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בנימה אישית
זקני העמק, אלה שלא זוכרים קיץ כל כך חם, גם לא זוכרים את חופי הכנרת ריקים כל כך בעונה זו של השנה. 
השילוב הבעייתי של מפלס נמוך ותדמית בעייתית מאד של החופים הפתוחים לציבור גורמים לציבור להדיר את 
רגליו מהאזור שלנו. ביחד עם שותפינו באיגוד ערים כנרת ותיירני האזור אנחנו מתכוונים להתחיל בקרוב בתהליך 
שיוביל לשינוי מגמה מדאיגה זו. הדברים יקבלו ביטוי בהתנהלות בשטח כמו גם בפרסום ומיתוג מחדש של הנכס 

הייחודי שנקרא הכנרת, נכס שצריך לחזור לימיו הגדולים.

ראש הממשלה בסוסיתא                            
שיצאו  ורעייתו  הממשלה  ראש  את  השבוע  לארח  התכבדנו 
במהלך  לכנרת.  שמסביב  המלונות  באחד  פרטית  לחופשה 
שרה באתר סוסיתא  ורעייתו  בנימין נתניהו  חופשתם סיירו 
ויש  כנסיות  שבע  כה  עד  נחשפו  שבו  והייחודי,  המרשים 
הטוענים כי מספר כנסיות נוספות ממתינות להמשך העבודות 
הממצאים  שפע  על  שמעו  נתניהו  הזוג  בני  אותן.  שיחשפו 
הנדירים במקום ועל תוכניות הפיתוח של המועצות האזוריות 
עמק הירדן וגולן, ביחד עם רשות הטבע והגנים. אנו תקווה 

שהביקור יביא אחריו מבקרים רבים נוספים לאתר.

דואגים לחופים                             
חופי  לאורך  החשיכה,  בשעות  לסיור  יצאנו  שעבר  בשבוע 
ללא  'עיר  התוכנית  בראש  העומד  שחר  דני  עם  הכנרת 
אלימות' במשרד לביטחון הפנים. סיירנו בירדן הדרומי, בחוף 

צמח ובחופי איגוד ערים כנרת. 
ישראל,  לסיור התלווה מפקד מרחב כנרת החדש במשטרת 
ניצב משנה יגאל חדד, שזו לו היכרות ראשונה עם המועצה 
לאחר מינויו לתפקיד החדש. השניים התרשמו ממצב החופים 
וגם  וטיפול  התייחסות  מחייבים  שבהחלט  מוכרזים  הלא 
ממצבם של החופים המוכרזים, שבהם תיושם בקרוב תוכנית 

של התקנת מצלמות והפעלת מוקד בקרה מאויש.

הזוג נתניהו בסוסיתא
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פעוטון אנתרופוסופי 
כפי שכבר דיווחנו בעמודים אלה, בשנה הבאה אמור להיפתח בעמק הירדן גן מועצתי אנתרופוסופי ברוח חינוך 
וולדורף, ואילו השנה מתוכננת פתיחתו של פעוטון אנתרופוסופי במושבה כנרת. מדובר בפעוטון קיבוצי לילדים עד 
גיל שלוש, בשילוב עם 'רשת קיבוצון'. הפעוטון יפעל במתכונת קיבוצית (כולל צהרון, חגים, חופשות, החזרי תמ"ת).
לבשמת  לפנות  ניתן  ולהרשמה  נוספים  לפרטים  מהיוזמה.  חלק  ולהיות  בהקדם  להירשם  מוזמנים  ההורים 

בטלפון: 052-3749294.

המחוננים שבינינו
ביחד עם משרד החינוך אנחנו מחפשים דרך לשדרג ולהרחיב את בית הספר למחוננים הפועל בשטח המכללה 
האקדמית כנרת. השבוע קיימנו, אנשי המכללה ואני, פגישה עם מנחם נדלר, מנהל האגף למחוננים במשרד 
החינוך ודנו על האפשרויות העומדות בפנינו. במשרד החינוך מתכננים להגדיל עד מאד את מספר המחוננים 

המאותרים כמו גם את מספר המצטיינים הזוכים לתוכניות לימוד ייחודיות.

עמקיץ 2017   
עידן  מרכז  של   '2017 'עמקיץ  במסגרת  פעילויות  של  שפע 

התקיימו גם השבוע, בשיתוף מספר גורמים בעמק.
הפעילות.  של  והמסכם  השלישי  לשבוע  נכנסנו  האירועים 
מפרה  שילוב  ומדע,  תרבות  בין  הפעילויות  שילבו  השבוע 
עברו  האזורית  הספרייה  עם  בשיתוף  הדעות.  לכל  ומעניין 
לארצות  והפליגו  איור  וסדנת  והילדים סדנת קסמים  הילדות 

רחוקות וקסומות. 
מאייר  כיצד  והדגימה  הסבירה  ב',  מדגניה  אלפרט,  שרון 
ליצירת  לבסוף  שמובילים  השלבים  הם  ומה  פועל  ספרים 
הקוסם  של  במופע  צפתה  ילדים  של  אחרת  קבוצה  דמות. 
קליוסטרו. הפעילות בספרייה היא תוצאה של שיתוף פעולה 
מנהלת  ושל  מייזלס)  ליעל  (תודה  עידן  מרכז  של  מוצלח 

הספרייה האזורית, שירלי יוסף.
את הפרק המדעי קיבלו הצעירים באדיבות המכללה האקדמית 

כנרת, שאיפשרה להם לחקור, ללמוד ולגלות דברים. 
ובחלק החקלאי של השבוע התקיימו נטיעות תמרים במסגרת 
חוות  בשיתוף  החקלאות  שבוע  של  המסכמת  הפעילות 

הנסיונות צמח.

