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עתיד השטחים הפתוחים

דנים בעתיד השטחים הלא מיושבים

הסקרנים וחדי העין שביניכם בוודאי הבחינו ,כי בשבוע
האחרון כבשה את העמוד הראשון באתר האינטרנט של
המועצה הקריאה  -לבוא ולהיות חלק מתהליך שיקבע את
פניו של עמק הירדן בשנים הקרובות .המועצה האזורית עמק
הירדן ,בהובלתו של רני אוחנה ,מבצעת בימים אלה תהליך
של שיתוף ציבור בסוגיה שיהיו לה השלכות לא מבוטלות על
פניו ועל אופיו של עמק הירדן :איך ייראו ומה ייעשה – אם
בכלל  -בשטחים הפתוחים שבעמק הירדן.
שטח המועצה האזורית עמק הירדן הוא  180אלף דונם.
 40%משטח המועצה מוגדר שטחים שמורים )שמורות
ויערות(;  35%הינם שטחי חקלאות ו 8%-בנויים ומיושבים .השטחים המוגדרים "פתוחים" הם אלו שמחוץ לקו
הכחול ,מחוץ לקווים המגדירים את השטח המוכרז של כל אחד מהישובים.
"אנחנו חיים באחד המקומות היפים ,יש אומרים היפה ביותר בארץ" ,פתח ואמר ראש המועצה עידן גרינבאום
בתחילת הערב" .אנחנו נכנסים לתהליך שיתוף הציבור וקביעת תכנית האב לשטחים הפתוחים מתוך רצון
לשמור על עמק הירדן עבור ילדינו; שיהיה יפה ,נעים לשהות ולבילוי  -בדיוק כפי שקיבלנו אותו מהורינו ומהדור
שהקים את המדינה".
את תהליך שיתוף הציבור מובילה חברת 'אורבניקס' ,ביחד עם משרד התכנון הסביבתי 'ליגם' בראשות רן מולכו.
בתחילת הערב שמעו הנוכחים סקירה על המצב הקיים כיום בעמק ועל הדילמות החשובות שעולות מן התהליך.
אלה השאלות העיקריות שהתבקשו הנוכחים – כמה עשרות תושבי העמק ,חקלאים ושוחרי סביבה  -לשקול:
 .1מהם השטחים הפתוחים עבורי?
 .2מה הייתי רוצה לראות בשטחים הפתוחים בעמק הירדן?
 .3איך נכון להתייחס לצורכי הפיתוח מול הצורך בשמירה על השטחים הפתוחים?
עם שאלות אלו  -יצאו הנוכחים והתחלקו לשתי קבוצות דיון ,אשר קיימו שיחה טובה ומשמעותית מאד במבואת
בית 'יד לבנים' ובקפיטריה שבמקום .לאחר שעה של שיחה ,שבה ריכזו אנשי אורבניקס את המסקנות העיקריות
ויעבדו אותן לקראת המפגש הבא – התכנסו שוב הנוכחים באודיטוריום לשיחת סיכום קצרה ביותר.
אם לא הגעתם מסיבה כלשהי ,אם החמצתם את המפגש ואתם רוצים להיות חלק מהתהליך – היכנסו לאתר
האינטרנט של המועצה וקיראו את החומר הקיים .שם גם נמצא שאלון שתוכלו למלא ולשלוח ישירות אל רני
אוחנה המרכז את התהליך.

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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אישה בינלאומית יודעת להגן על עצמה

