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יש על מי לסמוך

בנימה אישית

השבוע החולף עמד בסימן של תרגולים למצב חירום .פתחנו
אותו עם תרגיל גדול של צה״ל ,שדימה כניסת גורמים עויינים
מגבול ירדן ותפיסת בני ערובה .בתרגיל זה השתתפו כמה
מהיחידות המובחרות של הצבא ,אך מי שגנבו את ההצגה היו
חברי כיתת הכוננות של אשדות יעקב שמרגע שהוזנקו
בהפתעה  -התייצבו תוך דקות ספורות והיו מוכנים לכל מענה.
המשכנו את השבוע עם תרגיל לצוות המתנדבים של משמר
הגבול ומגן דוד אדום ,שהובילו ביד רמה אנשי השיטור
הקהילתי קובי אלברט ,צפריר יצחקי וצוותם .כל
המתנדבים הוקפצו בעיצומו של ליל חורף סוער לרמת סירין
ותירגלו סריקות וחיפושים בשטח וטיפול בפצועים .גם כאן ,אי
אפשר שלא להתפעל מהנחישות ורוח ההתנדבות של כל
המשתתפים ,נשים וגברים.
לפני מספר שבועות התקיימה השתלמות לראשי רשויות
בהשתתפות צמרת העוסקים בחירום במדינה :משטרת
ישראל ,כיבוי אש ,מד״א ופיקוד העורף .השורה התחתונה
היתה ברורה :במקרה חירום ובמיוחד בשעות הראשונות,
נהיה לבד ונצטרך לתת מענה באמצעות הכוחות העצמיים
שלנו .כל תרגיל כמו זה שקיימנו השבוע מקדם את המוכנות
ומוכיח שיש לנו על מי לסמוך בכל מקרה שהלוואי ולא יקרה.

חברי ועדת הפרס ב'שחף'

ברכות לבית ספר שחף

גאווה גדולה :בית ספר 'שחף' קיבל השבוע הודעה ממנהלת
המחוז הד"ר אורנה שמחון ,כי הוא נבחר לקבל השנה את
פרס החינוך .זוהי בלי ספק הודעה משמחת מאד וטפיחה
גדולה על השכם לצוות המסור שעושה מלאכת קודש
ובראשם  -המנהלת בקי חפץ.
לפני כשלושה שבועות ,למשך שעה אחת ,הגיעו לבית הספר
 13חברי ועדת הפרס להתרשם מהעשייה בשטח .הם הסתובבו
בין התלמידים ,צפו בעשייה בכיתות ובלמידה המשמעותית המתקיימת בחללים השונים ובחצר; הם גם נהנו מהעשייה
המשותפת עם ילדי בית החינוך בחממה ההידרופונית ובשיעור אופניים משותף ,האזינו לדברי הורים ,תלמידים ואנשי
צוות רבים .המפגש סיפק לחברי ועדת הפרס תמונה נאמנה של בית הספר ושל הפעילות המיוחדת המתקיימת בו.
הצלחתו של בית הספר היא בלי ספק סיבה לגאווה עבור כולנו ובמיוחד עבור החבורה המסורה ,אנשי אגף
החינוך של המועצה ,בראשות עפרה פייקוב.
-1פניות הציבור
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על המשמר

מפקד משטרת טבריה הנכנס ,סגן ניצב אלי סילוק ,הגיע
השבוע למפגש עם חקלאי עמק הירדן .כוונת המפגש היתה
להקשיב ולהכיר באופן בלתי אמצעי את הבעיות והקשיים
שמהם סובלים חקלאי האזור .סנ"צ סילוק הפגין בפגישה
מידה רבה של רצון טוב והבטיח ליזום ולדאוג לפעולות אכיפה
משמעותיות באזור רמת סירין ובאזורים נוספים על פי הנדרש.
אנחנו ,כמובן ,מקווים שאת התוצאות אפשר יהיה לראות
בשטח כבר בתקופה הקרובה.

מועדון נשות הכנרת

בשעה טובה :מועדון נשות הכנרת יצא לדרכו בשבוע שעבר
ביוזמת המחלקה לתרבות של המועצה האזורית עמק הירדן
ובשיתוף בית גבריאל בכנרת.
הרעיון להקמת המועדון הגיע מצידן של נשות האזור שביקשו
ליצור פורום למפגשי נשים סביב תוכן איכותי ומשמעותי
עבורן .למפגש הראשון ,שהתקיים בסוף השבוע שעבר,
הגיעו כמאה נשים וזו בהחלט התחלה טובה ומעודדת.
למפגש הפתיחה נבחרה הרצאתה המרתקת של העיתונאית
והסופרת ענת לב אדלר "כותבת ומוחקת אהבה" )כשם
ספרה האחרון( .המפגש החל בהתכנסות נעימה סביב קפה
ומאפה על המרפסת היפהפיה שמול הכנרת.
זו ההזדמנות להזמין נשים מאזור הצפון ,סובב כנרת וכל מי
שמעוניינת להשתלב בפעילות .המפגש הבא של המועדון
יתקיים ב 24-בדצמבר ויכלול את הרצאתה של שרה אנג'ל –
'מלאך או שטן' .זו גם ההזדמנות להגיד תודה למנכ"לית בית
גבריאל איה רוזן על הארגון והאירוח הנעים.

