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מתעקשים על שכנות טובה
לאחר שנסגר למספר שעות בסוף השבוע - המעבר אל החלק הירדני 
של אי השלום היה פתוח כל השבוע שחלף. גם שיגרת השכנות הטובה 
- שבה לאזור. מנהל האתר  השוכנת במקום ברוב המכריע של הזמן 
בנהריים, שי הדר, שוחח מספר פעמים עם קציני הקישור בצד הירדני 
וקיבל את הבהרתם, כי מה שאירע ביום שבת היתה אי הבנה מצערת.

ביום שני השבוע יצאו העובדים באתר וקבוצה של חברי קיבוצים לסיור 
אי מודרך במפעל החשמל של פנחס רוטנברג , שנמצא בקצה הדרומי של 
כוס קפה מהביל עם  ירדני. הביקור כלל  ומשמש שטח צבאי  השלום 

החברים מממלכת ירדן - על המרפסת במגדל השמירה שבמקום.
 
 

הצגת תוכניות העבודה לשנת 2019
תוכניות העבודה של אגפי המועצה לשנת 2019 הוצגו בתחילת השבוע, במפגש שהתקיים באולם הישיבות 
במועצה. במסגרת המפגש, הציגו ראשי האגפים השונים את המשימות המרכזיות שנמצאות על שולחנם 

לשנת העבודה שבפתח.
על קצה המזלג, הנה כמה מהנקודות שהוצגו שם.

ראשת אגף קהילה איריס שובל הציגה, בין היתר, את התוכנית להקמתן והכנסתן לשיגרת עבודה של שתי 
בהתעללות  ולטיפול  למניעה  והיחידה  התמכרות  עם  להתמודדות  היחידה  וחשובות:  חדשות  יחידות 

בקשישים.   
בתחום הספורט תהיה יציאה למכרז למציאת גוף שירכז ויפיק את כל פעילויות הספורט ההמוני והתחרותי 
שמתקיימות בעמק ובסובב כנרת. בנוסף, בימים אלה מגייסת המועצה תקציב לתכנון ולשיפוץ של בית בנדל.
במרכז המוסיקה והמחול הציגו את הבקרים הפתוחים בהשתתפות הורים בבתי הספר ואת הצטרפותו של 
'נופי ארבל' לרשימת בתי הספר המנגנים. בימים אלה מתהווה שיתוף פעולה בין עמק הירדן לבין אנשי 
פרוייקט 'קולולם' המעודדים קהילות שונות להתכנס ולקיים מפגשי שירה בציבור – כל קהילה והשירים שהיא 

חשה מחוברת אליהם.
ובגרי צבא מהעמק  עופרה פייקוב, הציגה את התוכנית לשלב כמה שיותר בוגרות  ראשת אגף חינוך, 
לפעילות במסגרות השונות של מערכת החינוך. בנוסף, עוסק כעת האגף בניסיון למצוא נוסחה שתאפשר 
לפתוח באופן הדרגתי ומבוקר את אזורי הרישום. כל תוכנית כזו תצטרך להביא בחשבון את המורכבות הרבה 

של נושא  ההסעות לבתי הספר ולחוגים. 
נושאים נוספים שעלו במפגש: מעבר של משרדי המועצה להגדרה של אזור נקי מעישון; פתיחה של מסלול 
יזמים בענף התיירות; הרחבה של מתחם הקפיטריה במכללת 'ביתנו'; הקמת מועדון מופת  ירוק לטובת 

בגינוסר; העתקת הספרייה האזורית אל בית גבריאל; החלפת השרת המרכזי של המיחשוב במועצה ועוד.
את המפגש חתמה הרצאה מרתקת של אסף צלאל, טייס קרב בחיל האוויר, שהציג את סיפור חייו המדהים 

והציע את עזרתו לכל מי שמבקש לעודד צעירים ובני נוער להצטיינות ו/או לשיקום.
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הלביאות מגיעות אל הכנרת  
לקחת  כדי  אלה  בימים  מאד מתארגנת  יחודית  ספורט  קבוצת 
חלק במרתון הכנרת שיתקיים ב-1 במרץ. זו ההזדמנות לקרוא 
השד,  מסרטן  המחלימות  כנרת  וסובב  הירדן  עמק  לתושבות 
סרטן השחלות או סרטן צוואר הרחם להצטרף לאימונים וליהנות 

מפעילות אתגרית ביחד עם נשים נחושות ומעוררות השראה. 
הפעילות מתקיימת במסגרת קבוצת לביאות ורודות ישראל. 

