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איך ייראה עמק הירדן בעתיד?

המועצה האזורית עמק הירדן מקיימת תהליך אשר נועד להגדיר,
מהו חזון המועצה בכל הנוגע לשימור או שימוש בשטחים הפתוחים.
המשימה שלקחה על עצמה המועצה היא למפות את השטחים
הפתוחים ולהכריע ,מה ייעשה בהם בעתיד :האם יישמרו כמות שהם,
ירוקים ובמצבם הטבעי; או שיתבצע בהם פיתוח שנועד למטרות
מגוונות? חשוב להדגיש :מדיניות של המשך פיתוח השטחים הללו -
אין משמעותה הגבלת החקלאות .יש שיטענו :ההיפך הוא הנכון.
המועצה מעוניינת לקדם את התהליך בשקיפות ותוך מתן ביטוי
לדעות השונות .באתר האינטרנט של המועצה ניתן למצוא עמוד
ובו מצויים :סקר מצב קיים; שאלון למשתתף )כל אחת וכל אחד
מוזמנים למלא ולשלוח ישירות לגוף המארגן את מפגש שיתוף
הציבור(; והזמנה למפגש שיתקיים ב 6-במרץ בבית 'יד לבנים'.
אנא ,הקדישו לנושא מספר דקות .עיינו במצגת ,מלאו את השאלון
ובואו להיות חלק מגיבוש תכנית האב לשטחים הפתוחים בעמק.

להעלות חיוך על שפתיהם

אנשי המחלקה האונקולוגית במרכז הרפואי פדה-פוריה ,ובעיקר
המטופלים שבה ,לא זכו זמן רב למחווה מרגשת כל כך :ביום רביעי
שעבר ,הופיעה בפניהן קבוצת תלמידות מ'בית החינוך' בדגניה.
כמו במחזה סוריאליסטי ,הבנות ביצעו במחלקה ריקודים והצליחו
לשמח – ולא לרגע קט  -את המטופלים במחלקה.
תלמידות כתה ח' של בית החינוך הגיעו ביחד עם מורתן ,חיה
שיפמן ,וביצעו שני קטעי ריקוד קצביים .לפני שסיימו נפרדו ,עברו
התלמידות בין המטופלים ואנשי הצוות והגישו לכולם שי קטן.

שי לצוות
ולמטופלים

כמו במחזה סוריאליסטי

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 86

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

ז‘ אדר ה'תשע"ח |  22בפברואר 2018

ביקור במתקן השלישוני

חברי המליאה סיירו במט"ש ביתניה

מט"ש ביתניה עבר לא מעט תהפוכות מאז החל הפרויקט
בשנת  .2008לפני שנה ,בעיצומו של הפרויקט ,נאלצו חברי
המליאה לקבל החלטה קשה  -להחליף את הקבלן המבצע
על מנת להציל את הפרויקט.
בישיבת מליאת המועצה שהתקיימה בנובמבר  ,2017סקר
רפי אדלשטיין ,מנהל פרויקט מט"ש ביתניה ,את מצבו של
המט"ש ואת הפתרונות הרצויים .על מנת להבין את הסוגיה
בצורה יסודית יותר ,ביקשו חברי המליאה לערוך סיור במתקן
עצמו .הסיור נערך עימם השבוע.
היום ,המט"ש נמצא בישורת האחרונה של תהלך בנייתו והפעלתו .המתקן "השלישוני" מסיים את תקופת
ההרצה וממנו יוצאים מים נקיים באיכות גבוהה.
בעתיד ,ישתלב מט"ש ביתניה בפרויקט גדול של הקמת פארק ציבורי בכל השטח של מורד הירדן הדרומי ,בין
דגניה לנהריים.
בתמונה אפשר לראות את חברי המליאה יורדים ממתקן ה"שלישוני" במט"ש ביתניה.

