 
השנייה. המשמרות בצמתים, המפגשים בין אוכלוסיות שאינן 
יודעות האחת על השנייה, הביקורים התכופים בכנסת ישראל 
וכעת, ממש באזור שלנו: קורס לכל מי שרוצה ללמוד ערבית. 
המעוניינים להירשם לקורס בערבית מדוברת – מוזמן ליצור 
קשר עם תמר גל, לקבל פרטים ולהירשם. 052-3749202. 

המורה הינה חברת התנועה, חנה, תושבת עילבון. 
השיעורים מתקיימים בימי שישי החל בשעה 09:30.

תכנית 'ניצנים': נרשמים עכשיו    
הורי תלמידי כיתות א', ב', ג', הודעה זו מיועדת עבורכם: המועצה האזורית עמק הירדן תקיים בחופשת הפסח 
הקרובה את תכנית "ניצנים בחופשות". התכנית תחל ביום א' 25.3.18 ותסתיים ביום ה' 29.3.18. שעות 

הפעילות הן 08:00-13:00.
כך  להרשמה,  ההורים  מצד  היענות  תהיה  כי  תקווה  מביעה  פייקוב,  עופרה  במועצה,  החינוך  אגף  מנהלת 
למתקיים  בהתאם  יהיה  הפעילות  בימי  ההסעות  סידור  הספר.  מבתי  אחד  בכל  התוכנית תתאפשר  שהפעלת 
יבוצעו ע"י  וההדרכה  היום  (הרשות השולחת). תכנון סדר  ובאחריות המועצה  במהלך שנת הלימודים, בארגון 
מורים מבית הספר, מדריכים בוגרים וצעירים - עפ"י המסגרת הפדגוגית שהתווה משרד החינוך ובהתאם לצורך. 
על פי קביעת משרד החינוך, התשלום עבור כל ילד/ה יתבצע מראש והסכום הוא: 100 ש"ח לכל ימי הפעילות. 

הודעה בנוגע לאופן התשלום ולתכני התכנית תימסר בקרוב.

לדבר עם השכנים

דברו איתנו, אל תנחיתו עלינו    
ועדת החינוך של  מיוחדת של  ישיבה  ביום שלישי התקיימה 
בנושא  (ש"ס),  מרגי  יעקב  ח"כ  של  בראשותו  הכנסת, 
האזוריות.  במועצות  הפסח  בחופשת  הספר  בתי  פעילות 
הישיבה זומנה לבקשת מרכז המועצות האזוריות, כדי להסביר 
את הבעיות המייחדות אותן ביישום יוזמת משרד החינוך לגבי 
חינוך  מאגפי  נציגים  מספר  נכחו  זומנו  בישיבה  החופשות. 
במועצות האזוריות. את אגף חינוך, נוער וספורט של המועצה 

האזורית עמק הירדן ייצג בדיון ערן שגיא.
טענת נציגי המועצות האזוריות הייתה, שמשרד החינוך צריך 

לשפר משמעותית את שיתוף הפעולה עם המועצות ולא להנחית יוזמות, גם אם הן טובות ורצויות. יו"ר הוועדה, ח"כ 
מרגי, הצטרף לפנייה זו וביקש ממשרד החינוך להתחשב ולשפר את ערוצי ההתייעצות עם המועצות האזוריות. 

בינתיים, כבר מתחיל אוטוטו הרישום לבית הספר של פסח (ראו בקטע הבא). מה יקרה בפועל? ימים יגידו.

הדיון בוועדת החינוך
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הזדמנות להכיר את החינוך האנתרופוסופי
תושבי העמק מוזמנים למפגש שמטרתו להכיר טוב יותר את 

החינוך הקיבוצי ברוח האנתרופוסופיה. 
במהלך ערב החשיפה, ניתן יהיה להירשם לגן האנתרופוסופי 

בעמק הירדן (נותרו בגן מקומות בודדים).
ברוח  חדש  סביבתי  בי"ס  המעיין',  ל'בית  ההרשמה  גם 

האנתרופוסופיה בקיבוץ חוקוק - בעיצומה!
ולהירשם  שאלות  לשאול  להתרשם,  מצויינת  הזדמנות  זוהי 

ליוזמה החדשה שקורמת עור וגידים כאן בעמק.

יורדי ים מצטיינים 
החתירה  תחרות  הירקון  בנחל  התקיימה  שחלפה  בשבת 
השנתית של תנועת 'צופי ים ישראל'. התחרות מורכבת ממספר 
מקצים אשר בוחנים את מיומנויות הים והשייט של המשתתפים:

    זריקת בוכטה: זריקת חבל עוגן למרחק הרב ביותר.
    קשר: זריזות בקשירת קשרים המשמשים את "אנשי הים"

    מקצי חתירה בסירות משוטים
    משיכת חבל שבטית.

