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הדור הבא של כיתות הלימוד
סיבה למסיבה: בשבוע הבא יתקיים טקס חנוכת מרחב הלימוד החדש בבית הספר 'מול גלעד' באשדות יעקב. 

שילוב ידיים יצירתי בין אנשי 'מול גלעד', אגף החינוך של המועצה בראשות עפרה פייקוב ואנשי פרוייקט 'קדימה 
כמו  שלא  ומתפתח.  דינמי  באופן  ותרגול  ידע  רכישת  המאפשרת  לימודית  סביבה  הניב  החינוך  במשרד  מדע' 
מדובר  מאז,  וכמעט שלא השתנתה  שנים  לאלף  קרוב  לפני  לעולם  זו שבאה  לנו,  המוכרת  הקלאסית  הכיתה 
הכלים  את  מאפשרת  התוכנית  ה-21.  המאה  של  הטכנולוגיים  לצרכים  ספציפי  באופן  המותאם  במרחב 

המתקדמים והנוחים ביותר ללמידה דיגיטלית וכולם מרוכזים תחת קורת גג אחת.  
התוכניות הנלמדות במרחב זה מאופיינות בגישות ושיטות לימוד שמטרתן להקנות לתלמידים את היכולת  לפתור 

בעיות, לעבוד כחלק מצוות ולהתנסות באוריינות דיגיטלית וחשיבה יצירתית.
טקס חנוכת המרחב החדש ב'מול גלעד' יתקיים ביום רביעי הקרוב 13.3 בשעה 17:00 במעמד ראש המועצה. 

הציבור מוזמן.

גם ביהמ״ש העליון קבע: המועצה פעלה כחוק
המועצה קיבלה בסיפוק את החלטת שלושת שופטי בית המשפט העליון, לדחות את הערעור שהוגש כנגד 

תוצאות מכרז התחזוקה של מערכות הביוב והמים הציבוריות. 
המועצה עושה כל מאמץ כדי לפעול אך ורק בהתאם למותר על פי החוק, תוך ליווי של יעוץ משפטי.

גרוסקופף)  כבוד השופט  ברון,  כבוד השופטת  ברק-ארז,  (כבוד השופטת  העליון  שופטי  החלטת 
התקבלה לאחר שנה וחצי ושלושה הליכים משפטיים. בכל הערכאות נקבע, כי המועצה האזורית עמק הירדן 

פעלה בדיוק כנדרש בחוק.
תודה והערכה רבה לעורך הדין גולן לוי שליווה אותנו במהלך המכרז ובסאגה המשפטית שבעקבותיו.

תודה לזאב יעל, מנהל מחלקת המים והביוב, שהקדיש רבות מזמנו כדי שהמועצה תקבל את השירות הטוב 
ביותר במחיר הנמוך ביותר.

אנו הולכים הלאה בלב נקי. התחושה שלא נפל רבב בהתנהלותנו נעימה וחשובה; ועם זאת, לא נהסס 
להמשיך לבחון את עצמנו בהתנהלות היומיומית ולהפוך כל אבן על מנת להתייעל ולהשתפר.
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סבב מפגשים עם כל ישובי המועצה
חלק  יהפוך  אשר  חדש,  בנוהל  אלה  בימים  החלה  המועצה 
וראשי  המועצה  ראש  של  העבודה  משיגרת  נפרד  בלתי 
האגפים: מפגשים בשיטת מטה-מול-מטה עם כל ישובי עמק 
והגורמים  הקיבוץ  להנהלת  יאפשרו  אלה  מפגשים  הירדן. 
מיוחדות  ובקשות  יומיומיות  בעיות  להציג  המובילים בקהילה 
שיטופלו או ייכנס לתוכניות העבודה העתידיות של המועצה.

של  מכובדת  נציגות  גינוסר  לקבוץ  הגיעה  השבוע  בתחילת 
ראשי אגפים, שבראשה עמד ראש המועצה עידן גרינבאום. 
שפיצר  משה  הקהילה  מנהל  ביקש  שלו  הפתיחה  בדברי 
ולתושבים  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  לעובדי  להודות 
באזור על ההירתמות והחיבוק החם שהעניקו למשפחתה של 
בית  החלטת  כנגד  למאבק  יוצאת  אשר  ז"ל,  נגר  תהילה 
המשפט להכיר בהסדר הטיעון עם מי שהרג אותה באכזריות.