נטיעות תמרים

עושים קסמים עם קליוסטרו
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נערכים לחדשנות  
השבוע התקיימה בבניין המועצה ישיבת ההיערכות המסורתית 

עם מנהלי בתי הספר לקראת שנת הלימודים תשע"ח.
'מול  ספר  בית  מנהלת  גרין,  ממרים  בהתרגשות  נפרדנו 
שנות  ו-34  ניהול  שנות   8 אחרי  לגמלאות  שיצאה  גלעד' 
עבודה בהוראה ואיחלנו הצלחה לדני גלעד, המנהל הנכנס.

נפגשנו עם מורן הראל מ'ערי חינוך' לקראת פתיחתה הקרובה 
של מעבדת החדשנות האסטרטגית של עמק הירדן. קיימנו דיון 
ורואים  סקרנות  מלאי  החינוך  אגף  אנשי  ומחכים.  מעניין 

במעבדה הזדמנות ואתגר מרתק עבור אנשי החינוך בעמק.

עמק של אלופים  
זקני  יפים בקיץ הזה.  ימים  יודע  ספורט המים בעמק הירדן 
שבה  מוצלחת,  שחייה  אליפות  כזו  לזכור  מתקשים  העמק 
כיכבו רבים משחייני הפועל עמק הירדן - בית איל. לא פחות 
ממכון  הדרך  כל  את  כבוד,  אחר  עשו,  מדליות  מתשע(!) 
התואר  את  בצדק  נושא  שמעתה  הירדן  לעמק  ועד  וינגייט 

'עמק של אלופים'.
עלמה מייזלס (11) משער הגולן זכתה בשלוש מדליות (אחת 
מהן זהב ב-100 חזה); עידן אופיר (12) מקיבוץ כנרת הביא 
תדהר  חזה);  ב-100  מזהב  (אחת  מדליות  שתי  הביתה 
ב-100  מזהב  (אחת  מדליות  בשלוש  זכה   (13) גולדברג 

פרפר). ואביה יקונט (11) זכתה במדליה אחת מכסף.
גם ענף הקיאקים שומר על הישגים מרשימים ביותר בקנה 
מועדון  גרף  לבוגרים  הארץ  באליפות  ובינלאומי.  ארצי  מידה 
די בכך,  ואם לא  קיאקי עמק הירדן לא פחות מ-43 מדליות! 
באליפות העולם שתתקיים בשבוע הבא בצ'כיה, ייצגו אותנו 
נכה  הלוי,  ורון   (18) מזרחי  סתיו  בוגרים,  ספורטאים  שני 
תחרויות  במסגרת  יתחרה  אשר  איתן,  בצוק  שנפצע  צה"ל 

הנכים. כבוד!

האלופים מעמק הירדן בית איל

רון הלוי
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עם הפנים קדימה...

מקלט ומגן
המועצה האזורית עמק הירדן מוגדרת בשעת חירום כרשות קולטת של אנשי המועצה האזורית גליל עליון. 

איריס שובל,   – אוכלוסיה  ופינוי  דודו פרץ, האחראים על מערך קליטה  יצאו מנכ"ל המועצה  בשבוע שעבר 
עפרה פייקוב, רונית איתן וצביה בהלול, קב"ט המועצה אורי אפרת ועוזר המנכ"ל צחי בוחניק על מנת 
לתרגל מקרה חירום שבו יהיה צורך לקלוט משפחות רבות מן הגליל העליון. בשלב הבא, יבצעו שני ישובים - אחד 

מעמק הירדן ומקבילו מהגליל העליון – מפגש הכנה והיערכות לתרגולים נוספים בעתיד.

חופשה מרוכזת                            
בשבוע הקרוב יוצאים עובדי המועצה לחופשה 
מרוכזת. נשוב נמרצים ורעננים לעבודה ביום א' 
גם  ישובו  'מה במועצה'  ה-27 באוגוסט. עמודי 

הם בכוחות מחודשים ביום ה' ה-31 באוגוסט.

 

 
     

 שישי של עניין 
 בבית איל

  בימת דיון   
 בנושאי אקטואליה  דילמות חברתיות, פוליטיקה, צבא, וביטחון.

 משה (בוגי) יעלון עם
הרמטכ"ל ושר הביטחון לשעבר. שירת במגוון תפקידי שדה מרכזיים בצה"ל, בהם מפקד סיירת הצנחנים, 

בת הצנחנים הסדירה. כמו כן היה מפקד אוגדת יהודה , מפקד סיירת מטכ"ל ומפקד חטי890מפקד גדוד 
ושומרון, ראש אגף המודיעין בצה"ל ואלוף פיקוד המרכז. בתקופת כהונתו כרמטכ"ל גבר צה"ל על הטרור 

יעלון מתגורר ברעות ובקיבוץ גרופית שבערבה. הוא גדל בקרית חיים והיה  .הפלסטיני באינתיפאדה השנייה
 חבר תנועת הנוער העובד והלומד.

 
  :הנושא 

 אתגרי מדינת ישראל
  18/08/2017, שישיביום  יתקיים 

 10:30 – 12:30 ין השעותב
 ודיטוריום בית איל, קיבוץ אשדות יעקב מאוחדאב

 הכניסה חופשית הציבור מוזמן
 

  



מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"
מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 64
כ“ה אב ה'תשע"ז | 17 באוגוסט 2017

- 5 -

בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