את שבט 'צופי ים כנרת' ייצגו בכבוד 52 חניכים שגרפו את 
שני  מקום   - בוכטה'  ב'זריקת  הבאים:  המכובדים  המקומות 

לשכבת ו', מקום ראשון לשכבת ט'.
בביצוע 'קשר': מקום ראשון לשכבת ה', מקום ראשון לשכבת 

ו', מקום שני לשכבת ח', מקום ראשון לשכבה הבוגרת.
ובחתירה: מקום שני להורים!

הללו  המצוינים  מההישגים  מתרשמים  אתם  גם  אם 
ומעוניינים להצטרף ל'צופי ים כנרת', אתם מוזמנים להתקשר 

לראשת השבט, הילה הגלעדי, בטלפון 054-5904469.

חותרים למצוינות 
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מפגשי ציבור באלמגור, מסדה ואשדות איחוד      
ראש  ביקר  שעבר  בשבוע  נמשכים.  הציבור  עם  המפגשים 

המועצה בישובים: אלמגור, מסדה ואשדות איחוד.
פרויקטים  אודות  פרטים  ושמעו  התעניינו  אלמגור  אנשי 
את  סקר  המועצה  ראש  לישוב.  הסמוך  באזור  המתוכננים 
היוזמות שנועדו להנגיש מגוון של פעילויות לטובת יישובי צפון 
ביניהם  נושאים,  מספר  לברר  ביקשו  אלמגור  אנשי  העמק. 
פורמאלי  הבלתי  החינוך  פעילות  את  להעשיר  אפשרויות 
הבטיח  המועצה  ראש  העמק.  של  הצפוני  ובחלק  בישוב 

לבדוק ולהחזיר תשובה.
המפגש במסדה הוקדש לעדכונים אודות ההתקדמות לקראת 
מהתושבים  כמה  ואפיקים.  מסדה  בצמתים  העבודות  תחילת 
מי  לטובת  מעשי  פתרון  למצוא  המועצה,  מראש  ביקשו 
אינם  אבל   – בעמק  הנעשה  אודות  מידע  לקבל  שמעוניינים 
כרגע  כי  הבטיח  המועצה  ראש  במחשב.  להשתמש  מרבים 
מודפס שיאגד את התכנים  מידעון  נבחנת האפשרות להפיק 

המופיעים מדי שבוע בגרסה האינטרנטית של 'מה במועצה'.
באשדות איחוד עסקה השיחה במספר עניינים נקודתיים הנוגעים 
את  להפסיק  להחלטה,  הנוגעות  לשאלות  גם  והגיעה  לישוב 

פעילותה של אגודת המים כמתחזקת מערכת הביוב המועצתית. ראש המועצה ענה על כל השאלות והבהיר, כי סוגיית 
המכרז לתחזוקת הביוב נבחנה מבעוד מועד על ידי גורמי מקצוע, אושרה במועצה וקיבלה גם את אישור בית המשפט.

ממתינים לסרט הבא   
בחמישי שעבר התקיים בבית גבריאל ערב מצחיק, עצוב ומרגש. 
והעלה  התכנס  הגליל  שלום  מלחמת  בימי  הצפון  כתבי  תא 
סיפורים שרק מעטים ידעו, על מה שהיה מאחורי הקלעים של 
אותה מלחמה. ההכנסות מאותו ערב יוקדשו לסרטו החדש של 

משה אלפרט שייקרא: "כנרת - ים של חיים".  
הכט  חיים  הורוביץ,  מנחם  העיתונאים:  חלק  נטלו  בערב 
יוסי  והצלמים  לובלינר,  יוני  הקול  טכנאי  וייס;  ושימי 

אלמקייס ומשה אלפרט.
מי שהנחה את המפגש היה ראש המועצה עידן גרינבאום. 
אלעד  ענברי,  אסף  מכובד.  אמנותי  קטע  גם  כלל  הערב 

קורנפיין וזוהר מאירי כץ הפיקו וביצעו מספר שירים השייכים לאותה תקופה. הצלמים ארז ביטון ונמרוד להב 
תיעדו את הערב ובני משפחת אלפרט הם שהפיקו את הערב כולו.

עכשיו, נמתין כולנו עד לסיום מלאכת העריכה הסופית של הסרט "כנרת - ים של חיים". להתראות בפרמיירה.

תא הכתבים הצפוני
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רנסנס בבית גבריאל      
את  לקחו  במועצה  לתרבות  והמחלקה  גבריאל  בית  אנשי 
מי  רחוק:  שיותר  כמה  אתו  והלכו  הפורימי  המסכות  מנהג 
שביקר ביום שלישי השבוע בבית גבריאל, הרגיש כאילו שהוא 
ארלקינו,  האיטלקית.  ארטה'  דל  ה'קומדיה  בהיכל  נמצא 
הקומדיה  עם  המזוהות  הדמויות  ושאר  קולומבינה 
האיטלקית של ימי הרנסס הסתובבו בין המבקרים, שמצדם 

התעמקו (גם) בכיבוד שהוגש וכמובן במופעים ובסרטים.
התוצאה הייתה, בלי ספק – פוטוגנית.