יום האישה הבינלאומי צוין השבוע ,במקומות ובאופנים רבים.
היה מרתק לראות ,כיצד גופים שונים בחברה הישראלית
חוגגים את היום הזה בהפגנה של שבירת 'תקרות זכוכית'
ובהצגה של תוצאות השינוי המתחולל בשנים האחרונות.
במועצה האזורית עמק הירדן משמשת אורלי מסרטי כיועצת
מיוחדת לראש המועצה בתחום מעמד האישה .במסגרת
פעילותה ,היא יוזמת ומפעילה מספר תכניות ,שאחת
הבולטות שבהן היא סדנה שנתית ללימוד קרב מגע עבור
תלמידות שכבת י' בבית ירח.
מדובר בסדנה לרכישת מיומנויות באמנות קרב ישראלית בשם
צועדות עמק הירדן בדרום
'אייקי' )עמי ניב( ,בהדרכתו של מאסטר אילן מרגולין.
'אייקי' היא אומנות קרב ישראלית המסייעת להתמודד עם אלימות רחוב ומשפרת מאד את הביטחון העצמי של
מי ששולטים בה .השיטה פותחה במהלך שנות ה 90-על ידי עמי ניב ,אשר ראה צורך חיוני לחנך את תלמידיו
להימנע מאלימות פיזית ומילולית ורק לאחר מכן ללמד אותם כיצד להגן על עצמם נגד אלימות רחוב.
האימונים ב'אייקי קרב מגע' מתמקדים בארבעה תחומים :שיפור היכולת הטכנית ,שיפור היכולת הגופנית ,שיפור
היכולת המנטאלית והדמיות )יישום שלושת התחומים יחד(.
פרט לסדנא זו ,מלווה יועצת ראש המועצה למעמד האישה את 'צועדות עמק הירדן' ,אשר ייצגו בשבוע שעבר
בכבוד את עמק הירדן במסגרת צעדת 'דרום אדום'.

בית הספר של פסח ב'מול גלעד'

חג הפסח בפתח ואתו גם החופשה הארוכה שאליה יוצאים התלמידים.
המועצה האזורית עמק הירדן תפתח בבית הספר 'מול גלעד' את ״בית הספר של החגים״ ,שבמסגרתו תתקיים
פעילות לילדים בכיתות א'-ג' ,בין השעות  .08:00-13:00בית הספר יפעל בשבוע הראשון של החופשה )החל
ב 25-במרץ( בעלות סמלית של  100שקל.
הורים המעוניינים לרשום את ילדיהם לפעילות מתבקשים לעשות זאת בהקדם האפשרי.
חשוב לציין ,כי בניגוד למה שפורסם בתקשורת  -מימון ההסעות לבית הספר יתבצע על חשבון המועצה
ומתקציבה ,ללא השתתפות מצד הממשלה.

-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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בפייסבוק!
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שכונה חדשה בקבוצת כנרת

בקיבוץ כנרת חגגו השבוע את סיום שלב א'  -שלב התשתיות
 של השכונה החדשה' ,שכונת התמרים' .בטקס חגיגי ,ציינואנשי כנרת את המעבר לשלב בנייתן של  28יחידות ,שבהן
יתגוררו בני הקיבוץ ומספר משפחות שנקלטו בעמק הירדן.
הפרויקט בוצע על ידי המועצה האזורית עמק הירדן בסיוע
משרד השיכון וההערכה היא ,כי המשפחות ייכנסו לבתיהן
לכל המאוחר בנובמבר השנה.
נגה מיכאלוביץ' ,אשר בונה את ביתה ב'שכונת התמרים',
אמרה בטקס" :החלום מתחיל לקרום עור וגידים .כבר קדחו
כלונסאות ויוצקים רצפות ועוד רגע ממש ,קירות ביתנו
עומדים .והנה קבוצת כנרת ,אחרי  104שנים ,עדיין
מתחדשת ,מתחזקת ,צומחת ומחזירה בנים הביתה".
ראש המועצה עידן גרינבאום בירך את באי הטקס ואמר ,כי
בניית השכונה החדשה היא בשורה משמחת עבור הקיבוץ
והדיירים החדשים ולא פחות מכך ,עבור עמק הירדן.
"ההרחבות הנבנות – בכנרת ,בדגניה ,בתל קציר ,בשער
הגולן ונקווה שאוטוטו גם בעין גב – מצמיחות את עמק הירדן
ומציבות בפני המועצה אתגרים שאנו משוכנעים כי נוכל
לעמוד בהם בהצלחה".
את משרד השיכון ייצג בטקס ערן דולב; מרכז הוועדה
המתכננת של כנרת ,אשר מלווה ומקדם את הפרויקט ,הוא זיו
הרחול; את התשתיות בשכונה ביצע הקבלן יחזקאל מורד.

