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נשמור על שמה הטוב ועל איכותה של מערכת החינוך
חברות וחברים יקרים. 

חלקכם נחשף, מן הסתם, השבוע למאבק שאנו מנהלים על עתידה ועל שמה הטוב של מערכת החינוך 
בעמק הירדן. 

לאור הצמיחה הדמוגרפית המבורכת ביישובי המועצה ומספר הילדים ההולך וגדל, הופכות הכיתות בחלק 
מבתי הספר היסודיים ובתיכון בית ירח לעמוסות וצפופות. בעקבות זאת, החלטנו כי לאחר שנים ארוכות של 
שיתוף פעולה פורה, ניכנס לתהליך הדרגתי של פרידה מתלמידי היישוב כפר חיטים שלומדים בבתי הספר 

שלנו. 
אנו עושים את המהלך בעצה אחת עם המועצה האזורית גליל תחתון ובליווי משרד החינוך. התהליך ייארך 
מספר שנים ובסיומו - ילמדו תלמידי כפר חיטים בבתי הספר של המועצה האזורית הגליל התחתון, שאליה 

הם משתייכים. 
ועם זאת חשוב להבהיר: כל מי שלומדים כיום במערכת החינוך בעמק הירדן יקרים וחשובים לנו ואנו פועלים 
בכל עת, מתוך מחוייבות לעתיד של כולם. משום כך החלטנו, שכל תלמיד אשר החל את לימודיו בבית החינוך 

בדגניה יוכל גם לסיים אותם.
לצערי הרב, מספר הורים מקרב תושבי כפר חיטים אינם מקבלים את ההחלטה ופתחו במאבק, שבמסגרתו 

נקטו צעד קיצוני וחריף והם מונעים מילדיהם להגיע ללימודים בבית החינוך המשותף בדגניה.  
בצעד מכוער הראוי לכל גינוי, בחרו עוד אותם תושבים לצאת למסע השמצות מופרך כנגד תושבי עמק ירדן, 

תוך הטחת האשמות כאילו אנו גזענים ומתנכרים להם. 
מצער שההורים בכפר חיטים בוחרים לנהל את מאבקם על גב ילדיהם; מצער עוד יותר שהם בחרו להטיל 

דופי במי שעד אתמול היו שותפים לדרך וימשיכו להיות כאלה בשנים הקרובות. 

לא אני ולא איש מאנשי המועצה נירתע מלקבל את ההחלטות הנכונות למען עתידו של עמק הירדן, גם אם 
נספוג השמצות, נאצות ואיומים. 

בתקווה לימים שקטים. 

עידן גרינבאום
ראש המועצה
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סינמטק בעמק הירדן
תגידו מזל טוב. המועצה האזורית עמק הירדן, בשיתוף 
עם בית גבריאל, שמחה לבשר על פתיחתו של סינמטק 
למועצה  נהפוך  בכך  לבנים.  יד  בבית  גבריאל  בית 
האזורית הראשונה בישראל שבתחומה פועל סינמטק. 
שניתן  הסרטים  למיגוון  משמעותית  בתוספת  מדובר 

לראות כיום באולמות של בית גבריאל.
לאחרונה הושקעו מאמצים רבים, על מנת להתאים את 
אולם 'יד לבנים' כמתחם קולנוע נוסף. נרכשה מערכת 

הקרנה מתקדמת ובוצעו כל ההתאמות הנדרשות.
בו  וישולבו  בימי שלישי  הסינמטק  יפעל  ראשון,  בשלב 
בוגר.  לקהל  דוקומנטריים  סרטים  של  הקרנות  בעיקר 
למועדים  הפעילות  תורחב   - הרצה  תקופת  לאחר 
נוספים. על הפרק לעתיד לבוא: פסטיבלי סרטי איכות, 
עומק  הרצאות  שונים,  בנושאים  סרטים  של  לבן  לילה 

בתחום הקולנוע, התרבות והאמנות ועוד.
מערכת ההקרנה החדישה תשמש גם את הצרכים של 
מרכז עידן, האולפן למחול והאולפן למוזיקה ותאפשר, 
באמצעות  במקום  הפעילויות  את  להעשיר  מעתה, 

סרטי קולנוע.
בית  של  האינטרנט  באתר  הכרטיסים תתבצע  רכישת 
לבנים במועדי  יד  ובבית  גבריאל  בית  גבריאל, בקופות 

הקרנת הסרטים.
פעילות הסרטים תפורסם באתר של בית גבריאל, ביד 

לבנים ובפייסבוק.
אירוע הפתיחה הרשמי, במעמד ראש המועצה, יתקיים ביום שלישי ה-19 במרץ 2019 בשעה 17:00.

