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"מכסות המים יקוצצו, אל תשתלו!"          
להיות. ברשות  וריחות של מה שחורף אמיתי אמור  איתו מראות  סוף השבוע הביא 
המים הבינו שמראות המים, הזורמים בשצף קולני בערוצי הנחלים, עלולים להטעות 
את הציבור; מיד הוציאו אנשי הרשות הודעה המבשרת על תחילתו של מסע הסברה. 
"אל תטעו", התריע השבוע אורי שור, דובר רשות המים, "אנחנו נמצאים עמוק בתוך 
קטסטרופה". גשמי סוף השבוע הזה – מבהיר שור - ייבלעו מיד ולא יישאר מהם כלום 
עד למופע הגשם הבא (מדברים על שישי-שבת הקרוב). כאשר יירד הגשם הבא, הוא 
וירווה את  יחלחל  – הכל  אל המאגרים  לזרום  ובמקום  לחלוטין;  יבשה  יפגוש אדמה 

האדמה שמשוועת למים.

איך נראית הקסטרופה הזו במונחים שלכם?
אורי שור: "אנחנו נמצאים עכשיו בתחילת ינואר. מפלס הכנרת עלה מתחילת ינואר ב-8.5 ס"מ. שזה לא רע. 
אבל, וזה אבל חשוב מאד: בינואר, בממוצע לאורך השנים, עולה המפלס ב-30 ס"מ. בדצמבר מדי שנה, אמור 
לעלות המפלס ב-20 ס"מ, על פי הממוצע הרב-שנתי. בשנה שעברה הוא לא עלה אפילו בס"מ אחד; והשנה 

הוא היה אמור אפילו לרדת(!), אלמלא הפסקנו כמעט לחלוטין את השאיבה מהאגם. 
"למפלס הכנרת חסרים עדיין חמישה מטרים וחצי. אנחנו כרגע עמוק מתחת לקו האדום ועל פי התחזיות, עד 
אי פעם מאז  ביותר שהיה  נחצה, לראשונה בהיסטוריה, את הקו השחור, שזה הקו הנמוך   –  2018 קיץ  סוף 

שהחלו המדידות לפני כ-100 שנה. לכנרת חסרים 2.5 מיליארד קוב מים".

מה זה אומר מבחינת מה שצפוי לחקלאים ולציבור בסוף עונת הגשמים, באזור סוף מרץ/תחילת אפריל?
"אנחנו מדברים על קיצוצים משמעותיים במכסות המים; במיכסות לגינון הציבורי תחול ירידה מיידית, כבר עכשיו, 

של 13-14 אחוזים.
"כמובן שיש לצפות לעליית מחירי המים. העלייה במחיר תהיה 
מים  לספק  כדי  שיש  בהוצאות  העלייה  של  נאמן  שיקוף 
לחקלאים ולצרכנים. אם צריך להביא מים מהדרום, אם תהיה 

הגדלה של ההתפלה וכן הלאה.
"אם, חלילה וחס, השנה הבאה (תשע"ט) תהיה שחונה כמו זו 

– אנחנו נעמוד בפני מחסורי מים בבית".

מה רצוי שהחקלאים ייקחו בחשבון לקראת אפריל?
"מנהל רשות המים, גיורא שחם, כבר אמר זאת בפני פורומים 
שונים של חקלאים, גם בעמק הירדן: תתחילו לחסוך בהוצאות. 

להוריד עלויות. אם חקלאי שוקל לשתול עוד חלקה של עגבניות – שלא יעשה את זה. מי ששוקל להחליף מטע 
– השנה, זו ההזדמנות עבורו. שלא יהיה ספק: החקלאים יידרשו להתייעל, כדי לספוג את העלויות".

אורי שור, דובר רשות המים

האי מול מעגן
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53 מ"מ של גשם 
ויו"ר  אלינגולד  עידן  המנהל  בצמח,  הנסיונות  חוות  אנשי 
השבוע  ניגשו  יצחקי,  רון  במועצה  החקלאית  הוועדה 
כי  וגילו  בהתרגשות אל מד המשקעים בתחנה המטאורולוגית 
במהלך הימים חמישי ושישי (5-6 בינואר) ירדו 53 מ"מ של גשם. 
מדובר בכמות שבלי ספק מעלה חיוך על הפנים, לאור העובדה 

שעד ליום רביעי (4.1) ירדו בסך הכל בעמק 39 מ"מ גשם. 
החזאים מבטיחים כי יהיו עוד מספר ימים של גשם עד שינחת 
פה האביב, אבל ברור כי כמויות אלה לא יספיקו כדי למלא את 
ליישר את המפלס הדואב של הכנרת.  ובוודאי לא  המאגרים 
לדאבוננו, חודש אפריל עלול להביא איתו בשורות כואבות בכל 

הקשור למחירי המים ועלויות הגידולים החקלאיים. מי יודע, אולי התפילה שקיימנו ברביעי תביא בשורות מעודדות 
הרבה יותר.

זו ההזדמנות להזכיר כי באתר המועצה בקטגוריית שירות לתושב ניתן לעקוב אחר נתונים מטאורולוגיים עדכניים 
שאותם מספקים אנשי צמח נסיונות. 

