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בנימה אישית

בסוף השבוע נחגוג ביחד עם קיבוץ עין גב  80שנה להיווסדו .ותיקי העמק עוד זוכרים את הימים שבהם עין גב
החזיקה והגנה על הגבול הצפון-מזרחי של מדינת ישראל ואנשיה עמדו איתן מול הצבא הסורי החזק של אותם
ימים ,שחייליו שכשכו רגליהם בכנרת.
לצערנו ,במוסדות המדינה השונים יש רבים ששכחו את הימים ההם וחברי עין גב מצויים בשנים האחרונות
תחת מתקפה של פקידים שמבקשים לקחת מהקיבוץ את חוף הכנרת ולנשל אותו מנכסים שבנה לאורך שנים
במאמץ עיקש.
למרות הכל ,עין גב של היום הוא קיבוץ משגשג ,הקולט משפחות חדשות שמבקשות לבנות בו את ביתם .נאחל
לעין גב עוד שנים רבות של צמיחה ועשייה תיירותית ונתפלל ביחד לחורף גשום ,שיחזיר את מי הכנרת למקומם,
קרוב קרוב לבתי הקיבוץ.

בית כנסת בכנרת

זה לקח רק  104שנים .השבוע הונחה אבן הפינה לבית
הכנסת החדש של קבוץ כנרת ,בנוכחותו של הרב הראשי
לישראל דוד לאו ,הרב שלמה דידי ,הרב ניסים אלקובי ,רב
הרכס עמוס שושן ,מנכ"ל המועצה דודו פרץ ומכובדים
רבים נוספים .נאמנים עלי דבריו של כבוד הרב הראשי ,שייחל
לכך שבית הכנסת הזה יקרב לבבות ויגרום לכך שנשב
לשוחח זה עם זה ולא לדבר זה על זה .עמק הירדן דגל מאז
ומתמיד ברעיון של חיה ותן לחיות ,איש באמונתו .בית הכנסת
שיוקם בקבוץ כנרת מבטא ביתר שאת את הגישה המכבדת
הזו ואני שמח ומברך על תחילת הבנייה.

כאן יבנה בע"ה

הדבר הבא בחינוך

ביום חמישי ה 14 -בספטמבר ,נקיים יום חשיפה לפרוייקט
שאותו ניישם החל משנה זו במערכת החינוך  -המעבדה
לחדשנות של 'ערי חינוך' .האירוע יתקיים במרכז עידן
והציבור מוזמן.
נכון לרגע זה ,רשומים לאירוע אנשי חינוך ,הורים ותושבים
רבים .כדי להבטיח מקום לכולם – צרו קשר עם מזכירות
לשכתי או כתבו למיילpniot@j-v.org.il :

ברכת הרב שלמה דידי
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פתיחת שנת הלימודים

יום ראשון השבוע היה יום שמח במיוחד עבור התלמידים ,ההורים
והמורים בששת בתי הספר שלנו – מאשדות ועד גינוסר .לא
בכולם זכיתי להיות ביום הראשון ללימודים ,אבל הרשמים שהגיעו
אלי מחזקים את התחושה שיש לנו מערכת חינוך טובה מאד,
גדושה ברעיונות יצירתיים וערוכה לשידרוג של הטוב הקיים.
השנה ,התכבדתי לפתוח את שנת הלימודים בבית הספר אפיקי
ירדן שבקיבוץ אפיקים .ביחד עם המנהלת מעיין כהן בירכנו את
תלמידי כתה א׳ הנרגשים ,את הוריהם הנרגשים לא פחות וכמובן
את הסבים והסבתות שהפליאו בצילומים .תודה רבה לארז ביטון
מ'ארז ביט סטודיו לצילום' על התמונות היפהפיות.

אפיקי ירדן

בית החינוך המשותף

תנופת הגנים

בשורות טובות בתחילת שנת הלימודים הזו לקטנטנים בעמק.
בפוריה עלית נפתח אשכול גנים חדש ויפהפה שכולל שלושה
מבנים – 'שחר' לתינוקות' ,דקל' לפעוטים ו'לילך' לבוגרים.
התודות על המבנה החדש מגיעות במידה רבה למהנדס
המועצה דוד רודר ולגזבר היוצא בועז יוסף ,שהתמודדו
בנחישות עם לא מעט אתגרים אשר ניצבו בדרך ואיימו לא
לאפשר את הפתיחה במועד .כפי שחזרתי ואמרתי ,הגדלת
ההיצע בתחום החינוך ושמירה על יכולת הבחירה של ההורים -
חשובות בעיני עד מאד .לשמחתי ,חבורת הורים נחושה התלכדה
והיא מובילה מהלך שתחילתו בהקמת פעוטון אנתרופוסופי
שפועל השנה במושבה כנרת ואחריתו ,כך כולנו מאמינים,
בהקמת גן ברוח חינוך וולדורף בשנה הבאה בתחומי המועצה.

