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מי (לא) מפחד מחצבת
סוגיית החצבת והצורך להתחסן מפני המחלה - מעוררים לא 
מעט רגשות וויכוח ציבורי סוער. אנשי אגף קהילה במועצה, 
בראשותה של איריס שובל ומנהלת יחידת הבריאות, זוהר 
על  ללמוד  יהיה  ניתן  שבו  מפגש  לקיים  החליטו  יחיאלי, 
איך  להחליט:  מכן  ולאחר  השאלות  כל  את  להציג  הנושא, 

נשמרים, האם מחסנים וכדומה.
הרצאתה של ד"ר זוהר מאירי, רופאת ילדים מבית החולים 
היתה   - במועצה  הגדול  באולם  בפוריה,  פדה  ברוך  שם  על 

מרתקת ועוררה שיח בריא ונעים.
בהזדמנות זו - תודה גם לעוסקים והתורמים לקיום המפגש: 
לנועה מורד ממועדון יולדות ולדוברת בית החולים מיה צבן. 

מיצוי זכויות הילד הנכה
הנהלת בית ספר שחף יזמה השבוע, ביחד עם הנהגת ההורים 
מרתק  מפגש  הלאומי,  הביטוח  עם  ובשיתוף  ספרית  הבית 
מיוחדים  צרכים  בעלי  התלמידים  כלל  הורי  לטובת   - וחשוב 

מבית הספר והסביבה. 
את  ליידע  ביקשו  למפגש  שהגיעו  הלאומי  הביטוח  נציגי 
ההורים בכל הנוגע למיצוי הזכויות המוקנות לילד נכה. הם היו 
מסבירי פנים, הסבירו בצורה מאד מכילה את הנושא להורים 
והינחו אותם כיצד עליהם לפעול, אל מי לפנות ועוד שאלות 

שעלו מההורים ומהצוותים החינוכיים.
ישי  ד"ר  של  המרתקת  הרצאתו  נשמעה  המפגש  במהלך 
אוסטפלד, מנהל הלשכה הרפואית של המוסד לביטוח לאומי. 
מירי פולק, מנהלת סניף טבריה של הביטוח הלאומי  הגב' 
בירכה את הנוכחים במילים חמות. לאחר מכן התקיים פאנל 
בהשתתפות: פרופ' יעקב להב, מנהל תחום ילד נכה בלשכה 
אשכנזי,  עידית  גב'  מחוזי,  רופא  ביטון,  ד"ר  הרפואית, 
טבריה   בסניף  המחלקה  ועובדות  נכה  ילד  בתחום  מנהלת 

אושרה יוחנן ובת אל אלביליה.זה היה ערב מרתק וחשוב. 
מיד למחרת זכו שלושה זוגות הורים להכרה מלאה של ילדיהם 

בביטוח הלאומי; הורים אחרים הוזמנו לפגישות הכוונה. 
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מתחילים לדבר על מין
בימים אלו קורם עור וגידים במועצה תהליך עומק בנושא מיניות, 

הנושא את השם - "לא להא-מין מדברים על מין". 
מטרת התהליך היא לייצר תכנית-על סדורה, שתתקיים במועצה 
ילדי הגיל  למן  ותעסוק בתחום המיניות בשכבות הגיל השונות: 
הרך, דרך ילדים ובני נוער בכיתות א-י"ב; ולא פחות חשוב מכך: 
לחזק את מקומם של הורים ואנשי מקצוע בשיח על הנושא מול 

הילדים. 
לאחר יום עיון גדול שנערך בעבר, השבוע החל צוות עבודה בין 
תחומי של אגפי הקהילה והחינוך במועצה, לערוך מיפוי ואיתור 

של הצרכים בשטח ושל נושאים בוערים הדורשים התייחסות. 
הנוער  יחידת  מנהלת  בהט,  קרן   - התכנית  והובלת  ייזום  על 
וקרני רימר צרי, מנהלת המחלקה למניעת סמים  במרכז עידן 

ואלכוהול ו"מצילה". 