קיבלו  שובל  איריס  קהילה  אגף  וראשת  המועצה  ראש 
מופת  מועדון  פתיחת  של  המוצלח  המהלך  על  עדכונים 
אגף  בין  פעולה  שיתוף  פרי  הוא  המהלך  גינוסר.  לוותיקי 

הקהילה במועצה לבין הקיבוץ.
בעלי התפקידים בגינוסר הציגו בעיות ובקשות בשלל נושאים 
– שדרוגים במספר מבני חינוך, בקשה לסיוע לחינוך הבלתי 
הסטורי  ערך  בעלי  ואתרים  בתים  בשימור  עזרה  פורמאלי, 

בגינוסר סוגיות תכנוניות ועוד.
גזברות  ישובים,  קהילה,  חינוך,  הנדסה,   – האגפים  ראשי 
ונציגי לשכת ראש המועצה – רשמו את הנקודות שבתחום 
עד  הקיבוץ  הנהלת  עם  יימשך  לגביהן  והקשר  אחריותם 

שיינתן מענה לכל אחת מהפניות.
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זורמים לירדן ביום המים הבינלאומי 
החברה  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  הכינרת,  רשות 
להגנת  והמשרד  והגנים  הטבע  רשות  הטבע,  להגנת 
סביבתי  להפנינג  הרחב,  הציבור  את  מזמינים  הסביבה 

וצעדה מיוחדת לרגל 'יום המים הבינלאומי'.

הצעדה תחל ב-9 בבוקר ותסתיים ב-12. מסלול הצעידה 
נחל  אלומות,  סכר  דרך  א'),  (דגניה  ג'וני  מאום  מעגלי: 
יבניאל, גשר בית זרע וחזרה לאום ג'וני. במהלך המסלול 
שיקום  כגון:  מגוונים  בנושאים  הסברה  תחנות  יופעלו 
ועוד.  ביולוגי  מגוון  המים,  איכות  שיפור  הנחל,  גדות 

המסלול מתאים לכל המשפחה ולרוכבי אופניים.

 15 עד  מ-11  סביבתי  הפנינג  יתקיים  מהאירוע  כחלק 
במתחם אום ג'וני, הכולל סדנאות ייחודיות, פינות יצירה 
לכל המשפחה, הפעלות, מופעי מוסיקה מקומית, דוכני 

מזון (בתשלום) ועוד.

הירדן.  בעמק  ומורשת  חיים  של  מרכזי  ציר  הינו  הירדן 
המודעות  את  להעלות  נועדו  לירדן'  'זורמים  אירועי 
לשמירה על מקורות המים ולחשוף את התושבים והקהל 

הרחב, לשינויים החיוביים הנערכים בתוואי נהר הירדן. 

מינהלת הנחלים, בניהול המועצה האזורית עמק הירדן, מקדמת בימים אלה תכנית כוללת לאזור מורד הירדן, 
שלה שותפים גופים רבים. על פי התכנון, חלקו של המקטע יוכרז כגן לאומי (מסכר דגניה ועד אלומות) וחלק אחר 
יוכרז כשמורת טבע (מאלומות עד מנחמיה). בסיום הפרויקט יעמוד לרשות הציבור פארק רחב ידיים שיאפשר 

בילוי נעים ונוח על גדות הירדן.

מומלץ להצטייד בכובע, נעלי הליכה ומים לשתייה. לפרטים ומידע נוסף: 55477* (כוכבית כינרת)

  



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 134
ל‘ אדר | 7 מרץ 2019                                                                                                                   

- 4 -

לוועדה החקלאית במועצה יש מנהלת חדשה
של  הישובים  באגף  השבוע  לעבוד  החלה  חקלאית  ועדה  מנהלת 
המועצה האזורית עמק הירדן. ענבל אגוזי (דור שלישי למייסדי מסדה), 
ופיתוח  החקלאות  משרד  של  אזורית  כמתכננת  כה  עד  ששימשה  מי 

הכפר – נכנסה בשעה טובה לתפקידה.
בין תפקידיה תקדם ענבל הוספת שטחי עיבוד לטובת הישובים, תייצג 
(השומר החדש, משרד  את חקלאי עמק הירדן מול המוסדות השונים 
ייצור, משרד הביטחון ועוד), תפעל לעגן פתרונות  החקלאות, מועצות 
חוות  (במסגרת  לחקלאות  חינוך  תעודד  חירום,  במקרי  חקלאים  עבור 
בראשית, בית ירח ועוד), תשתלב במהלך לגיבוש התוכנית הרב שנתית 
ויוןזמות  קוראים  קולות  אחר  תעקוב  הירדן,  בעמק  הפתוחים  לשטחים 

לתמיכה של משרדי הממשלה השונים ועוד.
inbal@j-v.org.il . 050-6241201 :ליצירת קשר עם ענבל