הקרון של בן גוריון   
הגשמים הכבדים לא עצרו את יום הטיול שתכננו אנשי ארגון 'יד 
לבנים' לאזור הכרמל. מלווים במדריכים מקצועיים מטעם קק"ל, 

יצאו לטיול בסך הכל 180 אישה ואיש מכל רחבי הצפון.
יותר  להיראות מרשים  לקישון  גרמו  דווקא  הממטרים הרצופים 
העיר  בפאתי  הרכבת  מוזיאון  היה:  הראשון  היעד  יום.  באותו 
וקרונות  קטרים  לראות  ניתן  במוזיאון  חיפה.  של  התחתית 
מעוצבים מהתקופה העות'מאנית. קרון הטרקלין במקום נבנה 
באנגליה בשנת 1922, עבור קציני הרכבת המנדטורית ולטובת 
היילה  הקיסר  את  היתר,  בין  שימש,  הוא  חשובים.  אורחים 
סילאסי מאתיופיה, את המלכה אליזבת מבלגיה את ווינסטון 

צ'רצ'יל. מבני עמנו נהנו ממנו משה שרת ודוד בן גוריון. 
מוצג בולט נוסף הוא קרון אמבולנס מס' 4720, בן 120 שנה, 
ששימש בעת מלחמת העולם הראשונה את הצבא המלכותי 
הבריטי להעברת חיילים פצועים. לטובת המתבוננים במוצגים 
"בתחנה בבאר  לביא:  אריק  המרתקים מתנגן ברקע שירו של 

שבע עמד קטר".
בדרך לתחנה הבאה - חיבור מושלם של הקישון עם הרכבת - 

תושבי  מכורדיסטאן,  העולים החדשים  בלחץ  הוקמה  כך מתברר,  טבעון. התחנה,  קריית  למרגלות  אלרואי,  תחנת 
אלרואי. עד להקמת התחנה היו התושבים הולכים שעה ארוכה עד לתחנה בכפר יהושע בדרכם לעבודה. תחנת 

אלרואי פעלה מ-1936 עד 1952.  
הטיול נחתם בביקור ביקב מורד ביוקנעם ובחוות התבלינים שליד בית לחם הגלילית.

ברכות חמות וצרור תודות לכל מי שעמד מאחורי הארגון של היום הנפלא בארגון 'יד לבנים' במחוז כנרת.
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אין יאוש בעולם      
אולי   – לימונדה  מהלימון  לעשות 
נפוצים  היותר  המשפטים  אחד 
בתקופה הזו; בדרך כלל נאמר כדי 
להפוך  שאפשר  ביש  מצב  לתאר 
רוצים  אתם  אם  הצלחה.  לסיפור 
על  ראשון,  מגוף  סיפור  לשמוע 
כדי  באה  וגם  שהצליחה  אחת 
לתאר איך אפשר – אתם מוזמנים 
חגית  עם  העצמה  למפגש 
לנשים  מיועד  המופע  ליבסטר. 

ולגברים. 
ב',  בדגניה  ל"בום"  מוזמנים/ות 
בשעה  החל  במרץ.  ה-6  ג'  ביום 

שמונה בערב.
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עם הפנים קדימה...

לחרוש את הדרום בארבעה ימים
ממרכז  שעבר  בשבוע  יצאה  ברוחה  וצעירה  עולזת  חבורה 
היום של עמותת 'המייסדים' לארבעה ימי טיול ונופש באילת.  
ראשיתו של הטיול הייתה בביקור מרגש בבית השאנטי של 
הדרום, ליד קיבוץ שדה בוקר. נווה מדבר ירוק ומרהיב. מרשים 
בבנייתו ועוד יותר מכך - בעשייה החינוכית ובשיקומם של בני 

נוער שנפלטו ממסגרות שונות. 
היום השני נפתח בנסיעה לאורך כביש 12, שעל הגבול בין 
ישראל למצרים. לאחר תצפית אל הצד המצרי, ירדה החבורה 

השובבה מן האוטובוסים וקיבלה אישור מיוחד:... להשתולל על דיונות החול הסמוכות לעמדת תצפית מצרית.
היום השלישי יוחד לפינות חמד מושקעות וייחודיות באילת: הגן הבוטני אורגני שבו למעלה מ-1,000 מינים של 
עצים וצמחים שהובאו מכל העולם והונבטו במקום בהצלחה רבה. משם - לפארק הצפרות, שבו ניתן לשמוע 
הסברים מרתקים על נדידת הציפורים ועל ההכנות המיוחדות שהן עושות לפני יציאתן דרומה או בחזרה לצפון.

ביום האחרון, בדרך צפונה, עצירה אחרונה בקיבוץ קטורה (שיתופי), שבו אתר סולארי ענק וחווה, ענקית לא 
פחות, לגידול אצות. עם ערב שבו כולם עייפים אך מרוצים לעמק הירדן. 

תודה גדולה לאורלי צביק ולצוות 'ביתנו' בעמותת 'המייסדים' על התכנון, הארגון וההפקה.

אלף צמחים נדירים
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