הילדים של שכונת התמרים

בקרוב תוקם כאן

ישראל רוקדת  -גם בעמק הירדן

השבוע קיבלו אנשי מחלקת התרבות של המועצה הודעה משמחת מאד :בית גבריאל יהיה חלק מפרויקט ארצי
בשם ישראל רוקדת ,אשר יתקיים במקביל – באותו יום ובאותה שעה – ב 15-אזורים שונים ברחבי ישראל.
פרויקט 'ישראל רוקדת' הינו סוג של שיחזור של מעגלי הריקודים ופרץ השמחה שהתרחש לפני  70שנה ,עם
קבלת ההחלטה על הקמתה של מדינת ישראל.
האירוע מצטרף לחגיגת יום העצמאות המתוכננת לתושבי עמק הירדן ב 20-באפריל ,החל בשעה  10בבוקר
בבית גבריאל .הכניסה חופשית .כעת מותר כבר לגלות שבאירועי יום העצמאות בעמק" ,חוגגים עצמאות
ביחד" ,יהיה הפנינג שכולל הצגות ,סרטים ,סדנאות ,כליזמרים והכל הכל – בחינם.
-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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בחינם ,מכל מקום

אופניים שיתופיים :לרכב בעמק ללא תשלום

הכינו את שרירי הרגליים לקראת הקיץ הקרוב :המועצה
האזורית עמק הירדן נכנסה לרשימה מצומצמת של רשויות,
שבהן יחל לפעול בקרוב פיילוט בשם "אופניים שיתופיים".
השבוע נפגש מנהל היחידה לתכנון אסטרטגי במועצה ,צחי
בוחניק ,עם אנשי חברת 'מובייק' ,המשיקה את פעילותה
בישראל בימים אלו ,והגיע איתם להסכמה ,כי עמק הירדן
יהיה מהאזורים הראשונים בארץ שיזכו להשתמש בשירות
הירוק והטכנולוגי.
במסגרת הפיילוט ,יוצבו בשבועות הקרובים עשרות זוגות אופניים ברחבי העמק ,שאותם יוכל לשכור כל אחד
באמצעות שימוש ביישומון )אפליקציה( ייחודי .היישומון יאפשר למצוא את מיקום האופניים הקרובים אליכם
ביותר .בסיום הרכיבה ,תוכלו להשאיר את האופניים בכל מקום ברחבי העמק  -ללא תחנת עגינה.
השימוש באופניים במהלך הפיילוט יהיה ללא תשלום; בהמשך,
תעלה שעת רכיבה על אופניים  -שקלים בודדים בלבד.
המהלך מצטרף למהפכת התחבורה הירוקה ,שאותה מובילה
המועצה ,במסגרתה נוספו מספר קווי אוטובוס חדשים והוגדל
מספר הנסיעות בקווים קיימים.

אטרקציה חדשה לחובבי הבריחה

חובבי האטרקציות בוודאי ישמחו לשמוע ,כי בעמק הירדן
נפתח לאחרונה מרכז בילוי המכיל ארבעה חדרי בריחה
)'אסקייפ רום' בלשונם (...מרתקים ומאתגרים .תחת הכותרת
"הבריחה אל הגליל" מציעים אנשי בית יגאל אלון פעילות חד
פעמית עם ניחוח עז של חזרה לשורשים .לא סדנא רוחנית,
לא סרט בשחור לבן ולא ריקודי הורה עם תרמיל ומקל.
ארבעה חדרי בריחה המספרים את סיפור ההתיישבות בא"י,
הפלמ"ח ופעילות המחתרות.
החדרים מותאמים על פי דרגות קושי לגילאי :ד'-ו' ,ז'-ט' ,י' -י"ב.
החדרים יהיו פתוחים לטובת משפחות וצעירים במהלך חופשת
הפסח .המשחק בכל חדר כרוך בתשלום ) 35שקל לאדם(.
לפרטים :מטר כהן –  .050-2029942המעוניינים יכולים
לצפות בסרטון וידאו המתאר את החוויה  -באתר האינטרנט
של המועצהj-v.org.il .
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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היריד האקולוגי :חגיגת העשור

