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הטבות מס לישובים צמודי גדר
ועדת הכספים של הכנסת אישרה השבוע הטבות מס יחודיות לישובים צמודי גדר. 

הטבות המס יינתנו ל-28 מועצות אזוריות, אשר נמצאות באזורי העדיפות הלאומית ובפריפריה ובהן עשרות 
יישובים יהודים וערבים.

תוקף ההטבות: עד ל-30 ביוני 2019.
היוזמה לאישור ההטבות היא של ח"כ איתן ברושי, שפעל במרץ ולא הירפה מיו"ר ועדת הכספים ח"כ משה 

גפני, עד שבשעת לילה מאוחרת אושרה הוראת השעה.
בנוסף, החל מה-1 בינואר 2019 תוענק הטבת מס של אחוז אחד נוסף על הכנסה אישית, ל-31 ישובים צמודי 

גדר בגבול סוריה או לבנון.

מרתון  במהלך  כבישים  חסימות 
טבריה

מרתון טבריה הבין לאומי ה-88 יתקיים מחר, 
יום שישי ה-4 בינואר.

לתנועת  ייסגרו  אשר  הכבישים  קטעי  אלה 
כלי רכב, במהלך קיומו של המרתון:

החל בשעה 05:30 בבוקר ועד 15:00:
הגליל  ורחובות  צמח   – טבריה  כביש   .1

והבנים בעיר טבריה.
לצומת  צמח  צומת  שבין  הכביש  קטע   .2

כורסי.
לנהגים  פתוחה  תהיה  הירוק'  'הצינור  דרך 

בשני הכיוונים ובמקום יוצב שילוט.
למקומות  היציאה  את  להקדים  מומלץ 
מנת  על  המרתון  ציר  לאורך  העבודה 

להימנע מאי נעימויות.
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ובמקום הראשון: עמק הירדן
איירפורט  במתחם  הפנים,  משרד  ועידת  התקיימה  השבוע 
גוריון).  בן  התעופה  לשדה  (סמוך  מודיעין  שבחבל  סיטי 
הוועידה התקיימה במעמד נשיא המדינה רובי ריבלין ושר 
הפנים אריה דרעי תחת הכותרת: "מעצבים ביחד את עתיד 

השלטון המקומי".
מספר  הוצגו  שבה  תחרות  בוועידה  התקיימה  היתר  בין 
הדיגיטציה,  בתחומי  המקומי,  בשלטון  מובילים  פרוייקטים 

ההון האנושי והפיתוח הכלכלי.
פיתוחו  פרוייקט  השתתף  בתחרות,  אנושי  הון  בקטגוריית 
ידי  על  שפותח  החדשני'  העובדים  'פורטל  של  והקמתו 
עמק  האזורית  במועצה  האסטרטגיה  תחום  על  האחראי 

הירדן, צחי בוחניק, בשיתוף עם חברת WIX הישראלית. הפורטל מאפשר לעובדי המועצה לסדר ולשלוף בעת 
הצורך את כל המידע הנחוץ להם על מנת לבצע את תפקידם. נהלים סדורים, תקנות, הסבר בנוגע לתהליכים 
וטפסים שונים (כולל תלוש השכר המשולם על ידי המועצה...) ועוד. פיתוח הפורטל ובנייתו התבצעו ללא כל עלות.
הפרוייקט קטף את המקום הראשון וזכה למחמאות ולהתעניינות רבה מצד רשויות מקומיות נוספות המבקשות 

לאמץ את הרעיון.

חברנו לאשכול כנרת-עמקים
המועצה האזורית עמק הירדן חברה לעוד 16 רשויות מקומיות באזור, 
משרד  אנשי  של  בעידודם  שהוקם  כנרת-עמקים  אשכול  במסגרת 
מקומיות  רשויות  של  חיבורן  את  מעודדים  המשרד  אנשי  הפנים. 
ואזוריות לאשכול, מתוך רצון לייעל ולשפר את השירות הניתן לאזרח 

מבלי צורך להגדיל את העלויות.
מנהיג  שכבר  אשכול  בהצלחה  פועל  העליון,  בגליל  לנו,  מצפון 
שיפורים, מאחד שירותים שונים ומקפיד שלא תהיה פגיעה באיכותם 
(למשל: איחוד השירותים הווטרינריים תוך מתן מענה נקודתי ביותר 