עמק  של  הימי  המרכז  בסיוע  אימוניה  את  מקיימת  הקבוצה 
הירדן. לביאות ורודות תשתתף במסגרת מרתון הכנרת במקצה 
בתחרויות  גם  תתמודד  מכן  ולאחר  דרגון  בסירות  חתירה 

בינלאומיות במקומות שונים בעולם.
המעוניינות להצטרף יכולות להתקשר לנועה אילן פרץ

.052-3795633 

ביקורים מרגשים לוותיקי העמק
מקהלת ילדי בית ספר 'שחף' ביקרה בתחילת השבוע במרכז 
ומרגש.  עז  רושם  והותירה  המייסדים  עמותת  של  היום 
נידיה,  מורתם  עם  ביחד  בשירה  הופיעה  הילדים  מקהלת 
ועל  המקהלה  ילדי  על  קצת  וסיפרה  בנגינה  שליוותה 

פעילותם היחודית.
מדובר בחבורה כישרונית מאד שיש בה זמרים וסולנים ברמה 
הצעירים  בין  אמיץ  חיבור  ונוצר  מגוון  היה  המופע  גבוהה. 
לשיתוף  הפתיחה  אות  את  היווה  זה  מופע  העמק.  לוותיקי 

פעולה מתמשך בין עמותת המייסדים לבי"ס שחף.
בהמשך השבוע התארחה קבוצת ותיקים מעמק הירדן בבית 
הנשיא בירושלים. הוותיקים ממכללת 'ביתנו' קיוו לפגוש את 
ליד הקיר המפורסם  אך הסתפקו בתמונה מרגשת  הנשיא, 

('כותל התהילה לירושלים').
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חגיגה גדולה בצהוב
אפשר לסכם ולומר שהצהוב והמתוק שטפו בסוף השבוע 
וגדוש באירועים  האחרון את עמק הירדן. סוף שבוע ארוך 
התקיים במספר מוקדים ברחבי העמק, במסגרת פסטיבל 
'צמח  בננות',  'צמח  בחסות  שהתקיים  פסטיבל  הבננה. 

מפעלים' והמועצה האזורית עמק הירדן.
ראש  גבריאל בהשתתפות:  בבית  אירוע הפתיחה התקיים 
ועקנין  יצחק  ח"כ  אולמרט,  אהוד  לשעבר  הממשלה 
וידיד גדול מאד של החקלאים בכלל  (נציג הלובי החקלאי 
עירית  ראש   , שלח  עופר  ח"כ  בפרט),  הירדן  עמק  ושל 
שלום,  מנש'  מפעלים,  צמח  מנכ"ל  קובי.  רון  טבריה, 
האזורית,  המועצה  וראש  נבון  משה  בננות,  צמח  מנכ"ל 
וחקלאים  בננצ'יקים  מילאו  האולם  את  גרינבאום.  עידן 
המועצה  עובדי  מפעלים,  צמח  עובדי  הירדן,  מעמק 
הבננה  ענף  של  ההוקרה  תעודת  מקבלי  ומשפחות 

ותושבים מהעמק. 
גוש  אפרת  מוקי,  של  ממופעים  נהנו  מבלים  אלפי 
הבננה',  'בעיטת  מתחרות  א',  בדגניה  מיריד  ו'טררם', 
לעובדי  המועצה  עובדי  בין  וקצבי  מותח  כדורגל  ממשחק 
ממירוץ  וגם   (5-4 ניצחה  (המועצה  אזוריים  צמח מפעלים 
ומאזור  הירדן  מעמק  רצים  השתתפו  שבו  בצהוב'  'רצים 

סובב כנרת. 
צמח  החקלאית'  החווה  את  אנשים  מאוד  פקדו  בשבת 
ואת  המשפחה  לכל  בהפנינג  גבריאל  בית  את  בראשית', 