הסרט שיחנוך את אולם הסינמטק הוא "קינג ביבי". מדובר באחד הסרטים המרתקים והמקיפים שנעשו אי 
פעם על בנימין נתניהו. הסרט סוקר, בעזרת חומרים ארכיוניים מהופעותיו לאורך השנים, את עליית נתניהו 
לשלטון: החל בימים שבהם כיכב כמומחה לטרור בטלוויזיה האמריקאית, דרך התוודותו בשידור חי על פרשת 
הקלטת הלוהטת, ועד שהשיג שליטה מלאה ברשתות החברתיות והפסיק כמעט להעניק ראיונות לתקשורת 

הישראלית. לאחר הסרט תתקיים שיחה עם היוצר, דן שדור.
הכניסה לאירוע חופשית, אך מאחר שמספר המקומות מוגבל - יש להירשם מראש באתר בית גבריאל 

 

www.betgabriel.co.il

bg@betgabriel.co.il
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ריבוד הכביש מסביב לצומת צמח
הודעה חשובה לנהגים ולכולנו: החל מיום ראשון הקרוב 
ריבוד  עבודות  צמח  לצומת  הסמוך  בכביש  יחלו   (3.3)
מחדש של הכביש, בקטע שבין ככר המועצה ועד לככר 

מכון תערובות. 
הצפי הוא שהעבודה תסתיים עד ל-7 במרץ. 

שיצמצם  באופן  הלילה  בשעות  יתבצעו  העבודות 
למינימום את ההפרעה לתנועה.

מרתון הקיאקים נדחה 
(גשמים  הקרוב  השבוע  בסוף  הצפוי  האוויר  מזג  בשל 
(ספרינט,  בקיאקים  הכנרת  מרתון  נדחה   - ורוחות) 
טורינג, עממי, סאפ, סרף סקי וסירות דרגון) ליום שישי 

בעוד שבועיים - 15.3.2019.
בכל הנוגע למקצים, לזמני הרשמה, לתדרוך והזינוקים - 

אין שינוי.
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ברוכים המתנדבים והנקלטים בעמק הירדן
היהודית,  הסוכנות  של  מחו"ל  המתנדבים  תוכנית  חברי 
של  בניהולו  כנרות,  בקעת  התיישבותי  החברתי  מהמרכז 
כחדשים,  כמעט  לאחרונה,  ושיפצו  התלבשו  סגל,  עופר 
של  לרשותם  יעמדו  אשר  חוקוק   בקיבוץ  בתים  של  קבוצה 

עולים חדשים שהגיעו בימים אלה לעמק הירדן.
תוכנית המתנדבים היא חלק משלל תוכניות שונות, שנבנות 
בבקעת כנרות ושתכליתן לייצר אוירה של הצנדבות ועשייה 

קהילתית בקרב תושבי עמק הירדן.

האם אנחנו אכן לבד ביקום?
אשר  חשובה  בשאלה  שיעסוק  לאירוע  ומוזמנים  מוזמנות 
מסקרנת מזה שנים רבות חוקרים, חובבי מדע בדיוני וסתם 

סקרנים: האם אנחנו לבד ביקום?
וחמישים  כמאה  פלנטות,  שמונה  מכילה  השמש  מערכת 
ירחים, אלפי אסטרואידים – אך רק במקום אחד במערכת זו 

נמצאו חיים. 
מהם  נוספות:  שאלות  על  לענות  נסיון  ייעשה  במפגש 
מסלול  כיצד משפיע  חיים?  המבטיחים התפתחות  התנאים 
דווקא  מדוע  להיווצרותם?  הסיכוי  על  הארץ  כדור 
האטמוספירה של הארץ מכילה חמצן בניגוד לזו של הנוגה? 
תצפית  תתקיים  זאת,  יאפשרו  השמיים  אם  המפגש,  בסיום 

