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300 דונם לטובת אזורי תעשייה
השבוע הגיע לסיור במועצה צוות ממשרד הכלכלה, שבראשו 
עומד מנהל תחום קידום אזורי תעשייה במשרד, מתן רטנר. 
במהלך הסיור הוצגו בפני האורחים שלושה מרחבי תעשייה 

פוטנציאליים, הכוללים כ-300 דונמים.
בפיו של מתן רטנר היתה בשורה מעודדת בהחלט מבחינת 
לתעשייה,  המיועדים  בשטחים  מחסור  כיום  יש  הירדן:  עמק 
של  מפיו  רטנר  שמע  באפיקים,  בסיור  הצפון.  באזור  בעיקר 
מעוניין  הקיבוץ  כי  אפיקים,  של  העסקי  המנהל  צרי,  נבו 
ומוכן להתקשרות  לפתח את מה שהיה בעבר מיתחם קלת 

עם יזמים בטווח המיידי. 
אנשי  ראו  מאוחד,  יעקב  לאשדות  שבכניסה  בשטח  בסיור 
דונם)  (כ-107  הרחבים  השטחים  את  הכלכלה  משרד 
המקום  את  ולפתח  להתמקם  שירצו  מי  לרשות  שעומדים 
היזמים  יסודות,  גרופית  נציג  נויפלד,  ניר  תעשייה.  לצורכי 
יעקב  בכניסה לאשדות  ולפתח את השטח  לשווק  שאמורים 
לפיתוח  תוכניות  הוא  גם  הציג  ספנקריט),  (מתחם  מאוחד 

המתחם העומד שומם זה שנים ארוכות.
הפרק האחרון של הסיור כלל סקירה מקיפה של הפוטנציאל 
מול   90 כביש  על  אדיסון,  התעשייתי  בפארק  הגלום 
האשדותיים. אמיר ירושלמי, מנכ"ל הפארק, הציג בפני רטנר 
ואנשי משרדו את האפשרויות השונות, שכולן מוצאות מענה 
שנהוג  (מה  פלסטיק  מוצרי  ליצור  מפעל  אחד  מצד  בפארק. 
לכנות לואו טק), ומצד שני חברת היי טק המספקת מיגוון רחב 
של שירותים ופיתוחים בתחום הצילום, העריכה, הסאונד ועוד. 
אנשי משרד הכלכלה רשמו ותיעדו את כל הנחוץ להם ובתקופה 
הקרובה יהיו בקשר עם הגורמים הרלוונטיים במועצה. מעבר 
שמקדמת  יזמות  עידוד  של  מיתווה  לכל  להתחבר  לרצון 
יזמים  בפני  להמליץ  ואנשיו  רטנר  מתן  הבטיחו  הממשלה, 
שפונים אליהם על כמה מהאזורים שראו השבוע בעמק הירדן.

התוכניות כבר מוכנות

ביקור אולפני ארטליסט

מפעל צדפ בפארק אדיסון
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משנים עמדות
בעקבות מספר פניות שנעשו מטעם המועצה, הציבו אנשי 
לגשר  סמוך  בנהריים,  הסכרים  בשביל  חדשה  עמדה  צה"ל 

המוביל אל אי השלום ולגבול עם ירדן. 
ובימים אלה מושלמת הצבת  בשבוע שעבר החלו העבודות 
העמדה אשר תגביר את ביטחון המטיילים באזור ותמנע כל 
אפשרות של מעבר אזרחים בלתי מורשים אל הצד הירדני. עד 
ולא  יותר  כה עמדו החיילים המוצבים באזור בנקודה רחוקה 
התאפשר להם לראות מה נעשה על הגשר בכל רגע נתון. 
יותר למקום שאליו מגיעים  כעת יהיו החיילים קרובים הרבה 
מרבית המטיילים במקום. במקרה שאחד המטיילים לא יבחין 
שהוא מתקרב אל אזור נקודת הגבול הירדנית, יוכלו החיילים 
במקום לעצור אותם ולמנוע כל סוג של אי הבנה. השינויים 

נעשים כמובן בתיאום מלא עם נציגי הצבא בצד הירדני. 

טיול ט"ו בשבט
בשבט  טו  לטיול  שישי  ביום  יצאו  א'-ו'  כיתות  ילדי  שנה,  כמדי 
את  שטפו  הירדן  בעמק  ישובים  מ-16  ילדים   670 המסורתי. 