בשעה טובה :בית ספר חדש בעמק

חדשות טובות :בית ספר חדש יחל לפעול בשנת הלימודים
הקרובה )תשע"ט( בעמק הירדן.
בית הספר "בית המעיין" בקיבוץ חוקוק יהפוך ,החל משנת
הלימודים הקרובה ,לבית ספר סביבתי ברוח חינוך וולדורף
)אנתרופוסופי(.
בית הספר הוכר רשמית על ידי משרד החינוך ומתחיל ,בימים
אלה ,בקליטתם של ילדים העולים לכיתה א' ,מן הישובים
שבכל האזור )עמק הירדן ,הגליל והגולן(.
הרישום מיועד עבור תלמידות ותלמידים העולים לכיתה א'
בשנת הלימודים הקרובה ,אשר נולדו בין התאריכים
 1.5.2011ועד ל.30.4.2012 -
ההצטרפות לביה"ס מחייבת תהליך היכרות הדדי ,בין ההורים והילדים לבין צוות בית הספר ודרך החינוך
האנתרופוסופית .ההיכרות תיעשה במהלך סידרת מפגשים שייערכו בתקופה הקרובה .השבוע התקיים מפגש
ראשון עם מנהל בית הספר בהרדוף ,אורי עברי .לפרטים על מפגשים נוספים והרשמה לבית הספר ניתן
להתקשר לנאיה .052-8694596
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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אם כבר לבד אז שיהיה בתנועה

בעמק הירדן פועלת ,מזה זמן מה ,קבוצה אשר מארגנת פעילויות חברתיות
שונות עבור הפנויים והפנויות באזור .היוזמה התהוותה בעמק הירדן ,אבל
פונה אל פו"פים ,כפי שהם מכונים ,באזור כולו :עמק המעיינות ,עמק
יזרעאל ,גליל תחתון ,בית שאן ,טבריה ,עפולה והסביבה.
מי שהגו את הרעיון מתמקדים בשלוש משימות עיקריות :האחת  -למצוא,
כמובן ,זוגיות )מבלי להיכנס לפרטים ,יש לקבוצה הצלחות ,פה ושם(.
השנייה  -לגבש קבוצה חברתית שמטיילת ,מבלה ,יוזמת פעילויות משותפות
ומרחיבה ככל האפשר את מעגל החברים .המשימה השלישית נוגעת לאזור
כולו ולא רק לחברי הקבוצה :להשאיר אנשים איכותיים באזור )לא אחת,
פו"פים עוזבים בגלל הקושי למצוא בן/בת זוג בעמק הירדן ובצפון בכלל(.
לקבוצה יש עמוד פייסבוק בשם  .2getherוהיא מיועדת עבור גילאי .30-50
המעוניינים/ות להצטרף מתבקשים ליצור קשר עם :נטע –  ; 050-6780458מוריה –  ; 050-6678541או
ליטל –  .054-4506879לפני ההצטרפות ,מתקיימת עם כל מועמד/ת שיחה קצרה ,כדי לוודא שציפיותיו/ה
תואמות את אופי הקבוצה.
מתרגלים בגינוסר

בתי הספר מוכנים ומתורגלים

מוסדות החינוך ומערך האבטחה של המועצה קיימו השבוע
תרגיל המדמה מקרה של ירי טילים לעבר אזורנו .התרגול היה
חלק מתרגיל שהתקיים בכל מוסדות החינוך בארץ.
בבוקר יום שלישי סמוך לשעה עשר ,נשמעה אזעקה
במערכות הכריזה של בתי הספר בעמק .אנשי צוות ההוראה
והתלמידים ביצעו את ההנחיות כפי שתורגלו מספר פעמים
בעבר :כולם נשכבו על הרצפה למשך מספר דקות ולאחר
מכן ,יצאו אל רכבים מוגנים שהגיעו לאסוף אותם.
אורי אפרת ,קב"ט המועצה האזורית עמק הירדן ,ציין כי רמת
ההיכרות עם התרגולת והביצוע שלה היו טובים בהחלט.
"בתי הספר שלנו התכוננו לתרגיל בצורה טובה מאוד .נכחתי בתרגיל בבית ספר 'שחף' ואני רוצה לציין
שהמנהלת ,המורים והתלמידים תיפקדו למופת .אני מקווה שלא נזדקק ליכולות הללו – אבל אם חלילה נצטרך
לבצע אותן ,ברור לי שבתי הספר שלנו יודעים מה לעשות".
מילה טובה מגיעה גם לאיציק כהן ,קב"ט מוסדות החינוך ,שהכין את בתי הספר לתרגיל.
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אוהב להפתיע