שאר האתרים אשר השתתפו בפסטיבל.
בתחרות  הנעורים  חברות  חלק  נטלו  הפסטיבל  באירועי 
'מלך הפוייקה' ובערב במה פתוחה של להקות רוק צעירות. 
צמח  אנשי  הפסטיבל,  למארגני  מגיעות  חמות  מילים 
דורי  ולצוות ההפקה בראשותה של  בננות  וצמח  מפעלים 
עברי מ'מגדלור'. נתראה בעוד שנה בפסטיבל הבננה ה-5  

צילומים: שגיא בן יצחק
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מרוב עשן לא רואים את השכנים
בימי החורף, במיוחד במועצות אזוריות המתאפיינות בישובים 
קהילתיים ובבניה פרטית, מתכנסות משפחות רבות מדי ערב 
סביב תנור העץ, הקמין המיתולוגי והרומנטי. בני המשפחה 
משליכים בולי עץ לתנור ומקלפים את שכבות הביגוד שעטפו 

אותם במהלך היום.
העובדה  את  מאיתנו  משכיחה   – הזו  הרומנטית  התמונה 
שהעשן המיתמר מארובת הקמין מרחף מעל בתי השכנים, 

חברינו.
נסבל  בלתי  הוא  זה  עשן  בעקבות  הנוצר  המפגע  לעיתים, 

ומסוכן למי שסובלים מבעיות בריאות שונות. 
חשוב להבין: החקיקה הקיימת היום בנושא זה הינה ברורה, 
אך בעייתית. לדוגמא, קיימים כמה וכמה תקנים המתייחסים 

לתנורי הסקה, ארובות וחומרי בעירה. בבואכם לרכוש תנור עצים יש להקפיד על קיומו של תקן ישראלי 838 ות"י 
1368 (לנוחותכם – ניתן למצוא קובץ עם הסברים באתר המועצה).

כמו כן, יש להקפיד על שימוש בחומר בעירה טבעי ויבש. אין לשרוף עצים לחים או פסולת עץ צבועה.
אז מדוע החקיקה בעייתית? הרי ברור לנו שכל שריפה של חומר מייצרת עשן, סמיך ומזהם במידה כזו או אחרת. 
ההסבר הוא בכך, שאין דרך אחת מוחלטת לקבוע מהו מפגע אמיתי; יתכן כי בעליו של תנור העומד בתקנים 
בית  של  העליונה  בקומה  לחלון  ישירות  העשן  את  מוביל  הרוח  שכיוון  או  לח/טרי,  עץ  שורפים  המתאימים, 

השכנים... לכן, המשרד להגנת הסביבה ממליץ באופן כללי לחמם את הבית בדלק, בגז או בחשמל.
אם בכל זאת אתם משתמשים בחומרי בעירה מוצקים, אנא הביאו בחשבון את חבריכם ושכניכם העשויים לסבול 

מתפעול לקוי של התנור.
המועצה תמשיך להפעיל את אמצעי האכיפה, אולם הפתרון הטוב מכולם הוא שיושגו בכל ישוב הסכמות והבנות 

בין התושבים.
ניסוח עקרונות קהילתיים  לה, היחידה הסביבתית במועצה ממליצה על  במקביל לפעולות האכיפה המסורות 

שיגובשו ע"י חברי האגודות והתושבים ויאומצו על יד כלל החברים. 
היחידה הסביבתית באגף תפעול ושפ"ע, בראשות רני אוחנה, מאחלת חורף נעים לכולם.
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ט"ו בשבט מסביב לכנרת    
את  הכנרת  לחופי  השבוע  בסוף  העניקו  הירדן  עמק  ילדי 
אווירת החג שהם ראויים לה. למעלה מ-800 ילדי כיתות א'–ו' 
יצאו לציין את ט"ו בשבט ב-3 מקטעים שונים של שביל סובב 
כנרת: גופרה-עין גב, גשר אריק-אמנון, בית ירח-צינברי. בכל 
ישובים אשר  ילדים מ-19   200 אחד מהמסלולים טיילו מעל 