המסלולים בצפון הכנרת, בהובלת מרכז עידן לחינוך חברתי.
אל  והילדים  הילדות  הגיעו  ומאתגרת,  נעימה  הליכה  לאחר 
הבוסתן של קיבוץ גינוסר, שם נהנו מהפעלות שטח בהובלת 
מדריכי הנוער העובד והלומד. מזג אויר מושלם, נוף משכר ושלל 
בשבט  טו  טיול  את  הפכו  המועצה,  ברחבי  ושותפות  שותפים 
המסורתי לחוויה בלתי נשכחת. נחל עמוד נתן מופע עוצמתי, 
החינוכיים  הצוותים  שנים.  מספר  כבר  בצורת  כאן  אין  כאילו 
ותריסר  מרהיבים  במסלולים  הילדים  את  הובילו  בישובים 
שכולם  דאגו  המועצה  של  התחבורה  מחלקת  של  אוטובוסים 
גם בחוות  יגיעו הביתה בשלום. חלק מהילדים הספיקו לבקר 
כאן  המקומית  ולאדמה  לחקלאות  ולהתחבר  שבחוקוק  קיימא 
בעמק. חלק אחר ביקר בחברת 'ליבינג גרין', גם היא בחוקוק, 
מתקדמת.  וחקלאות  אקולוגיות  מערכות  ומקימה  שמתכננת 
הורים רבים הצטרפו לטיול ונהנו גם הם מחוויה חינוכית וערכית.

תודה רבה לשולי מגן ולנהגים של צי האוטובוסים שהעמידה 
אפרת  אורי  המועצה  לקב"ט  האירוע;  לטובת  המועצה 
לחובשים  מד"א,  למתנדבי  הטיול;  את  שליוו  ולרבש"צים 

ולמאבטחים שעטפו את כל החבורה. 

העמדה החדשה

מסורת ט"ו בשבט
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החלה ההרשמה לגן וולדורף     
הלימודים  בשנת  אנתרופוסופי  ילדים  גן  של  פתיחתו  לקראת  בהכנות  החלו  המועצה  של  החינוך  במחלקת 
הקרובה. המועצה נרתמה למאמץ בעקבות פניות מהורים בעמק הירדן, אשר מבקשים לחנך את ילדיהם על פי 

שיטת וולדורף (התפיסה האנתרופוסופית).
בכוונת המועצה לפתוח גן ילדים אנתרופוסופי בשנת הלימודים תשע"ט, במבנה הגן הקיים בכפר עבודה.

גן זה יהיה ממלכתי ובהתאם לחוזר מנכ"ל משרד החינוך, ללא הסעות אליו וממנו.
כתנאי לפתיחת הגן נדרשת הרשמה והתחייבות של 13 תלמידים בפועל לפחות.

הורים המבקשים לרשום את ילדיהם לגן זה מוזמנים להירשם באגף החינוך אצל ניצה כהן עד לתאריך 
15.3.18 (מועד סיום הרישום המקוון). יש להגיע עם צילום תעודות זהות של ההורים.

יאוחר מחודש מאי. התחייבות  חשוב לזכור, כי אגף החינוך של המועצה צריך להודיע על פתיחת גן חדש לא 
ההורים בהרשמה נדרשת מכיוון שאם בסופו של דבר לא יהיה מספר תלמידים מינימאלי לפתיחת הגן, ניתן יהיה 

לשבץ את הילדים בגנים הקיימים בישובי המועצה.

לעבור את החורף בשלום
מנהלות הגיל הרך, המחנכות והמטפלות בגנים ובפעוטונים, 
צוות  עם  עם  שלהן  התקופתית  הפגישה  את  השבוע  קיימו 

המרפאה האזורית בראשות הד"ר עבדאללה חליל. 
מטרת הפגישה היתה להסביר לצוותים בגנים את המדיניות 
המחייבת של משרד הבריאות, בכל הנוגע למסגרות חינוכיות 
במקרים של מחלות אצל ילדים. בין היתר, נדון נושא הבאת 

ילד שאינו בריא לגמרי לפעילות בגן או בפעוטון. 
כאשר  סיכון  כל  לקחת  שלא  והמליצו,  שבו  המרפאה  אנשי 
ילד  כי  קובע,  הכלל  לגמרי.  בריאים  שאינם  בילדים  מדובר 
יכול  אינו   – ימים  מארבעה  יותר  מהמסגרת  ונעדר  שחולה 

לשוב לפעילות בגן או בפעוטון ללא אישור מרופא.
השבוע התפרסמו נתונים המצביעים על כך שבחורף הזה היתה עלייה של כ-10% במספר החולים במחלות 

חורף בהשוואה לשנים קודמות.
המפגש הוא המשך ישיר לשיתוף הפעולה בין מנהלת מדור הגיל הרך במועצה, צביה בהלול, לד"ר עבדאללה 

חליל ולכל צוות המרפאה.