ישובים).
17 החברות באשכול כנרת-עמקים הן: המועצה האזורית עמק הירדן, 
המועצה האזורית עמק המעיינות, טבריה, אל בטוף, בוסתאן אל מרג', 
בועיינה-נוג'ידאת, בית שאן, המועצה האזורית גליל תחתון, טורעאן, 
יבנאל, כפר כמא, כפר כנא, כפר תבור, מראר, מגדל, עילבון, שיבלי - 

אום אל רנם.
השבוע  שהוכרזו  מחמישה  (אחד  החדש  האשכול  של  הראש  ליושב 

בוועידת משרד הפנים) נבחר יורם קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות.
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סיפור על אהבה 
זה קורה ביום שלישי השבוע: יש לכם הזדמנות יוצאת דופן 
להנות מכמות יוצאת דופן של כשרון שכל כולו – משלנו. אז 

בואו לפרגן ולהתאהב.
עמק  של  המוכשר  הנוער  של  המרכזי  במופע  יקרה  זה 
אמנויות  המשלב  מופע  הסיפור.  כל  זה   – אהבה  הירדן: 

מתיאטרון האגם ומרכזי המוסיקה והמחול. 
מתי? ביום שלישי, ה-8 בינואר, בשעה 19:00.

איפה? באולם בן ציון בקיבוץ כנרת.
מומלץ לרכוש כרטיסים מראש בטלפון  04-7703971/2

(עלות כרטיס סמלית: 30 ₪).
אגף  בין  מבורך  פעולה  שיתוף  של  תוצאה  הוא  המופע 

החינוך לאגף קהילה.
נירה  אלתר,  רון  הפקה:  שדה;  יעל  של  הבימוי 

ספיר-פינסקי, רבקי אלגד, אלה פארן, שרה אלסון.

ראש המועצה נבחר ליו"ר איגוד ערים כנרת    
ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, נבחר 
בשבוע שעבר ליושב ראש איגוד ערים כנרת. ההצבעה על 
הכינרת  רשות  הנהלת  של  בישיבה  התקיימה  בחירתו 

שבמהלכה נפרד הפורום מאלי מלכה, היו"ר היוצא.
גרינבאום הודה לחברי ההנהלה על בחירתו ולאלי מלכה על 
ניהול האיגוד ועל תרומתו המבורכת לטיפול באגם הלאומי. 
בין היתר ציין ראש המועצה האזורית עמק הירדן את הפיכת 
חופי איגוד ערים כינרת לשקטים; את הקמת חדר בקרה עם 
מצלמות משוכללות בחופים; הנגשת החופים לנכים; השגת 
עם  פעולה  שיתוף  תוך  החופים,  ופיתוח  מימשל  תקציבי 

ראשי הרשיות באזור ומשטרת ישראל. 
רשות הכנרת הינה הזרוע הביצועית של איגוד ערים כנרת, 

האמונה על פיתוח, שמירה וטיפוח 15 חופים בכנרת.
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על משמרתם בסילבסטר
מרכז  אנשי  בילו  לא  השנה  גם  הסילבסטר,  בליל  שנה  כמדי 
השיטור הקהילתי של עמק הירדן – צפריר יצחקי וקובי אלברט 
בשעות  יצאה  הנחושה  החבורה  בחיק משפחתם.  הערב  את   -
לוודא  כדי  בינואר,  ל-1  בדצמבר  ה-31  שבין  בלילה  המאוחרות, 

שאף אחד לא עושה שטויות שעלולות לעלות ביוקר.
חג'בי,  אמנון  הבטיחות  וקצין  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
עסקו   - פוריה  אשכול  ומש"ק  אשדות  אשכול  מש"ק  עם  ביחד 
גם  לצידם שירתו בקודש  ומניעה במועדונים.  בפעילות הסברה 
מנהלת היחידה למניעת סמים ואלכוהול ו'מצילה' במועצה, קרני 

רימר צרי ונציגי הרשות לבטיחות בדרכים (הרלב"ד) ומד"א.

סוף שבוע של מחול בלי הפסקה  
לבנים.  שביד  המחול  במרכז  התקיים  מחול  גדוש  שבוע  סוף 
מחוללות עמק הירדן אירחו את בנות סטודיו "הכל מחול" מהוד 

השרון לשלושה ימים של מחול, מבוקר עד לילה.
מהארץ  המורים,  טובי  עם  מעצימות,  סדנאות  חוו   הבנות 
למתודות  נחשפו  הן  נחשבות.  להקות  יוצאי  ורקדנים  ומחו"ל, 

חדשות של לימוד מחול והחגיגה היתה מושלמת.
כדי להפוך את החוויה למושלמת, השתכנו הבנות מהוד השרון 
ב'מעגן עדן' בקיבוץ מעגן. בסיומם של שלושת הימים, החליטו 

האורחות והמארחות להפוך את המפגש למסורת.