לפני  10שנים ,קבוצת נערים ומורים
החליטו ליזום יריד אקולוגי קהילתי,
שמטרתו לקדם את המודעות לנושא
הקיימות ,בדגש על מעורבות חברתית
קהילתית ללא מטרות רווח.
והנה עברו להן  10שנים .והקהל מצביע
ברגליים וממשיך להגיע בקביעות.
ולמה?
כי זה לא מובן מאליו ,שבית ספר פותח
את שעריו ומפעיל קהילה שלמה,
באהבה ומתוך אמונה שדרך החוויה
הירוקה יעבור מסר לתרבות צריכה
נבונה ,שימוש חוזר ,צמצום משאבים,
המחיר הסביבתי לכל דבר ועוד.
וזה לא מובן מאליו ששותפים ליריד
גופים רבים שנותנים יד להצלחה ,מתוך
הידיעה שערך הקיימות הוא שיתוף
פעולה של סביבה-כלכלה וחברה.
גם השנה אנו מזמינים את כולם להגיע
לתיכון בית ירח ,עמק הירדן ביום רביעי,
ה 21-במרץ ולהשתתף בחגיגת העשור
דרך משחקים ,סדנאות ,הצגות ,הפעלות,
סיורים ,חידונים ועוד.
להתראות ביריד ,בתיכון בית ירח -
.16:00-20:00

ĕėđĜĕēĐ ĦđđĢĐđ ęĕďĕĚĘĦĐ
ěďĤĕĐ ģĚĞ ,ēĤĕ Ħĕč ěđėĕĦč
ĐģđĤĕ ĐĕđđēĘ ęėĦČ ęĕĜĕĚĒĚ

ęĕĜĥ 10 ęĕĎĎđē
ĕĎđĘđģČ ďĕĤĕĘ
21/3/2018 ,ĕĞĕčĤ ęđĕ

16:00-20:00 ĦđĞĥĐ ěĕč
(ĦĤĜė-ěďĤĕ ğđē ďĕĘ) ĤĠĝĐ Ħĕč ēĔĥč
ĐĤĕėĚđ ĐĎđĢĦ ĕĜėđď ĐĤĕĢĕ ĦđČĜďĝ ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ĦđĘĞĠĐ
ĠđĐ-ĐĘđĐ ěčĕĠ ĖđĜē ĦČĤĥĐč ĕĦĘĕĐģ "ęĕĜĠ čđĢĕĞ" ĕĦčĕčĝ ĎĢĕĚ
.ďđĞđ ęĕĝĤĠ ČĥđĜ ĕĦčĕčĝ đĎĜĕč

:ĦĕĒėĤĚ ĐĚč

ĕĚđģĚ ģđĤ ĦđģĐĘ À 17:00-18:00
ģĔđĚĕĕģ ěđĦČģČĐ ĕėđĒĘ ęĕĝĤĠ ĦģĜĞĐ - 18:00
ěđĤĔčĕčĝ ,"ĤĕđđČč ĘĚĥē" ĐēĠĥĚĐ ĘėĘ ĐĎĢĐ À 19:00

:ĐĝĕĜė Čĥď

(18:30 / 17:30 / 16:30) ĤĕĜĥ ĕĤĕĚ ĦČĚ 'ĕĤĔ čđĔ ĔĘĝ' ĦČ ęĕĎĕĢĚ À 'Ĕ Ħčėĥ ěđĤĔČĦ
(17:00 / 16:45 / 16:30) 'Ĕ Ħčėĥ ĕďĕĚĘĦ ĦĕĕēĜĐč ĦĤĜė-ěďĤĕ ĤđĒČč ęĕĤđĕĝĘ ĐČĕĢĕ

:ĤĢčĚ / ĐĕĤĠĝ

ĖđĜĕēĐ ďĤĥĚ ,ĕĦđčĥĕĕĦĐ ĖđĜĕēĘ ĘĐĜĚĐ À 'ģĔđĚĕĕģ' ěđĦČģČĐ - 09:00-17:00
ĘĎ ĐĕďĕĘđ ġďĕĕč ĕĦđĤ ĦĕĕēĜĐč ,'ęĘđĞĘ đĜĘĥ ĦđĕĤēČĐđ ęĕČĕčĜĐ ĤĝđĚ' ĥĤďĚ Ħĕč - 18:00-19:00

.ęđĘĥĦ ČĘĘ ĦđĘĕĞĠĐđ ĐĝĕĜėĐ | ĦĕĥČĤĐ ĐĝĕĜėč ğĦĦĥĚ ĘėĘ ĕĥ
guly.ivry@gmail.com ,052-3864218 ĕĘđĎ :ęĕĔĤĠĘ

Ğ"Ġĥ ğĎČ
ĐčĕčĝĐ ĦđėĕČĘ ĐďĕēĕĐ
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ובמקום הראשון :פופאי