הנוער אומר תודה לערן ועודד
ערן  של  לזכרם  מקומית  מוסיקאלית  יצירה  לעידוד  קורנפיין  ערב 
באולם  שעבר  חמישי  ביום  התקיים  האון  מקיבוץ  קורנפיין  ועודד 

לזכרם באפיקים. 
למוסיקאים  מלגות  מעניקה  קורנפיין  שמשפחת  ה-16  השנה  זו 
צעירים בעמק. הערב הוא תוצר של שיתוף פעולה בין אגף חינוך 

לאגף קהילה, מרכז עידן והמרכז למוסיקה. 
השנה הופיעו על הבמה הופיעו 11 להקות והרכבים של בני ובנות הנוער שלנו. כ-45 בני/ות נוער היו שותפים בעשייה 

והארגון של הערב וכמובן, בהופעה מוסיקאלית איכותית על הבמה. 
השנה התארחו בערב שני זמרים שהגיעו מרחוק ועשו זאת בהתנדבות: שירי גולן ורון בוכניק, שהופיע עם אחת 
החניכות בשיר 'צבעים' על הבמה. להצלחת הערב תרמו אנשים רבים והמארגנים ניצלו את הבמה כדי להודות לכולם.
תודה גדולה וחיבוק חם למשפחת קורנפיין, שמאפשרת לנו את הבמה הזאת כל שנה. אין ספק שהזיכרון של ערן ועודד 

פועם בליבנו מדי שנה מחדש. 
הערב הופק על ידי מדריכי קבוצת יוצרים רוק חברתי: אורי ציון, קאי אלוני ואוהד כהן וקרן בהט, מנהלת יחידת הנוער.

מעגן למען המוסיקאים
ובתוך כך, התבשרנו בשבוע שעבר, שקיבוץ מעגן תרם לקרן קורנפיין סכום של כמה אלפי שקלים לטובת מלגות 
ט'-י"ב  מכיתות  לנוער  ניתנות  אלו  מלגות  שלהם.  הלימוד  בשכר  כהשתתפות  צעירים,  מוסיקאים  לתלמידים 

שהגישו בקשה ואושרו בוועדת המלגות.
והתרומה המוסיקלית-חברתית שלהם. השנה מוענקות  והוקרה על ההשקעה, ההתמדה  הן הערכה  המלגות 

בסך הכל תשע מלגות.
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חצי יובל לבית גבריאל 
החל  גבריאל  בית  של  ה-25  ההולדת  יום  חגיגות  שבוע 
 – סלבים  מעט  לא  עם  חגיגית,  בפרמיירה  שעבר  בחמישי 
מצחיק  קאלט  סרט  ועם   – אביב  מתל  ומיובאים  מקומיים 

שצולם כולו במלון 'דונה גרציה' בטבריה.
בערב  בראשון  גדושה  היתה  בכניסה  האירועים  רחבת 
באורחים רבים. היו שם ראש עיריית טבריה רון קובי, מנכ"ל 
המועצה האזורית עמק הירדן דודו פרץ, ראש מועצת גליל 
תחתון ניצן פלג ובני הזוג יעקב וירדנה אמסלם, שהסרט 
שהוקרן בפתיחת הפסטיבל "פיניטה לה קומדיה", צולם כולו 

בבית המלון שלהם – בית דונה גרציה. 
בין האורחים הסתובבו ונענו לבקשות לסלפי - שרל'ה שרון 
לואל  גיא  קומדיה"  לה  "פיניטה  שחקנים  ושלושת 
צפניה  שחר  הבמאי  אלון.  ורני  אבני  אקי  (פולישוק), 
שני  כמו  הסתובבו  בראון  ויקטור  הסרט  ביצירת  ושותפו 

הורים בחתונת בתם. 
סיפרה  הסרט,  של  החגיגית  להקרנה  שקדם  קצר  בטקס 
מנכ"לית בית גבריאל, איה רוזן, על חזונה של מייסדת הבית, 
ועל אינספור אורחים רמי מעלה שפקדו  גיטה שרובר ז"ל 
המשפט  בית  נשיא  ועד  וגורבצ'וב  למה  מהדלאי  אותו: 
העליון לשעבר מאיר שמגר, כולל השניים שעשו הסטוריה 
והמלך  וחתמו בו על הסכם שלום (ב-1994) – יצחק רבין 
שנים   12 במשך  ששימשה  פינסקי,  גבי  חוסיין.  הירדני 
שמילא  המפתח  תפקיד  על  סיפרה  גבריאל,  בית  כמנהלת 
היחודית  התרבותית  והרוח  היצירה  בהתפתחות  המקום  