שר בהפתעה

השמועות סיפרו ששר החינוך ,נפתלי בנט ,נוהג לבקר
במוסדות חינוך שונים ברחבי הארץ  -בלי תיאום ובלי כל
התראה מוקדמת .ובכן ,עבור תלמידי תיכון בית ירח בעמק,
כבר לא מדובר בשמועה.
ביום חמישי שעבר ,הגיח לפתע במרכז התיכון שר החינוך
בכבודו ובעצמו .השר פתח בשיחות קלילות על הא ועל דא
עם התלמידים שנתקל בהם .לאחר מכן ,נכנס לאחת מכיתות
הלימוד בעיצומו של שיעור בערבית ולבסוף קיים שיחה עם
תלמידי כיתה אחרת ,שבה נשאל על נושאים שונים )חלקם
לא כל כך נעימים (...באקטואליה.
השר בנט השיב ,כי השנה חוגגת ישראל יומולדת  70ויש למדינה בהחלט סיבות לגאווה" .אני מעדיף לדבר על
ההישגים ועל האתגרים שיש למדינה בשנת ה ,"70-התעקש שר החינוך.
התלמידות והתלמידים לא איפשרו לשר החינוך להיפרד לפני שנרתם למאמצים לפרסם ברחבי העמק את
העגלאידע ה 16-שתתקיים כמדי שנה בפורים) .ראה דיווח בנפרד( .השר ,מצדו ,העלה פוסט לפייסבוק ,שבו
סיפר על חוויותיו בתיכון של עמק הירדן.

תשע מדליות לשחייני עמק הירדן

גאוות העמק

אליפות החורף ) 2018לגילאים  (10-14לבריכות קצרות
האירה את פניה לשחייני עמק הירדן-בית איל ,שחזרו הביתה
עם תשע מדליות!
אלמה גלסמן )בת  ,11מאפיקים( – השיגה שלוש מדליות
זהב ראשונות באליפות :מדליות זהב ב 100 -ו 200-מ' חזה
וב 200-מ' מעורב אישי .ומדליית ארד ב 100-חופשי.
עלמה מייזלס ) ,12שער הגולן(  -זכתה בשתי מדליות
מוכספות ,ב 100-וב 200 -מ' חזה ,ובמדליית ארד ב 200 -מ'
מעורב אישי.
תדהר גולדברג ) ,14טבריה(  -זכה בשתי מדליות כסף
ב 100-פרפר וב 50 -חופשי.
שאפו על הישגים מצוינים גם לעידן אופיר ) ,13ק .כנרת( ,גלעד יקונט ) ,12כפר תבור( ,רון הירשפלד ),10
ק .כנרת( ,ראלה חי ) ,10אפיקים( ואריאל שפירא ) ,13אפיקים(.
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צופים אל הנוף המרהיב

דברים שרואים )רק( משם

ביום חורף שטוף שמש ,יצאו שלושה מיניבוסים ועליהם 50
חברות וחברים ממרכז-היום של 'עמותת המייסדים' ,לסיור
מודרך באזור עמק המעיינות .בתחילת הסיור התוודעו
המטיילים למנהרה הענקית שנחפרה בין גשר לנווה אור.
מנהל הפרויקט הסביר לאורחים ,שמדובר במפעל אדיר
ממדים – תחנת כוח שנועדה להפקת חשמל ,על בסיס
אנרגיית מים שאובים.
לאחר מכן העפילה החבורה הסקרנית אל כוכב הירדן )אוכב
אל הווא( והשקיפה לעבר הנוף מדהים הניבט מן המבצר
הצלבני ,החולש על כל עמק המעיינות .כשהם צופים בנוף
המרהיב ,שמעו אנשי מרכז-היום של 'המייסדים' הסבר
מרתק על ההיסטוריה רבת התהפוכות שידע המקום.
מארגני הטיול ,אסתי עמית ואנשי עמותת 'המייסדים',
התעקשו כי האוטובוסים יעלו בדרך הפתלתלה לעבר המבצר,
חוויה שהסבה התרגשות רבה מאד למרבית המטיילים.
תודה גדולה מגיעה למדריכים המסורים ,שהתנדבו להדריך
את הטיול  -אורה אורן ,דב ויטנברג ויוסי גרנין.

העגלאידע ה :16-גיבורים וגיבורות-על

המסורת הפורימית חזקה מכל דבר :היכונו לעגלאידע ה16-
של חברות הנעורים בעמק הירדן.
הציבור מוזמן לצפות באירוע שיא קהילתי ,אשר מסכם
חודשים של עבודה בחברות הנעורים .כמו תמיד ,האתגר הוא
הקמת עגלה עם מיצג יישובי.
הנושא שנבחר השנה על ידי בנות ובני הנוער הוא גיבורות
וגיבורי-על .בתוכנית :תהלוכה ,הופעות יישוביות ,להקות
נוער ,הפעלות לילדים ודוכני מזון.
הכניסו ליומנים .ושיהיה לכולנו פורים שמח.
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עם הפנים קדימה...
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