שיתוף פעולה חיוני 
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פסטיבל עין גב ה-75       
פסטיבל עין גב ה-75 לזמר עברי יתקיים, כמדי שנה, במשך 
שלושה ימים בחול המועד פסח (2-4 באפריל). גם השנה יהיו 
לצד  בארץ,  והמבצעים  היוצרים  טובי  הפסטיבל  במת  על 
מנחים מהשורה הראשונה כמו יהורם גאון, נתן דטנר ועוד. 
בשורת הכיסאות הראשונה באולם, יתמקמו השנה אחר כבוד 

הנשיא ראובן ריבלין ושר החינוך נפתלי בנט. 
ערב הפתיחה של הפסטיבל, ביום שני ה-2 באפריל, יוקדש 
למוסיקאי, המלחין והמעבד קובי אושרת. המופע יהיה שזור 

ביצועים חדשים ומרגשים של שיריו שאותם יבצעו אילנית, דוד ד'אור, אסף אמדורסקי, להקת חלב ודבש עם 
הסולנית לאה לופטין (בת עמק הירדן), מאור כהן, חגית יאסו, חבורת הזמר קולות ירדן ועוד.

למחרת, יתקיים מופע מרהיב ומושקע:  "70 שנה למדינה – הלהקות חוזרות" במעמד הנשיא ראובן ריבלין 
ורעייתו נחמה. את השירים בערב זה יבצעו יהורם גאון, ירדנה ארזי, משה פרץ, מירי אלוני, ששי קשת, 

אניה בוקשטיין, דנה אינטרנשונל ועוד רבים וטובים. 
את הערב החותם את הפסטיבל, תוביל שרה‘לה שרון אשר תארח את הזמר והיוצר אריאל זילבר. 

מכירת הכרטיסים תחל ב-20 בפברואר, במשרדי 'קשת כרטיסים' 04-6220066.

כנרת של אלופות       
המועצה האזורית עמק הירדן הצטרפה  לפרויקט 'אתנה' ברשויות 
ונמצא  נשים  ספורט  לקידום  מיועד  'אתנה'  פרויקט  המקומיות. 
הפרוייקט  בספורט".  נשים  לקידום  הציבורית  "המועצה  בפיקוח 
מעודד  השתתפות של ילדות, נערות ונשים בכל תחומי הספורט.

גיורא אסתרי  המועצה באמצעות מחלקת הספורט בניהולו של 
הצטרפה השנה לראשונה לפרויקט 'אתנה' ביחד עם 23 רשויות 

מקומיות נוספות אשר לוקחות חלק בפרויקט.
הירדן  עמק  תושבות  ונערות  ילדות  לעודד  הינו  הפרוייקט  חזון 
לעסוק בפעילות ספורטיבית בכלל ובאחד מענפי הפרוייקט בפרט. 
בגילאי  (בנות  השנה תתמקד הפעילות בשלושה ענפים: שחייה 

7-16), התעמלות (גילאי 6-16) וקיאקים (גילאי 9-20).
"כנרת  הילדות והנערות שייקחו חלק בפרויקט אתנה, שכותרות 
של אלופות", ייהנו ממעטפת מקצועית רחבה שתכלול סדנאות 
מנטלי,  ייעוץ  גוף,  דימוי  הפסיכולוגיה,  התזונה,  בתחום  והרצאות 

פיתוח מנהיגות אישית וחברתית ועוד.
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תיירות נכנסת     
כמדי  התקיימה  אביב,  בתל  התערוכה  בגני  הירידים  במרכז 

.(IMTM) שנה  תערוכת התיירות הבינלאומית השנתית
והוא  בישראל  התיירות  תעשיית  של  המרכזי  באירוע  מדובר 
נערך  בחסות משרד התיירות, התאחדות המלונות בישראל 
ותיירות  נסיעות  סוכני  התאחדות  ובשיתוף  אל-על  וחברת 

בישראל ומארגני התיירות הנכנסת לישראל.
 - לכל העוסקים בענפי התיירות השונים  מיועדת  התערוכה 
תיירות פנים, תיירות נכנסת וכן מדינות וגורמי תיירות מחו"ל.

למבקרים  הוצגו  שבו  דוכן  היריד  במסגרת  הציבה  המועצה 
ולאנשי המקצוע הרבים שפקדו את המקום - היתרונות הרבים שיש לענפי התיירות השונים בעמק הירדן. במהלך 
היומיים שבהם שהו נציגי המועצה, בראשות אביאל פרטוק ממחלקת התיירות, החלו להירקם שיתופי פעולה 

שיסייעו, גם בעונות הקרובות, להביא תיירים רבים אל העמק.
זו ההזדמנות להודות לרשות לפיתוח הגליל ולגברת שירה רוכברג על שיתוף הפעולה המפרה.

הדוכן של עמק הירדן

עם הפנים קדימה...
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בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