המפגש עם מפקד משטרת טבריה

מועדון נשות הכנרת
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הקוטפים ברינה

חבורת הקוטפים

לקט ,פאה ושכחה הן שלוש מצוות חברתיות מהחשובות
שתרם העם היהודי לאנושות .הרעיון פשוט :עודפי יבול אשר
נותרים פה ושם בשולי השדה – אינם נאספים ונותרים לטובת
מי שידם אינה משגת.
הרעיון הזה עמד בבסיסו של הארגון 'לקט ישראל' אשר הוקם
לפני כחמש עשרה שנה מתוך רצון ליצור בנק של עודפי מזון
לטובת מי שזקוקים ,אחת לכמה זמן ,לעזרה בכלכלת הבית.
בסוף השבוע ,התייצבנו  -חבורה גדולה ,צעירה ושמחה של
קוטפות וקוטפים מעמק הירדן – וליקטנו אשכוליות אשר
הועברו לטובת אנשי הארגון שמן הסתם ידאגו להעבירן לידיים הנכונות ברחבי הארץ .תודה רבה לרון יצחקי,
ראש הוועדה החקלאית של המועצה ,לאנשי 'קיבוצניקים למען החברה' ,למרכז עידן ,לחובשים המלווים,
למתנדבות והמתנדבים ולכל מי שנרתם ליוזמה המבורכת הזו .הלוואי ירבו כמותה.
מסיירים במלכישוע

סיירת מובחרת

מתנדבי סיירת ההורים של עמק הירדן יצאו ליום העשרה
וגיבוש במלכישוע ,כפר שיקומי לנפגעי סמים ,אלכוהול
ותרופות מרשם .הסיור מציין את סיומה של שנת הפעילות
 ;2017זוהי השנה התשיעית)!( לקיומה של הסיירת
החשובה הזו.
במהלך הסיור נפגשו המתנדבים עם מנחה ותיק ,שסקר
בפניהם את הפעילות בכפר ועם דייר שממנו שמעו על
נסיבות החיים שהביאו אותו למקום .לאחר מכן נערך סיור
בכפר ופעילות מגבשת בפארק האתגרי שבמקום.
את הסיור חתמה החבורה המובחרת בקפה ועוגות  .Home madeהסיור והמאפים הוכתרו כהצלחה .תודה
למנהלת המחלקה למניעת סמים ואלכוהול ותוכנית 'מצילה' במועצה ,קרני רימר-צרי ,על היוזמה
וההוצאה לפועל.
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אחת מצלעות הספינה

דרישת שלום מהאלף הקודם

האגם היפה ,שלחופו התמזל מזלנו לחיות ,טומן בחובו ארכיון
היסטורי שלם .אחת לכמה זמן ,לעיתים בנסיבות המצערות
של נסיגת מי הכנרת ,נחשף בפנינו טפח קטן ממה שהיה פה
בעבר :תקופות חיים ,תרבויות ,מאבקים ואכזבות ומי יודע מה
עוד .רמז אחד כזה ,תזכורת מאותו פאזל ,צץ השבוע מתוך
קרקעית האגם .באזור תל ירח ההיסטורי ,מצא בני דגן ,איש
הימייה של עמק הירדן ,קורות עץ שהתגלו עם נסיגת
המפלס .אנשי רשות העתיקות ,מומחים לארכיאולוגיה ימית
שהגיעו למקום ,מעריכים כי מדובר בספינה )גדולה מאד(
אשר שייטה בכנרת לפני כ 300-שנה.
בתמונה )תודה רבה לרני אוחנה( ניתן לראות את צלעות
הרוחב של הספינה ) ,(!...אשר ממחישות כמה גדול היה כלי
השיט המדובר; ומעצימות את התעלומה :מה עשתה
'פריגטה' שכזו באגם הצנוע שלנו? ....
נמתין לתשובות שיצליחו ,אולי ,לספק בדיקות הפחמן שיבצעו
כעת אנשי רשות העתיקות .אולי הן יצליחו לספק הסבר
ותיארוך מדוייק יותר של גיל הספינה.

מדלגות על ההרים

בשעה שכולנו המשכנו להתמוגג ממנעמי הציוויליזציה,
יצאה השבוע לדרכה קבוצת הצועדות המדוברת של העמק:
החבורה הצעירה ברוחה ,המורכבת מפנסיונריות נטולות
דאגה ,החלה לצעוד וגמעה השבוע את המקטע הראשון של
שביל ישראל .נועה סחייק תמשיך לעדכן אותנו ,כמובן,
וחוזרת ומזמינה גברות אשר מעוניינות להצטרף.

הושלם המקטע הראשון
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על הדשא בבית ירח

המעבדה לחינוך

המסע המרתק אל מחוזות החינוך המדויק והמשמעותי עבור
התלמידים – נמשך .השבוע קיימנו את המפגש השלישי
במסגרת המעבדה החינוכית של עמק הירדן אשר מובילים
אנשי 'ערי חינוך' .המפגש התקיים בבית ירח והחל על מדשאת
המוסד החינוכי ,שמעורר ברובנו שטף של זכרונות .עבור מי
שגדלו בעמק מגיל אפס ,בית ירח הוא בלי ספק מרכיב חשוב
בתעודת זהות; ועליה דיברנו בחלק הראשון של המפגש.
בהמשך ,נכנסנו פנימה אל שולחנו הספרייה והתחלנו לנסות
ולעבוד עם החומרים שעלו בחלק הראשון של המפגש.
היה מרתק וכמו עשרות המשתתפים שהגיעו – גם אני מצפה כבר למפגש הבא.

עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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