לעמק הירדן.
עם  ביחד  הבמה  אל  השחקנים  עלו  הסרט,  הקרנת  לאחר 
גבריאל,  בית  של  המסור  העובדים  צוות  הבמאים.  צמד 
הסמנכ"ל נועם שוחט (שעובד בו 25 שנה, מיום היווסדו!), 
לשי  זכה   – חיים  לוי  ושלומית  חיים  עמי  אביטן,  חגית 

ולתשואות מיושבי האולם.
דוקו  סרטי  פסטיבל  גבריאל  בבית  התקיים  השבוע,  לאורך 
 – בלבד  שקלים   25  – סמלי  היה  הכרטיסים  מחיר  ישראלי. 

לרגל חגיגות יום ההולדת.
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שרל'ה ושלושת השחקנים

אקי אבני והמעודדות

צפניה ואמסלם
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בננצ'יקים צעירים
בינואר  ל-19  בין ה-17  יתקיים השנה  פסטיבל הבננה ה-4 
 - הפרוייקט  השנה  מתקיים  האירועים  שלל  בין    .2019
'בננצ'יקים צעירים'. מדובר בפעילות העשרה עם שכבת ו' 

של כל בתי הספר בעמק הירדן.
הפעילות כוללת לימוד והעשרה של נושא הבננות. המורים 
הם מדריכי חוות הנסיונות והמפגשים התקיימו בבית הספר 
'צמח בראשית'. הם כללו: סיור במטע הבננה הסמוך; סיור 

בבית האריזה; ומפגש עם מנכ"ל צמח בננות, משה נבון.
השבוע השתתפו במפגשים תלמידי ביה"ס אפקי ירדן וביה"ס 

נופי ארבל. בהמשך ישתתפו שאר בתי הספר בעמק.
כל בתי הספר  יהיו תלמידי  יצויין בכנס שבו  סיכום הפעילות 

ושיתקיים בבית גבריאל ב-14 בינואר 2019.

אמהות ובנות בחצר כנרת
הבוטיק  סדנת  של  נוספת  מפגשים  סידרת  הסתיימה  השבוע 

'בשתיים', המיועדת לאימהות ולבנותיהן בכיתה ו'-ז'. 
מפגש הסיכום החגיגי נערך לראשונה ב'חצר כנרת', שם שמעו 
המשתתפות את סיפורן של החלוצות והמשוררות בנות העמק; 
ועל  תקופה  באותה  כנשים  בפניהן  שעמדו  הקשיים  על 
קלה  בארוחה  נחתמה  הסדנה  עצמית.  להגשמה  התעקשותן 
מאוד  חיוביים  היו  הפידבקים  המשתתפות.  של  ידיהן  מעשה 
והאמהות אף הדגישו את יחודה כמאפשרת זמן איכות לאם ולבת. 
המחמאות מגיעות לקרני רימר צרי, מנהלת המחלקה למניעת 
א'-ו'  יחידת  - מנהלת  וליעל מייזלס  ו"מצילה"  ואלכוהול  סמים 

במרכז עידן שהגו והוציאו אל הפועל את היוזמה המקורית. 

מתחברות בחצר כנרת
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לצחוק ואז לאכול
מה קורה כשמכניסים לסיר לחץ עורכת דין לענייני משפחה, 

מאמנת זוגית ושף עצבני במשבר זוגי?
התוצאה - "מבשלים זוגיות", מופע בידור ייחודי והכי מצחיק 

שיש על אהבה, זוגיות, בישול על הבמה ומה שביניהם. 
עם השף יוסי פרץ ארי, עורכת דין גלית צור והקואוצ'רית 

סימי אקשוטי.
שהתבשל  חם  מרק  באולם  לצופים  מחולק  המופע  בסיום 

במהלך ההופעה על הבמה.
מופע הבידור המצליח, שכבש את הבמות בישראל ובארצות 
הברית מגיע הערב (חמישי 20.12) לבית גבריאל. מתחילים 

בשעה 20:30.
כרטיסים ניתן לרכוש באתר בית גבריאל.

