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מנהל חדש במחלקת צמיחה דמוגרפית   
לעבוד  החל  חדש  דמוגראפית  צמיחה  מחלקת  מנהל 

לאחרונה במועצה: שמו הוא עמק כהן. 
ובינוי  פיתוח  בתחום  רב  מערכתי  ניסיון  בעל   ,50 בן  הוא 
עבד  ארגוני.  ופיתוח  ביעוץ  ושני  ראשון  תואר  בעל  קהילתי. 

מספר שנים בארגון הג'וינט ובמשרד לשוויון חברתי.
משפחתו,  בני  ידי  על  נבחר  ששמו  נספר,  למתעניינים 

המתגוררים בעמק הירדן.

נחנך מרכז ההפעלה החדש בצמח
מרכז  השבוע  נחנך  בצמח  בנדל  בית  לאולם  מתחת 
ההפעלה החדש של המועצה האזורית עמק הירדן. מדובר 
המשוכללים  החירום  לשעת  ההפעלה  ממרכזי  באחד 

והחדישים בצפון.
המרכז החדש נבנה בעלות של קרוב למיליון שקל והוא 
המתכוננות  חדישות  ותקשורת  מיחשוב  מערכות  מכיל 
יעודית לפעילות בשעת חירום. המקום מכיל אולם מרכז 
אחד גדול שסביבו חדרים המיועדים למכלולי שעת חירום 

השונים: אוכלוסיה, ישובים, הסברה ועוד.
ראש המועצה אמר בפתיחת מרכז ההפעלה: "אנחנו תמיד 
להיות  עלינו  חירום  שבשעת  לעצמנו  ומזכירים  שבים 
במיטבנו ולזכור שלפני הכל אנחנו צריכים להיות מסוגלים 
לדאוג לעצמנו ולא לצפות שיבואו להושיע אותנו, בוודאי 
שלא  מקווים  מאד  שאנחנו  מהסוג  אירוע  בתחילת  לא 

יקרה".
קב"ט  ניצח  החדש  המרכז  של  ההקמה  מלאכת  על 
המועצה אורי אפרת; בתכנון ובעיצוב המקום סייע ראש 
אגף ישובים אסף עברי; זה המקום והזמן להודות בחום רב 
לאנשי משרד הפנים ובראשם חזי רז, ראש מטה המינהל 
לשירותי חירום במשרד ולאנשי פיקוד העורף ובתוכם יוסי 
ויהודית דהן, אנשי התוכנית הרב שנתית למיגון  אלעד 
הישובים, שבזכותם הושלם הפרוייקט הגדול והחשוב הזה.
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חושפים את סודות חוקוק 
היפות  הפסיפס  מיצירות  כמה  של  חשיפתן  בתהליך  אלה  בימים  משתתפים  הירדן  מעמק  ספר  בתי  תלמידי 
והחשובות שנתגלו בישראל. מדובר בחפירות החושפות בית כנסת מהתקופה הביזאנטית (לפני כ-1,500 שנה). 
שועה  ג'ודי מגנס מאוניברסיטת צפון קרוליינה, בשיתוף עם  פרופ'  את הפרוייקט מובילה מזה מספר שנים 

קיסילביץ מרשות העתיקות. 
אנשי רשות העתיקות פועלים במסגרת פרויקט 'סודות חוקוק', אשר משלב חפירות, שימור והנחלה. הפרויקט 

נעשה בשיתוף עם ציוני דרך ומשרד ירושלים ומורשת. 
ומישובי  הירדן  מעמק  תלמידים  צורפו  שאליו  באתר  ההנחלה  פרוייקט  של  השלישית  השנה  נפתחה  השבוע 

הסביבה.
חמישה בתי ספר משתתפים בפעילות החשובה: 'נופי ארבל' מקיבוץ גינוסר, 'בית המעיין' מחוקוק, בית-ספר 'נוף 

גליל' בקיבוץ פרוד, בית הספר 'תבנית החינוך המוזהב' ממעלה צביה, ובית הספר היסודי במע'אר.
הארכיאולוגיה  תחום  להכרת  חווייתי  מבוא  שיעור  הכנה:  שיעורי  שני  כיתה  כל  עברה  החפירות,  שלב  לפני 

ופעילותה של רשות העתיקות; בשיעור השני צוללים התלמידים לתוך הסודות הטמונים בתל חוקוק.  
בין היתר התאפשר לתלמידים לגעת ולחקור את הממצאים הארכיאולוגיים השונים. אורורה לטרולו - המרכזת 

את הפרוייקט מטעם רשות העתיקות, דיווחה על חריצות ורצינות רבה שהפגינו ילדי עמק הירדן.  
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עשו כבוד לעמק הירדן 
נבחרת האתלטים והאתלטיות של עמק הירדן חזרה בשבוע 
והרבה  מדליות  הישגים,  עטורת  צפון  מחוז  מאליפות  שעבר 
שבה  באליפות,  אותנו  ייצגו  מהעמק  ספורטאים   90 כבוד. 
ז-ט'.  מכיתות  וספורטאים  ספורטאיות  לאלף  קרוב  השתתפו 
חוג  במסגרת  בקביעות  מתאמנים  מהמתחרים  חלק 

האתלטיקה של עמק הירדן.
אגם  בנות;  מ'  ב-60  הראשון  במקום  סיימה  פרלמוטר  בר 
רחמן פור ועופר קיטאי סיימו את המירוץ ל-1,000 מ' בנות 
יובל אביגדור קטפה  במקום הראשון והשלישי (בהתאמה). 