הפנים לעבר חופשת הפסח; וכבר כמעט שכחנו שרק לפני
שבוע ימים חגגנו כאן את חג הפורים בקרנבל תחפושות
יפהפה ובעגלות מאובזרות לתפארת.
ביום חמישי התקיימה בצומת צמח 'העגלאידע ה '16-של
חברות הנעורים במרכז עידן 12 .עגלות עם מיצגים מרשימים
בנושא גיבורות וגיבורי על יצאו משלושה צמתים מרכזיים
בנסיעה איטית ושמחה לעבר בית בנדל.
ברחבת בית בנדל התקיים הפנינג ענק עם הופעות של בני
הנוער מכל הישובים ,הופעות של להקות נוער )'הרפתנים'
ו'פילגש'( ,דוכני מזון ושתייה ועוד.
אירוע מקסים זה סיכם כחודשיים של עבודה תהליכית
מאומצת של מדריכי הנעורים ,עם בני ובנות הנוער בישובים
השונים .כל הישובים זכו בפרס שהוא ההשתתפות והמאמץ.
כולם השקיעו ושיחקו אותה בגדול .ועם זאת...
במקום הראשון זכו האשדותים עם עגלת פופאי מרשימה.
במקום השני זכו שער הגולן-מסדה עם אווטר .במקום
השלישי :דגניה ב' עם איש הנמלה .במקום הרביעי ,בהפרש
קטן מאוד ,מעגן עם 'נערה במצוקה' .וחביבת הקהל הגיעה
מגינוסר בצורת גינוספיידר .תודה לכל השותפים הרבים
להצלחת האירוע.

בפורים כולם צעירים לנצח

פורים לא פסח כמובן גם על אנשי עמותת 'המייסדים' שחגגו
בגדול :לא אחד ,אלא שני אירועי פורים.
צהלת פורים החלה במפגש בין-דורי עם כ 60-תלמידי כיתות א'
של בית הספר 'מול גלעד' .הצעירים והצעירים ברוחם נהנו יחדיו
משירה ,נגינה וריקודים שאותם ליוותה שלומית חפץ .מאחר
שבלי תקרובת אי אפשר  -הוחלפו משלוחי מנות כדת וכדין.
האירוע השני היה חגיגת פורים בסגנון קרנבל תחפושות
ורעשנים ,שמח ומבדח .הפעם גנבו את ההצגה תלמידי
כיתות א-ג מאפיקים .אסתי עמית ,אשר על הארגון וההוצאה
לפועל ,מדווחת כי המסכות ומצב הרוח המבודח טשטשו
לחלוטין את מחסומי הגיל.

המנצחים מאשדות

הריקוד טוב לבריאות
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פני שבת נקבלה

קבלת השבת חוזרת לבית גבריאל .ביום שישי הקרוב ,בשעה
אחת בצהריים ,תתקיים במרפסת של בית גבריאל וברחבת
הבייגל'ה  -קבלת שבת עם הרכב מקומי בעל השם המאוד
מקומי :שלישיית גשר הירדן.
אלימלך שמלץ )אשדות איחוד( ,אלון אוחנה )אשדות
איחוד( ודורי שניר )בית זרע( יבצעו קלאסיקות עבריות
ולועזיות מכל הזמנים ,בעיבוד מיוחד לשתי גיטרות
וקלידים ,בתוספת כלי הקשה ומנדולינה .בין היתר יתארחו
במפגש המוסיקלי ,החברתי והמסורתי הזה גליתה
שמלץ-סקל )אשדות איחוד( ,שהיא רוב הזמן הגננת של
קיבוץ אפיקים ,אבל אוהבת להתאוורר מדי פעם במופעי
שירה; וראובן שמלץ )לבנים( ,זמר ,פסל וסופר ,בעל קול
בלוז עמוק ואותנטי.