הובלו ב-15 אוטובוסים ו-2 מיניבוסים. 
את  וניקו  למדו  שיחקו,  טיילו,  הילדים   - הפעילות  במהלך 
להכיר  המטרה:  כנרת.  סובב  בשביל  המקטעים  שלושת 
ולהמשיך  עליו  לשמור  שמסביבנו,  היופי  כל  את  ולחוות 

לקטעים נוספים בשנים הבאות. 
יצירה  לתחנות  צאלון  בחוף  התכנסו  כולם  המסלולים  בתום 

מהטבע ופעילות אאוטדור קבוצתית. 
ניקוז  עידן, רשות  נערך בשיתוף פעולה של מרכז  כולו  היום 

כנרת, איגוד ערים כנרת והנוער העובד והלומד. 

מגן  לשולי  חמות  מילים  של  גדול  צרור   – התודות  בשלב 
ממחלקת תחבורה, לאורי אפרת, קב"ט המועצה, לדניאל 
והכי  וקנין האחראי על "שביל סובב כינרת" ברשות הכנרת 
חשוב: לצוות המדריכים של הנוער העובד והלומד שבלעדיו 
כל זה לא היה מתאפשר. וכמובן אנשי מרכז עידן רון אלתר, 

יעל מייזלס, קרן בהט, אהוד סלעי ורותם רז.
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מנגנים עם ההורים    
הירדן',  בעמק  מנגנים  ספר  בתי   - 'ניגונים  המיזם  במסגרת 
מקיים המרכז למוסיקה גם "בוקר פתוח" להורים. הוא מעניק 
מילדיהם  להתרגש  זה,  למיזם  להיחשף  להורים  הזדמנות 

ולהתנסות בעצמם.
בבתי"ס  להורים  כאלו  מפגשים   4 התקיימו  האחרון  בחודש 
'מול גלעד', 'אפיקי ירדן', 'כנרת ע"ש נעמי שמר' ו'שחף' - בית 
את  הפגינו  הגאים  התלמידים  לחינוך.  המיוחד  הספר 
כישוריהם וגם ההורים לא פספסו את ההזדמנות יוצאת הדופן 
לנסות לנגן בכלים תזמורתיים, אולי בפעם הראשונה בחייהם.

מחמאות לצוות המרכז למוסיקה בראשות נירה ספיר פינסקי 
ולצוותי בתי הספר ואגף החינוך, על המיזם הייחודי ועל שיתוף 
שנת  אורך  לכל  הפעילות  על  גם  כמו  הנפלא,  הפעולה 
לחלק  ההורים  הופכים  המבורכת  היוזמה  בזכות  הלימודים. 

בלתי נפרד מהנעשה בכתה.
.

צילום: יפתח ברון
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כנס רבנים בנוף גינוסר 
במלון  להשתלמות  הארץ התכנסו השבוע  רחבי  מכל  רבנים 
נוף גינוסר. הכינוס החל ביום רביעי בבוקר ויימשך לכל אורך 

סוף השבוע.

הרב  במעמד  שהתקיים  טקס  פתח  ההשתלמות  ימי  את 
עידן  המועצה  ראש  לאו.  דוד  הרב  לישראל,  הראשי 
בשנים  עובר  הירדן  שעמק  באירוע,  סיפר  גרינבאום 
היהודיים.  אל השורשים  חיבור  האחרונות תהליך מרתק של 
"106 שנים לאחר ביקורו המפורסם של הרב קוק במושבות, 
ביקור שבו הוא פגש חלוצים אשר חיו, עבדו ויצרו את המדינה 
אנשים  מעט  לא  בו  ויש  היום  פתוח  הירדן  עמק   - הציונית 
נפרד  בלתי  חלק  יהיו  ותפילות  כנסת  שבית  הוא  שרצונם 
הדגיש  בעמק,  למה שמתרחש  הקרדיט  מהקהילה שלהם". 
ראש המועצה, מגיע במידה רבה לרב של עמק הירדן, שלמה 
דידי, שבנועם הליכותיו מציג לתושבים את פניה היפות של 

היהדות.