מכרז לתפקיד מנהל מחלקת הספורט במועצה
עם סיום תפקידו של מנהל מחלקת הספורט במועצה, גיורא אסתרי, התפרסם השבוע מכרז למציאת מנהל/ת 
חדש/ה לעמוד בראש המחלקה. זו ההזדמנות להודות לגיורא על שנים של פעילות מתוך אהבה גדולה לספורט 

באשר הוא, וברחבי בעמק הירדן בפרט.
www.j-v.org.il  .ניתן לראות את פרטי המכרז בעמוד המכרזים שבאתר האינטרנט של המועצה

מחלקת הספורט של המועצה האזורית עמק הירדן תמשיך להתמודד עם שלל אתגרים ולצעוד על פי המיתווה 
ככל האפשר של תושבות  גדול  לעודד פעילויות ספורטיביות בקרב מספר   – ידי מליאת המועצה  על  שנבחר 

ותושבים מעמק הירדן.

מחלקת הספורט עברה זמנית למרכז עידן
מחלקת הספורט עוברת בימים אלה למרכז עידן, עד לסיום השיפוצים המתקיימים כעת בבית בנדל. במסגרת 
השיפוצים תוחלף כל מערכת החשמל באולם (כבלים, חוטי חשמל, כל מתקני התאורה, לוחות חשמל ראשיים 

ומשניים, מערכת לגילוי עשן ומערכת לפינוי עשן). סך כל השיפוץ נאמד בכמיליון ושלוש מאות אלף שקל.
הצפי הוא שעד חודש מאי יסתיימו העבודות (כולל החלפת פרקט).  

לפיכך, בתקופה הקרובה מספר הטלפון של מחלקת הספורט הוא: 04-7703981. מאחר שאין כעת חשמל 
בבית בנדל – נא לא להשאיר הודעות במספרי הטלפון הקודמים של מחלקת הספורט. 
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האסטרונאוט היהודי הראשון
 - וטף  צעירים  זקנים,   - האזור  מתושבי  כ-700(!) 
יום החלל  לציון  גדול מאד שהתקיים  התקבצו באירוע 
 11 כלל  האירוע  כנרת.  האקדמית  במכללה  הישראלי 
כאשר  היתה  שונות, שהבולטת שבהן  פעילות  תחנות 
הציג  ומנכ"ל המכללה,  טייס  לב,  מיקי  (במיל.)  אל"מ 

סוגיות מרתקות הקשורות לטיסה בגובה רב. 
פעילויות נוספת עסקו בטביעות רגליים על פני הירח, 
יצירת מכתשי מטאוריטים ובניית דגמי חלליות. נערכה 
מצפה  של  טלסקופים  עם  שמים  בגרמי  תצפית 
הכוכבים כנרת. וכמובן שלא התעלמו משיגור החללית 

'בראשית' אל החלל.
היהודי  האסטרונאוט  עם  מפגש  היה  האירוע  שיא 
הראשון ד"ר גראט רייסמן. מאות בני נוער ומבוגרים 
לד"ר  האזינו  הם  במכללה.  המופעים  אולם  את  גדשו 

רייסמן, שהקסים את הקהל. 
הוא תיאר את הרפתקאותיו בחלל, החל מרגע השיגור 
שבו הטיל שנשא אותו הציב אותו על מסלול בגבוה של 
בתחנת  שהה  גראט  הארץ.  כדור  פני  מעל  ק"מ   400
החלל הבינלאומית לאורך 92 יום, שבהם התנהלו חייו 
במצב של חוסר משקל. באותם ימים היה עליו להצמיד 
שלא  כדי  וסכינים  מזלגות  שתיה,  מזון,  פריט:  כל 
לבצע  הצליח  עצמו  הוא  המעבורת.  בתוך  יתעופפו 
כדור  פני  על  לבצע  חלם  שלא  אקרובטיים  תרגילים 

הארץ. 
חלק נוגע ללב בשיחתו של ד"ר רייסמן הוקדש לקשר בינו לבין משפחת רמון ולשלושת בני המשפחה: אילן 

ז"ל אסף ורונה שכבר אינם עמנו. 
קבוצת מצפה הכוכבים כנרת, שיזמה את האירוע, מקיימת מדי חודש אירועים לקהל הרחב. הקבוצה 

עמדת להקים מצפה רובוטי שיאפשר את קידום החינוך המדעי בסובב כנרת ובעמק הירדן. 
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אשה שהיא מוסד
בית יגאל אלון בגינוסר הוא אחד המוסדות החשובים בעמק הירדן ובארץ כולה. המטען ההיסטורי שנושא עימו 
המבנה המרשים, אשר ניצב על חופה של הכנרת, נחשף במלוא תפארתו באירוע הפרידה שאירגנו לאחרונה 