את המקום השני בקפיצה לרוחק. 
אריאל אטון ואחיה רחמני הגיעו במקום הראשון והשלישי 
(בהתאמה) ב-1,000 מ' בנים. אוראל בן יוסף סיים במקום 
פשה  ראובני,  יונתן  בנים.  ברזל  כדור  בהדיפת  השלישי 
הראשונים  המקומות  בשלושת  זכו  חביב  ואורי  סמקו 

בקפיצה לגובה בנים. 
להישגים  העמק  אצלטי  הגיעו  ספריות  הבית  בתוצאות  גם 

מכובדים ביותר.
את נבחרת האתלטיקה מהעמק ליוו דודו אסידו, נועה כהן, 
המנהל  של  בהובלתו  סלעי,  ואורי  דוקורבסקי  אלכס 

המקצועי מאיר בוחבוט.

קליטה נעימה במול גלעד  
ילדי  בין  יחודי  פעולה  שיתוף  לסיומו  הגיע  אלה  בימים 
'כנרת'  מכינת  לחניכי  גלעד'  'מול  ספר  בית  של  האולפנית 
בבית זרע, ביוזמת מחלקת הקליטה של המועצה. הפעילות 
התקיימה אחת לשבוע ובמסגרתה נהנו הילדים מליווי, סיוע 

וחניכה בוגרת של צעירות וצעירי מכינת 'כנרת'.
החדשים  לעולים  המכללה  חניכי  בין  שנוצר  החם  הקשר 
הצעירים היה מרגש ומשמעותי מאד עבור הילדים. ברכות על 
היוזמה המשותפת של מחלקת הקליטה במועצה בראשותה 
של מריה ביידר, של מנהל המכינה מיכאל עומר ושל מנהל 

בית הספר דני גלעד. 
וחניכי  לחניכות  ומשמעותי  מוצלח  גיוס  לאחל  ההזדמנות  זו 

מכינת 'כנרת' שעתידים להתגייס בשבועות הקרובים.



מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"
מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 130
ב‘ אדר | 7 בפברואר 2019                                                                                                                  

- 4 -

גם באמנות. אנחנו על המפה 
מוזיאון 'בית אורי ורמי נחושתן' שבאשדות יעקב מאוחד זוכה 
לאחרונה להתעניינות רבה, בזכות שתי תערוכות המוצגות בו 
לוין  יהודית  המוערכת  הישראלית  האמנית  אלה.  בימים 
מציגה בו את 'שתי סדרות שש צוללות'; והאמן עמרם סטולר 

מקיבוץ כנרת שמציג את  "ואדי פיג'אס". 
בפתיחה החגיגית, שהתקיימה בשבוע שעבר בנוכחות קהל 
ואמר: "אנו מודים  עידן גרינבאום  רב, בירך ראש המועצה 
היצירות  סמדר קרן המביאה אל העמק את מיטב  לאוצרת 
הישראליות העכשוויות לצד  אומנים מעמק הירדן". נכדיו של 

סטולר הפליאו בקטע נגינה בצ'לו ובכינור.

למוזיאון יש מערך הדרכה וחינוך בהובלתה של חמדה נתן. 
השבוע התארחו במוזיאון קבוצת תלמידי מוזיאולוגיה מ'בית 
לאמנות ישראלית', מוסד חשוב ללימוד ולמחקר של האמנות 

הישראלית בשדה המקומי.
והיועצת  עמיחי  עידית  המנהלת  בהובלת  הקבוצה, 
אוצרת  את  פגשו  רכטר,  צוקרמן  אסנת  ד"ר  האקדמית 

המוזיאון וסיירו בתערוכות החדשות.

לרקוד בכל פינה בארץ 
צעיר'  ב'כנס  הירדן השתתפו  למחול של עמק  בנות המרכז 

שהתקיים בכפר המחול געתון. 
מסדנאות  מאד  ונהנו  חלק  הבנות  לקחו  הכנס  במסגרת 

שהעבירו רקדני 'להקת המחול הקיבוצית'.
הן גם הופיעו בעצמן בריקוד מרשים מתוך 'לידת הפניקס' של 

להקת ורטיגו.
לצרף  טובה  הזדמנות  בהחלט  וזו  דופן  יוצאת  היתה  החוויה 

תמונה יפהפיה מתוך המופע.
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