להכיר ולהתאהב במחול 
לבנים  ביד  המחול  מרכז  יארח  בפברואר  ה-1  שישי  ביום 

שלושה מרכזים שכנים ליום שכולו מחול.
יתקיים מפגש עם האומן היוצר רועי אסף שילמד סגנונות 

מחול שונים ורפרטואר מקורי שלו.
רועי אסף  יצר  'הגבעה' שאותו  יוצג המופע   12:30 בשעה 

בהשראת השיר 'גבעת התחמושת'.
סטודיו  כמופע  יתקיים  והוא  הרחב  לקהל  פתוח  המופע 

בסטודיו 1 במרכז למחול.
כולם מוזמנים.
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yaelrogel1@gmail.comsamim@j-v.org.il
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  AGRO TECH

9:00-9:30 - קבלת פנים, כיבוד קל

9:30-10:15 - ברכות: 
אלוף במיל' אילן בירן, יו"ר הוועד המנהל, המכללה האקדמית כנרת

מר דני עטר, יו"ר הקרן הקימת לישראל
מר שי חג'ג', ראש המועצה האזורית מרחבים ויו"ר מרכז המועצות האזוריות

10:15-10:45 - הרצאת פתיחה: ישראל בצומת דרכים: המבט מ-30,000 רגל.
פרופ' דן בן-דוד, מוסד שורש ואוניברסיטת תל-אביב

10:45-12:00 "שיח קטרי הרכבת"– מדיניות מייצרת מציאות. 
יו"ר הפאנל – עו“ד דודו קוכמן, מזכ"ל כפרי האיחוד החקלאי

מר יואב אריאל, מנהל מרחב צפון, החטיבה להתיישבות
ד“ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר

מר אהוד יוסטמן, מנהל אגף בכיר, מינהל התכנון, משרד האוצר
מר עידן גרינבאום, ראש המועצה האזורית עמק הירדן

12:00-12:30 - הפסקה, כיבוד קל

כנס כנרת החמישי לחינוך, אקדמיה ופריפריה
”מגמות חדשניות במרחב הכפרי“

יום רביעי, כ‘ אדר ב‘ תשע“ט 27/03/2019

המכללה האקדמית כנרת גאה להציג:

13:30-14:30 – "הצצה לכדור הבדולח" – מגמות ברכיבי דמותו של המרחב הכפרי 
מנחה ה-TED – הגב‘ ענת גולד, הקרן הקימת לישראל

תפקיד החקלאות בכלכלת המרחב הכפרי:
פרופ' אייל קמחי, האוניברסיטה העברית ומוסד שורש למחקר כלכלי-חברתי.

לא לעולם חוסן? עתיד המרחב הכפרי בישראל על רקע השוואה בינלאומית:
ד"ר מיכי דרורי, התנועה הקיבוצית. 

הכפר והעיר: הילכו שניהם יחדיו?
ד"ר ירדנה שאול, אונ‘ חיפה והאקדמית גליל מערבי.

Agro-Tech - מענה עתיר ידע לחקלאות מתחדשת:
מר קלמן קאופמן, יו"ר מרכז כנרת לחדשנות.

מודל לשותפות בין ותיקים וחדשים בישוב כפרי:
ד"ר זאב גרינברג, המכללה האקדמית תל חי.

14:30 – השקת מרכז כנרת לחדשנות ויזמות - הרמת כוסית וארוחת צהרים

הכנס יתקיים באולם בבניין אלפרין בקמפוס המכללה

liat.meck@kinneret.ac.il

הרשמה לכנס ללא עלות בלינק:
http://www.kinneret.ac.il/Web/About/evnt/119ks/21512.aspx

מועד אחרון להרשמה: 26.3.19

12:30-13:30 – טקס פרסי יקיר המכללה לשנה"ל תשע"ט
בראשות נשיא המכללה, פרופ' שמעון גפשטיין במעמד מקבלי הפרס:

הגב‘ חוה אלברשטיין - זמרת ויוצרת ישראלית.
מר דוד לוי - פוליטיקאי ואיש ציבור ישראלי.

מר יוסי שמעיה - סמנכ"ל להנדסה, "מקורות" חברת המים הלאומית.
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