כוכבים.
המפגש  יתקיים ביום שלישי ה-5 במרץ 2019, כ"ח אדר א' 
תשע"ט בשעה 17:00 , באולם הכנסים 420 בניין הלפרין, 

במכללה האקדמית כנרת.  
הכניסה למפגש אינה כרוכה בתשלום, אך כדי שהמארגנים 
יוכלו להיערך כראוי אנא היכנסו אל אתר המועצה והירשמו 
באמצעות דף רישום מקוון. ניתן להגיע באמצעות הלשונית 
איך נוכל לעזור לך. בחרו להירשם והאופציה הראשונה היא 

– למפגש בנושא האם אנו לבד ביקום?
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הוליווד זה כאן
נכון, אנחנו לא בלוס אנג'לס - אבל השטיח האדום הגיע גם לחינוך החברתי של 

עמק הירדן.
בשישי האחרון, מילאו את אולם הקולנוע בבית גבריאל עד אפס מקום מאות ילדי 
וילדות ד'-ו' מכל רחבי המועצה, כדי לחגוג את שיאו של תהליך חינוכי יצירתי 
שביטאו  אותנטיים  יצירתיים,  סרטים  הילדים  וערכו  צילמו  הפיקו,  כתבו,  שבו 
ברשתות  הנבחר:"חברים  לנושא  והתייחסותם  הכנתם  תהליך  את  ברגישות 

החברתיות". 
ביטוי בהקרנת הבכורה העולמית של הסרטים.  לידי  התוצאה המרגשת באה 
כיאה לגודל המעמד, לא פסחו שם על צילומים על השטיח האדום, כיאה לאירוע 

בסדר גודל שכזה (והפופקורן כמובן).
12 סרטים מרתקים סיפקו מגוון רחב של פרספקטיבות לנושא. לאחר הקרנת 

הסרטים, התקיים חידון אינטראקטיבי לכלל המשתתפים.
כבוד הללו ושבח על הובלת התהליך החינוכי הייחודי בהובלתם של הצוותים 

החינוכיים ביישובים ויעל מייזלס, רכזת החטיבה הצעירה ממרכז עידן.
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המסורת והשירה נמשכת
אופן  בשום  אפשר  אי  אבל  מזמן,  קרה  שזה  כאילו  נראה 
להתעלם מפסטיבל האגם המסורתי והמצויין שהתקיים כאן 

לאחרונה.
השנה  זו  שהתקיים  בינלאומי  מקהלות  בפסטיבל  מדובר 
השנייה אצלנו בעמק. 42 מקהלות מהארץ ועוד 3 מקהלות 
של  ימים  שלושה  חגגו  וגאורגייה),  צ'כיה  (מליטא,  מחו"ל 

מוסיקה ווקאלית משובחת.
1,200 זמרות וזמרים התארחו בכל בתי המלון והצימרים של 
העמק והופיעו באולמות הקונצרטים ובכנסיות סביב הכנרת. 
מופעים  חמישה  (היו  בפסטיבל  המרכזיים  המופעים  בין 
'אמהות',   – זבה  דודי  אופרה מקורית של  גדולים) הועלתה 

בביצוע זמרות מהאופרה הישראלית.
הפסטיבל  של  האומנותי  והמנהל  המייסד  עמית,  דני 
שהפך  חלום  על  בהתרגשות  מספר  כנרת,  מהמושבה 
עמותת  את  ביחד  שהקימו  טובים  חברים  בעזרת  למציאות 
'שרים בגליל' שעל ההפקה, ובעזרה, תמיכה, עידוד ושותפות 

עם המועצה האזורית והעומד בראשה.
מאירופה  ומקהלות  בינלאומי  שם  לו  עושה  כבר  הפסטיבל 
שיחול  לפסטיבל הבא  נרשמות  כבר  אפריקה  מדרום  ואפילו 