מרתון על המים

הכנרת ממשיכה להיות מוקד אטרקציות ספורטיביות לבאים
מכל קצות הארץ .ביום שישי שעבר ,ה 2-במרץ ,התקיים
מרתון הכנרת בקיאקים במרכז הימי של עמק הירדן .כ200-
חותרים על המים השתתפו במקצה תחרותי קשה מאד
למרחק של כ 20-ק"מ.
היה גם מקצה סירות דרגון ,סאפ ,סרף סקי ומקצה עממי.
רבים הגיעו ונהנו מחוויה נהדרת למשפחות ולכל החותרים.
שאפו גדול על הארגון לאנשי מחלקת הספורט ,גיורא
אסתרי ולאה כהן ,ולצוות הנמרץ בימיה  -גני אוסם ,רונית
שקד ,יובל דגן ,רועי לב ,אבירם מזרחי ,אלי חדד ,דני
זגרון ובני דגן.

הנאה לספורטאים ולמשפחות
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חגיגת פסח הגדולה

הכי גדול ,הכי מושקע והכי עברי שיש

פסטיבל עין גב ה 75-לזמר עברי יתקיים ,כמדי שנה ,בחול
המועד פסח .הפסטיבל – שהוא אירוע הזמר העברי הגדול
והוותיק ביותר בארץ ,מושך אליו מדי שנה אלפי אוהבי שירה.
גם השנה יהיו על במת הפסטיבל טובי היוצרים והמבצעים
בארץ ,לצד מנחים מהשורה הראשונה כמו יהורם גאון ,נתן
דטנר ועוד .בשורת הכיסאות הראשונה באולם ,השמורה
באופן מסורתי לאורחי הכבוד ,יתמקמו השנה הנשיא ראובן
ריבלין ורעייתו ושר החינוך נפתלי בנט.
הפסטיבל יתפרש על פני שלושה ערבי זמר :ב 2-עד ל 4-באפריל .ערב הפתיחה של הפסטיבל 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 ,אשר גדלה בקיבוץ
אפיקים( ,מאור כהן ,חגית יאסו ,חבורת הזמר 'קולות ירדן' ועוד.
אורח הכבוד של ערב הפתיחה יהיה שר
החינוך נפתלי בנט .המנהל המוסיקלי של
מופע המחווה לקובי אשרת הוא אילן
גלבוע.
למחרת ,יתקיים מופע מרהיב ומושקע
במיוחד 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 .המנהל
המוסיקלי של הערב יהיה :דרור אלכסנדר.
מסמר הערב החותם את הפסטיבל ,ערב
שיהיה מורכב רובו ככולו ממבצעים בני עמק
הירדן ומתנדבים מהקהל – יהיה הזמר
והיוצר אריאל זילבר .את השירה לאורך
הערב תוביל שרה'לה שרון ,שאגב תקיים
ערבי שירה פתוחים גם ביומיים שלפני כן,
על הטיילת בחוף עין גב .שרה'לה שרון –
ראוי לציין – חוגגת השנה יום הולדת 70
ביחד עם המדינה.
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יום עיון בנושא שימור קרקע והמלחת
קרקעות
בתאריך  15/03/2018בשעה  8:00באולם הכנסים בבית יד לבנים בצמח,
יום העיון לזכרו ולכבודו של אמקה כנרתי איש שרות השדה האגדי של העמק
 8:00-8:30התכנסות
 8:30-8:45דברי פתיחה
 8:45-9:20סקרי קרקע וארכיון הקרקעות  -נורית בן הגיא ,מנהלת מעבדה ומדריכת
שרות השדה צמח ,עמק הירדן
 9:25-9:50פרויקט הנת"ק "עבר ,הווה ועתיד"  -ליאור אבישי ,שרות השדה צמח
ניסיונות
 9:55-10:20פעילות רשות ניקוז כנרת  -אושרי ילוז ,מהנדס אגף ניקוז ונחלים כנרת
 10:20-11:00קפה ומאפה
 11:00-11:25תמיכות שימור קרקע "מורה נבוכים" – דני לסקה ,שימור קרקע וניקוז,
מחוז העמקים במשרד החקלאות ופיתוח הכפר.
 11:30-11:55בחינה רב-שנתית של ההשפעה של השקייה במים עם רמות מליחות
מופחתות על הביצועים החקלאיים בבננה -ד"ר נבות גלפז ,מו"פ צפון
 12:00-12:45התפלה כפתרון למגמת ההמלחה של מי כנרת -פרופ' רם שפינר ,ראש
המחלקה להנדסת תעשיות מים ,המכללה האקדמית כנרת.
 12:45-13:30ארוחת צהריים קלה
לפרטים והרשמה :ריקי nisyonot@zemach.co.il 04-6773200
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