עמק של אלופים  
החליטו שהנושא  שלו  והמפיקים  ה-4  הבננה  פסטיבל  מנהלי 
המרכזי בפוסטר שיוביל את מסע הפרסום של הפסטיבל יהיה – 

הוקרה לספורטאים והספורטאיות המצטיינים של עמק הירדן.
׳עמק של אלופים׳ – כך נקרא הפוסטר – יוצר חיבור בין ספורט 
ברמות הגבוהות ביותר לבין הבננה, המכונה גם פצצת אנרגיה 

צהובה.
ונחוש  ונוער כשרוני  בין מטעי הבננות, אורח חיים ספורטיבי  לטובת צילום תמונת הפסטיבל, איחדו המפיקים 

להצליח. והכל - מתוצרת העמק.
בתמונה שצילם ארז ביטון (ארזביט (Visual Storyteller נראים הספורטאים: עלמה מייזלס, שחיינית ומחזיקת 
שיא ישראל לגילאי 12 ב-100 מ' חזה. נרי אלון, שחקן כדור מים מהפועל עמק הירדן, אלופת הארץ בגיל 16. 
אסתר ועקנין, רקדנית במרכז למחול של עמק הירדן. אגם רחמן פור, כדורסלנית בקבוצת הילדות של עמק 
הירדן (ז-ח). תומאס מינדאורי ודורון כהן, קייקיסטים בעמק הירדן (שניהם סגני אלופי ישראל במספר מקצים).
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,052-2264153נייד מעין , קיבוץ שער הגולן
www.habait-shml.co.il: אתר,  abait.shml@gmail.com:ל"כתובת דוא

052-2264153פרטים והרשמה אצל מעין  

.פתיחת החוג מותנת בארבעה ילדים* 

ראשוןהחוג מתקיים בימי 
,17:30–16:30בין 

"  הבית"במרכז הלימודי 
בקיבוץ שער הגולן

13.1.19-מפגש ראשון ב
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 יסודות החקלאות קורס 

 צמח ניסיונות חוות הניסיונות בצמח 
 2019למרס  13לפברואר עד  6ימי רביעי, במפגשים  6

 
 החיוני להבנת תהליך הגידול של צמחים ועצים.הקורס מקנה ידע בסיסי בחקלאות, 

  :ל מיועד
 ירקות.ו ענפי שדה: מטע, גד"שלעובדי 

 מועדי הקורס:
 , 15.00 – 8.30מפגשים שבועיים בימי רביעי  6

 13.3.2019עד  6.2.2019 ימי רביעי במועדים הבאים:
 

 נושאי הקורס:
 הרכב קרקעות ופוריותן -
 בדיקות קרקע ומשמעותן -
 צמח, מים, קרקע -
 מחזור גידולים ועיבודי קרקע -
 עקרונות דישון -
 הדברת עשבים רעיםעקרונות  -
 מזיקי ומחלות צמחים והדברתם -
 הדברה משולבת -
 טיפול בפרי אחרי הקטיף -
 שמירה על איכות הסביבה  -
 מערכת המים האזורית -
 מגמות בחקלאות בישראל ובעולם -
 שרשרת הערך החקלאית -
 התארגנויות חקלאים -
 המו"פ החקלאי בישראל -
 חקלאות מדייקת -
 חוק ההתיישבות -
 שימוש ב"ענן החקלאי" -
 חוות מחקרסיורים מקצועיים: במעבדה לבדיקות קרקע, מפעלי מים אזוריים,  -

 
 מקום מפגשי הקורס:

 בצמחניסיונות ה חוות
 

  Nisyonot@zemach.co.ilלפנות בדוא"ל למזכירת צמח ניסיונות והרשמה ניתן לפרטים נוספים 
 04-6773200או בטלפון 

 ט.ל.ח
 

 בין המרצים:ב

ד"ר רקפת שרון, ד"ר ורד נאור, 

ילין, ד"ר שרה -ד"ר מרי דפני

ד"ר ג,  רד"ר חנן אייזנבאדום, 

הגיא, -נורית בןדני גמרסני, 

יפתח גלעדי, עידן אלינגולד, 

אלקנה בן ישר, אורי דורמן, 

שי  ליאור אבישי, ,נטלי זאבי

עידן מיטל, עומר צור, 

רון שני ומרצים אלינגולד, 

 נוספים.

 

 