חברי גינוסר לניצה קפלן, מי שנמנתה עם הגרעין המייסד ושימשה כמנכ"לית הראשונה של הבית.
ניצה שירתה את הבית במשך 39 שנים(!) וזכתה להגשים את דרכו של יגאל אלון ביחד עם חברי גינוסר ברוח 

ערכי ההגשמה, החינוך, החברות והעשייה ללא לאות. 
כך תיארו חבריה של ניצה מבית יגאל אלון את אישיותה ואת פועלה: "בית אלון עומד על כמה יסודות: המבנה 
המפואר בצניעותו, היסטוריה עשירה ומעוררת, ערכים מכוננים, וגם ובעיקר - אנשים. ניצה היא אחד האנשים 
שמהם בנוי הבית. אין תחום שלא נגעה בו, חצבה, עיצבה, במסירות אין קץ, ולראייה עומדים מפעליה הרבים עד 

היום. הבית בנפשה והיא בנפשנו".
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מחר: יום האשה הבינלאומי בבית גבריאל
אירועי יום האשה הבינלאומי יצויינו לראשונה בעמק הירדן: מחר (יום שישי) ה-8.3, יום שכולו נשים למען נשות 
עמק הירדן - בבית גבריאל. בתוכנית: שוק נשים, אומניות ויוצרות מקומיות, מתחם תנועה נשי עם יוגה וקערות 
טיבטיות, פילאטיס ו-LIFEDANCE .  פתיחה חגיגית של תערוכה מיוחדת "נשים שבעים" של הצלמת יהודית 
הרפז ולקינוח: הופעה של הזמרת סי היימן. (מוזמנות ומוזמנים לצפות בהזמנה אישית שלה לבוא לאירועים - 

באתר המועצה)
הכניסה והשתתפות היא ללא עלות וההופעה במחיר מסובסד של 25 ₪.

הפקה משותפת של אורלי מסרטי, יועצת ראש המועצה למעמד האישה, יעל מייזלס, רכזת אתנה ואיה רוזן, 
מנכל"ית בית גבריאל.

  



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 134
ל‘ אדר | 7 מרץ 2019                                                                                                                    

- 8 -

נעביר,ירושליםבמבואותוהמדריכיםהקבוצהכלנטייל.הצעירהלשכבהיומייםבןמועצתיטיול
חדשיםחבריםנפגוש,מהביתשונהבסביבהוהנוףהטבעאתנחווה,הטבעבחיקביחדלילה

מלחמתבימיהקסטלסיפורדרךואחריותחברותעלונלמדובצפוןבעמקהשוניםמהיישובים
.השחרור
7.4:סיום הרשמה|  ₪  315:עלות|  הקסטל  חניון :לינה|  סטףגן לאומי עין חמד ויער , דרך בורמה:מסלולים

כקבוצהנתגבשבוהמערביהגלילבאזורחוויתיטיול.'ח-'זלשכבותימיםשלושהבןארציטיול
אתנקנחהארץמכלחדשיםחבריםנכיר,הטבעבחיקושינהעצמאיבבישולנתנסה,וכמועצה

.קשתבמערתאתגריבסנפלינגהטיול
6.4:הרשמהסיום|450₪:עלות|גורןפארקחניון:לינה|קשתבמערתוסנפלינגבצתנחל,כזיבנחל:מסלולים

לאורךנטייל.הדרכהלקראתמקורסכחלק,הארץמכל'טלשכבתימיםארבעהבןארציטיול
חבריםנכיר,הקבוצהשלגדולהואחריותעצמיותבהדרכותנתנסה,העליוןבגלילישראלשביל

שלהדילמותואתחיבתלהקרבסיפוראתנלמד,צים"מדסמינרלקראתהארץמכלחדשים
המסורתיבטקסונסייםערכיםוהגשמתאחריותלקיחתעלנדבר,לאזורשהגיעוהחלוצים
.חיבתלהשואגהאריהבאנדרטת

590₪:עלות| חניון האלה , לירןמצפה –חניונים נודדים :לינה| חישביל ישראל מנחל דישון לחצר תל :מסלולים

חדשיםכליםנלמד,הניווטביכולותנעמיקבטיול.ימיםארבעהבן'ילשכבתארציניווט-טיול
ונהנההארץמכלהחבריםאתנפגש!קטנותבחוליותמדריכיםללאעצמאיבניווטונתנסהבניווט

.בטיולומודרכיםחניכיםמלהיות
660₪:עלות|דבורהבשדמותהעץדרךחניון:לינה|לכנרתמשרונהקטנותבחוליותניווט,תבורנחל:מסלולים
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