מבנה חדש בפוריה עלית

פעוטון ברוח וולדורף
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ממשיכים להתחבר

מזה מספר חודשים ,פועל בתחומי העמק קו אוטובוס מספר  27שמאפשר הגעה מצומת צמח לרכבת בבית שאן.
תחנת הרכבת בבית שאן מוגדרת יעד בעל חשיבות רבה ,בגלל החיבור המהיר שהוא מאפשר מהאזור שלנו אל
מספר גדול של יעדים בכל רחבי הארץ.
כעת מתחיל לפעול קו אוטובוס נוסף – מספר  – 151אשר יוצא מקצרין ,אוסף נוסעים בצמח וממשיך לתחנת
הרכבת בבית שאן וממנה לתחנה המרכזית בעפולה .ניתן לקבל מידע על המסלול ועל תדירות הנסיעות באתר
האינטרנט של המועצה או בחיוג למספר .*3254

משחק חגיגי בבית ירח

אולם הכדורסל החדש בבית ירח נחנך באופן רשמי בשבוע שעבר ,אבל מי שרוצה לחוש את כל היתרונות
שבאולם חדיש ויפהפה שכזה – מוזמן להגיע לחגיגת כדורסל במוצאי השבת הקרובה ) 9בספטמבר( .גלבוע גליל,
הנציגה הגאה של הצפון ואלופת המדינה לשעבר ,תשחק נגד בני הרצליה ,מצמרת ליגת העל בכדורסל.
הכניסה חופשית .בואו לעודד או סתם ליהנות מכדורסל איכותי.

»¸»2017¼¸¿Á²½³

ליל המדעניות

לוח הפעילות של המכללה האקדמית כנרת שזור לכל אורך
השנה בשפע של אירועים שנועדו להעשיר ולרתק את הציבור
הרחב .ליל המדענים ,שיתקיים במכללת כנרת ב 19-בספטמבר,
הוא אירוע מן הסוג הזה והוא יאפשר לכל אחת ואחד מכם לפגוש
לשיחה כמעט אישית מדענים ממיגוון תחומים ואת אנשי
הרפואה והמחקר מבית החולים על-שם ברוך פדה בפוריה.
אינני צריך להכביר מילים על שיתוף הפעולה ההדוק והמפרה
שמתקיים לכל אורך השנה בין המועצה האזורית עמק הירדן
לבין מכללת כנרת .בשל היחסים המשובחים הללו ,אני חש
בנוח לבקר את ידידי ,אנשי המכללה ,אשר אירגנו אירוע שכזה
והתעלמו כמעט לחלוטין מן העובדה שיש בישראל שורה ארוכה
וטובה של מדעניות .איך יתכן שבין המרצים בליל המדענים לא
נמצאה אפילו מדענית ראויה אחת?  ...הרי יש לנו חוקרות
מוכשרות ופורצות דרך; ויש לנו כלת פרס נובל בכימיה.
אם אנחנו רוצים לראות עוד ועוד בנות ב 5-יחידות מתמטיקה,
פיזיקה וכל היתר ,מוטלת עלינו החובה לספק להן מודלים
לחיקוי ולהזדהות.
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אנרגיה צעירה

אגף הצעירים של המועצה עולה כפורח ופעילותו הנמרצת
של אהוד סלעי מנפקת לנו בימים אלה שורה נכבדה של
פעילויות )תוכלו ללמוד על כולן באתר האינטרנט של
המועצה( .במסגרת הצנועה הזו ,אני מבקש להסב את
תשומת ליבכם לשתיים מן הפעילויות :קרן גרוס מסייעת
לחיילים משוחררים ,תושבי הפריפריה ,בהענקת מלגה
ללימודים )עד .(₪ 5,000
מתן המלגה מותנה בפעילות קהילתית במקום המגורים.
לפרטים והרשמהwww.gruss.org.il :
בשותפות סובב כנרת מחפשים  3-4חיילים/ות בשירות סדיר
שיצטרפו למשלחת "תגלית" ברחבי ישראל .המשלחת
מורכבת מכ 30 -צעירים מארה"ב וביניהם צעירים מהערים
השותפות שלנו :סנט פול ,מילווקי ומדיסון .פרטים נוספים
אצל אהוד סלעי ,מנהל מחלקת צעירים 054-7731761 -
או הדר ביניה משותפות סובב כנרת 052-3849029 -

טורניר לזכר הבנים

טורניר הבנים המסורתי באפיקים נערך כבר יותר מ 40-שנה
בכל סוף קיץ ,לזכרם של  4מבני אפיקים שהיו גם שחקני
כדורמים .בטורניר משתתפות נבחרות מחילות צה״ל
השונים :חיל הים ,חיל האוויר וחיל הרגלים וכמובן קבוצת
הכדורמים המקומית.
חלק מהשחקנים עברו כבר מזמן את גיל  ,30אחרים כבר בני
יותר מ ,40-אבל כולם  -מקפידים להגיע מדי שנה ולהתייצב
לטורניר ביחד עם החבר'ה הצעירים.

הטורניר לזכר הבנים
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עם הפנים קדימה...
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הנכם מוזמנים למשחק ראווה
לרגל חנוכת אולם הספורט בית ירח
יום שבת 9.9.17
טקס קצר 19:50 -
שריקת פתיחה 20:00 -

הכניסה
חופשית

עידן גרינבאום
ראש המועצה

** מספר המקומות מוגבל**

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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