ברכות לענר הילמן   
כבוד גדול לעמק הירדן: בסוף השבוע נודע, כי מנהל מחלקת הבג"צים החדש בפרקליטות המדינה הוא ענר 
1994 כמתמחה. הוא שימש  הילמן, בן קיבוץ אפיקים. עו"ד הלמן החל את דרכו בפרקליטות המדינה בשנת 

למעלה מ-20 שנה כפרקליט במחלקת הבג"צים שעכשיו ישמש כמנהל שלה.
עם שופט שמכהן כנשיא במחוזי חיפה ועו"ד שמנהל את מחלקת הבגצ"ים – אפשר להתחיל לתכנן את כנס 

המשפטנים הבכירים שכולו על טהרת בני עמק הירדן.

מודדים ומקווים. יצחקי ואלינגולד

כבוד לאורנה שמעוני    
ח"כ יהודה גליק, שעמד בשבוע שעבר במרכזה של סערה 
כואבת ועגומה במיוחד, העניק (לפני שפקדה אותו הבשורה 
הקשה) אות הוקרה מיוחד לאורנה שמעוני מאשדות יעקב 
מאוחד. האות ניתן לאורנה שמעוני על פעילותה החברתית 
"רואים טוב", שאותו  רבת השנים, במסגרת פרוייקט בשם 

יזם ח"כ גליק. 

שמעוני עם 
ח"כ גליק
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שנה אזרחית בטוחה    
אנשי השיטור הקהילתי של עמק הירדן, ביחד עם האחראי 
אמנון חג'בי, סייעו לכולנו  על בטיחות בתעבורה במועצה, 
ליל  את  בשלום  לצלוח  שבינינו,  והחוגגים  לצעירים  ובעיקר 
שכנוע  כושר  הפגינה  הנכבדה  החבורה  האזרחית.  השנה 
והסברה בכניסה למועדונים ולפאבים וגם בתוכם. הפעילות 
בטוחה  נהיגה  בנושא  מנשרים  חלוקת  כללה  ההסברתית 

והימנעות מכל שתיית אלכוהול לפני שעולים על ההגה.
הרשות  ולנציגי  למתנדבים  הירדן,  עמק  לשוטרי  רבה  תודה 

הלאומית לבטיחות בדרכים.

שיתוף ציבור בחוקוק      
הקרירים  הערבים  באחד  התכנסה  ומתעניינת  נכבדה  חבורה 
של השבוע במועדון של קיבוץ חוקוק. החברות והחברים ביקשו 
וקיבלו תשובות בנוגע לשורה של נושאים: ההרחבה המתוכננת 
בישוב, התשתיות שניתן יהיה לשדרג בזכות ההרחבה; מגרשי 
שייאלצו  ואלה  בקרוב  משמעותית  שישודרג  זה   – הספורט 
להמתין לתקציב; הפתרונות המסתמנים בצומת הבעייתי של 
ובכללם  הכנרת  חופי  של  הכוללת  הבעיה  ארבל;  גינוסר/נופי 

החוף הסמוך לחקוק ועוד נושאים רבים ומגוונים.
שמחתי לבשר לנוכחים על סמל המוסד החינוכי שבו יזכה בית 
הספר  שבית  הוא  התכנון  המעיין).  (בית  חוקוק  של  הספר 

האנתרופוסופי הראשון של עמק הירדן יוקם בחוקוק ויהווה מוסד כלל-אזורי עבור כל מי שמעוניין בתפיסה חינוכית 
זו. בתחילה יוקם בית הספר במקומו הנוכחי ובהמשך ייבנה בצומת חוקוק בית ספר חדש, הראשון מזה 20 שנה 

שנבנה בעמק הירדן.
תודה למי שטרחו והגיעו. היה נחמד לשמוע מילים טובות, על המאמצים שעושה המועצה כדי לקרב ולהנגיש 

כמעט כל סוג של פעילות לחלק הצפוני של עמק הירדן.

המפגש בחוקוק

בזכותם החגיגה היתה מושלמת
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בית גבריאל: יש מה לראות   
"סימני  השבוע יעלה בבית גבריאל המחזה המוזיקלי 
דרך" של 'תיאטרון הבימה', המספר על חייה של נעמי 
שמר. התרגשות רבה בעמק הירדן, לקראת הגעתו של 
נותרו  יהלום.  גיורא  כנרת,  בן  כתב  שאותו  המחזה 

כרטיסים אחרונים, הזדרזו להבטיח לעצמכם מקום.
עונת מנויי התיאטרון תחל בשבוע הבא, עם ההצגה 

המומלצת "במנהרה" של 'תיאטרון גשר'. 
בבית  אצלנו,  וגם  הארץ  בכל  בכורה   – בינואר  ב-11 
גבריאל: הסרט "העיתון". קיי גרהם, מוציאה לאור של 
יחדיו  יוצאים  לוחמני,  עיתון  עורך  ברדלי,  ובן  עיתון 
למאבק עיקש בממשל האמריקאי, במטרה לחשוף את 

אחת מפרשות הטיוח הגדולות במדינה.
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עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