ב-30 בינואר 2020.  
זה גם המקום להודות למפיקת הפסטיבל בפועל - אלה חפץ 
ביחד עם עמותת  והפיקה  הגולן  כאן בשער  גלעד, שגדלה 

'שרים בגליל' את הפסטיבל השנה.
נתראה בעוד שנה!
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אריות (ולביאות) הים
שבט צופי ים של כנרת מושבה השתתף בסוף השבוע באירוע שיא של תנועת צופי הים בישראל. באליפות התחרו 
ימיות כגון: קשרים, זריקת בוכטה (חבל עוגן), משיכת חבל וחתירה  השבטים ביניהם על פי שכבות גיל, במיומנויות 

בסירה.
שבט צופי ים כנרת, המונה כיום כ-60 חניכים, הצליח להעמיד מתחרים, כמעט בכל המקצים, וחזר לעמק עם הישגים 

רבים:
 

חתירה: מקום 3 שכבה ה' בנים
קשר: מקום 2  שכבה ו'
         מקום 1  שכבה ז'

         מקום 2  שכבה ט'
         מקום 2  שכב"ג.

בוכטה: מקום 1 שכבה ה
           מקום 3 שכבה ז'

 
(כולן  הורים  קבוצת  בחתירה  חלק  לקחה  השבט,  לחניכי  בנוסף 

נשים) של שבט צופי ים כנרת, שזכתה במקום השני(!) והשאירה מאחור קבוצות של חותרים גברים, גדולים וחסונים.
"עלה ים"!!

גשר הישנה והיפה
ביום שמש יפה, יצאו השבוע החברות והחברים ממרכז היום של 'המייסדים' לטיול בשגר הישנה והיפה. עם הליכוניהם 

והמלווים המסורים - ניצלו הוותיקים את מזג האויר היפה ששרר ברוב ימות השבוע לטיול לא רחוק מהבית.
הם שמעו על ההיסטוריה המרתקת של המקום, נהנו מאוצרות הטבע המרהיבים וסיכמו לעצמם  חוויה בלתי נשכחת.
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מטיילים גם בחורף
יצאו   - והלומד  העובד  הנוער  של  יעקב  אשדות  וקן  דגניה  קן 

בסופש האחרון לטיולי החורף שלהם. 
כיתות ח' התארחו בנעורים של קיבוץ גזית, העבירו לילה בכיף, 

הכינו פויקה והכירו שם חברים חדשים.
בבוקר הצטרפו חניכי ד'-ו'  וטיילו בנחל יבניאל.

קבוצתית  חוויה  השלימו  נשימה  עוצר  ונוף  משגע  אוויר  מזג 
מגבשת ומקרבת.

  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 ניר מאיר, מזכ"ל התנועה הקיבוצית

מר מאיר צור, מזכ"ל תנועת המושבים ויו"ר התאחדות חקלאי ישראל
מר יואב אריאל, מנהל מרחב צפון, החטיבה להתיישבות

ד“ר רותי פרום אריכא, מנהלת הרשות לתכנון, משרד החקלאות ופיתוח הכפר
מר יואל זילברמן, מנכ''ל השומר החדש

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' איל 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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ביום ראשון 3.3.19 בשעה 17:30 באולם המופעים ״לזכרם״ באפיקים
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  של עניין  שישי
 בבית איל 

   

     בימת דיון
 .וביטחון, צבא, פוליטיקה, בנושאי אקטואליה דילמות חברתיות

חברת הכנסת רויטל סויד : עם
   

משמשת כחברה בוועדה למינוי . חברת הכנסת בכנסת העשרים מטעם המחנה הציוני סויד רויטל
עומדת בראש קבוצת הידידות . חוק ומשפט ובוועדת הפנים והגנת הסביבה, בוועדת חוקה, דיינים

 .עורכת דין בתחום הפלילי, בעברה. ספרד-הפרלמנטרית ישראל
  

 
 

 :הנושא
" ?מי מפחד משלטון החוק ומהדמוקרטיה "

 
  01/03/19, שישי ביום יתקיים 

 10:30 – 12:30ין השעות ב
. קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, באודיטוריום בית איל

 .הכניסה חופשית - הציבור מוזמן
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