מחוללות לכל עבר
שפע הפעילות והיצירה של המרכז למחול בעמק הירדן עולה 

על גדותיו ומגיע גם לכנסים אזוריים נחשבים.
הנה לקט של פעילויות משולחנה של ריבקי אלגד, מנהלת 

המרכז למחול ביד לבנים.
המרכז  בנות   15  - בטבריה  שהתקיים  ארצי  הופ  היפ  בכנס 
והכירו  חוו  הן  הפסקה!  ללא  ימים  בשלושה  רקדו  למחול 
סגנונות חדשים, פגשו רקדניות בנות גילן והתנסו בסגנונות 

היפ הופ, מודרני וג'אז שונים.
כנס נוסף התקיים לזכרו של הרקדן יאיר שפירא ז"ל, שרקד 
בלהקה הקיבוצית ובבת שבע (נפל בקרב על כיבוש החרמון). 
נולד  שם  המעיינות,  בעמק  שנים   43 מזה  מתקיים  הכנס 
שפירא. בנות המרכז למחול של עמק הירדן העלו ריקוד בפני 
מרכזי המחול של ההתיישבות העובדת שהגיעו מכל הארץ. 
הן ייצגו אותנו בכבוד רב, עם הריקוד 'נשימה' (כוריאוגרפיה - 
ומלמדות  כן הן השתתפו בסדנאות חווייתיות  וובה זק). כמו 

וצפו במופע 'איסילום' של הלהקה הקיבוצית.
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סולם יעקב. גירסת החורף
גרסת החורף של פסטיבל סולם יעקב התקיימה במלון נוף 

גינוסר בתחילת החודש וזכתה להצלחה יוצאת דופן.
בני גילאים שונים הגיעו מכל רחבי הארץ ליהנות ממופעים 
משובחים של מוז יקת קאנטרי, פולק, מוזיקת עולם ולהיטים 
משנות ה-60 וה-70. אמן הגיטרה הווירטואוזי, עודד מלכנר, 
המנגינות  ובבחירת  שלו  הנגינה  ברמת  הקהל  את  הדהים 
אחרי  אמריקה.  ומדרום  מאירופה  בחר,  שהוא  הקלאסיות 
שורה של הדרנים ותשואות, נאלץ הקהל להיכנע ולאפשר לו 

לרדת מהבמה.
בין האמנים שהגיעו מחו"ל: שלישיית נגני יוקללה מאיטליה 

וגרמו  מיוחדים  אין פביולה", שהיו מצוידים באפקטים  "יוקוס 
לקהל לקום ולרקוד, לשיר בקול רם ולהתגלגל מצחוק.

עם  מודרך  טיול  הרקדות,  שונים,  קונצרטים  מ-8  פחות  לא 
הפסל יובל לופן מקיבוץ גינוסר, טאי צ'י ,ג'ם סשנס, ושירה 
מיוחדת  פעילות  בזכות  השתעממו  לא  הילדים  גם  בציבור. 

שנמשכה לכל אורך הפסטיבל.
רוב האורחים בחרו ללון במלון נוף גינוסר והשאר הגיעו לשישי 

או לשבת, או שלנו במקומות אחרים באזור.

לצייר בשוקולד
כן, כפי שהבטחנו - זה בהחלט קרה. השבוע נהנו ילדי פוריה 
הנוער  של  חנוכה  במחנה  הראשון  במקום  זכו  אשר  עילית, 
האירוע  ומפנקת.  מתוקה  שוקולד  מסדנת  והלומד,  העובד 
התקיים במועדון הגדול בישוב בהובלות מדריכי הנוער העובד 

הפרס של ילדי פוריהוהלומד שקד ועומר.

מנהלת הבמה ג'ודי לואיס, עם הכנרית עדן ענבר
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