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מנהלת אגף החינוך הודיעה על כוונתה לפרוש
לאחר שנים רבות של פעילות במסגרת מערך החינוך של עמק הירדן 
- תשע שנים כמחנכת, שמונה שנים כמנהלת 'מול גלעד' ו-19 שנים 
וספורט במועצה (תחת שלושה ראשי  כמנהלת אגף חינוך נוער 
מועצה) הודיעה השבוע ראש אגף החינוך במועצה, עפרה פייקוב, 

כי היא מתכוונת לפרוש בעוד חודשים אחדים מתפקידה.
בעיצובה של מערכת  ומשמעותי  יש חלק חשוב  פייקוב  לעפרה 
החינוך של עמק הירדן. במהלך שנות עבודתה בתפקידים השונים, 
היתה שותפה ללא מעט יוזמות ומהפכות בתחום שהוא, לדעת רבים, 

החשוב ביותר בעיצוב פניו של הדור שגדל בעמק הירדן.
כמחנכת וכמנהלת בית ספר ובהמשך בתפקידה כראש אגף החינוך, 
עופרה פעלה, באופן אישי וכחלק מהמערכת כולה, להקנות לרבים 

מבנות ומבני עמק הירדן את הטובים שבערכים.
המועצה האזורית עמק הירדן תיפרד מעופרה פייקוב באופן ראוי 
ומכבד, כיאה למי שהקדישה את מיטב שנותיה למען המקום שבו אנו 

בוחרים לחיות.
יממה לאחר הודעתה, הגיעה השבוע עפרה  באופן סמלי למדי, 
פייקוב לאירוע חנוכת מרחב הלמידה החדש והיפהפה בבית ספר 

'מול גלעד'. בית ספר שנגיעתה האישית בו ובבוגריו רשומה אף היא בספר דברי ימיה בעמק הירדן. ראש המועצה 
עידן גרינבאום ניצל את האירוע כדי לומר לעופרה תודה רבה על שנים רבות של עשייה למען צעירות וצעירי 
העמק. "מרחב הלמידה המרשים הזה הוא דוגמא לרוח החדשה שמנשבת במערכת החינוך של העמק ושלך 

היתה הזכות לקחת חלק בהתנעתה ובעיצובה". 
המכרז לתפקיד מנהל/ת אגף החינוך יפורסם בקרוב בעמוד המכרזים באתר המועצה.

מהנדס המועצה מסיים את תפקידו
מליאת המועצה האזורית עמק הירדן אישרה השבוע את סיום העסקתו של מהנדס המועצה, דוד רודר. 

דוד עובד במועצה האזורית עמק הירדן מזה כחמש שנים, שבמהלכן ליווה את התהליכים החשובים של התרחבות 
הישובים. הוא עשה זאת תוך מילוי תפקידו באופן מקצועי וזכה על כך למילות שבח מפי חברים במליאה.

לצד זאת ולאור העובדה שהמועצה חרטה על דגלה את שיפור השירות הניתן לציבור, סברו ראש המועצה והרוב 
הגדול של חברי המליאה, כי דוד לא הצליח להתאים את סגנון עבודתו לדרישות אלו.

דוד רודר ימלא את תפקידו עד לסוף חודש מרץ. המכרז לבחירת מהנדס מועצה חדש יפורסם בקרוב.
בהזדמנות זו חשוב לציין, כי מאותה סיבה בדיוק – הדרישה החד משמעית של ראש המועצה ושל חברי המליאה, 
כי יחול שיפור מתמיד בנוחות, בזמינות ובנגישות של השירותים הניתנים לתושבים – נעשים בימים אלה מספר 
שינויים במחלקת ההנדסה ובוועדה לתכנון ובניה. אנו מבקשים מהציבור לגלות הבנה ולהתאזר בסבלנות במהלך 

התקופה הקרובה.
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חיבוק מאסיה
מפגן יוצא דופן של אהבה לעם בישראל ולעמק הירדן והכנרת בפרט sea of galilee)  בפיהם) התרחש השבוע 
באמפי בצמח. כשלושת אלפים צליינים נוצרים ממדינות שונות במזרח אסיה הגיעו באוטובוסים וגדשו את אלפי 
המושבים. הרוב הגדול של הנוכחים הגיע מאינדונזיה, מדינה מוסלמית גדולה מאד בדרום מזרח היבשת. היתה 

שם נציגות מכובדת מאד גם מסין, מלזיה, סינגפור, הונג קונג וטייוואן. 
מנטופה  פיליפ  הרוחני,פסטור  צנוע מהמנהיג  שי  וקיבל  הנוכחים  בירך את  גרינבאום  עידן  ראש המועצה 
בשירה  הנוכחים  אלפי  פרצו  השי,  הענקת  טקס  בסיום  הנכבדה.  הקבוצה  את  לכאן  שקיבץ  מאינדונזיה 
כשהלהקה על הבמה קוראת בקול "אהבו את אלוהי ישראל" ((love the god of Israel. גם הציניקנים היותר 
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הושלם שיפוץ טיפת חלב בנווה עובד
בסוף השבוע נחנך בנווה עובד המבנה המשופץ של טיפת חלב 
השוכן בצמוד למרפאה בישוב. את השיפוץ ביצעה המועצה תוך 

שיתוף פעולה עם משרד הבריאות ועם ועד הישוב. 
מנכ"ל המועצה  גרינבאום,  עידן  ראש המועצה  נכחו  בטקס 
ייצגו  ומנהלי אגפים ומחלקות. את משרד הבריאות  דודו פרץ 
הגיעו  כן  כמו  כנרת.  נפת  מנהלת  דה-קסטרו,  נועה  הד״ר 

לחנוכת המבנה נציגי ועד הישוב ותושבים.
התחנה מספקת מענה לכל ישובי רכס הפוריות. מטופלים בה 

כ-50 תינוקות עד גיל שנה, כ-200 פעוטות ואמהותיהם.

נקלט מחזור חדש של 'בית ראשון במולדת'
בסוף חודש פברואר הגיעו לעמק הירדן עשר משפחות של עולים חדשים, במסגרת תוכנית 'בית ראשון במולדת'. 

המשפחות נקלטו בארבעה קיבוצים בעמק הירדן: חוקוק, אפיקים, בית זרע ואשדות יעקב מאוחד. 
מתנדבים יישוביים הכינו את כל הנדרש לקראת קליטת המשפחות ומלווים אותם במסירות רבה בצעדיהם הראשונים 
בארץ . זו ההזדמנות להגיד תודה ענקית ללאה שמעוני מאשדות מאוחד, נירה קלדניצקי וויטה דוב מאפיקים, 
לשולה בן נחום ומאיה סדן מבית זרע ולאליהו שוורצמן ולודמילה מחוקוק. המון תודה לעופר סגל ולמתנדבי 
בקעת כינרות, שהפשילו שרוולים ושיפצו בהתנדבות את דירות העולים בחוקוק. כמו כן, תודה רבה למדרכי הנוער 

העובד שביחד עם ילדי העמק, הכינו ברכות ועוגות למשפחות העולים וממשיכים איתם בתהליך הקליטה.
בימים האלו ילדי העולים נקלטים במערכות הגיל הרך של היישובים ובשלושה בתי ספר: מול גלעד, אפיקי ירדן ונופי 

ארבל. תודה רבה לצוותי החינוך על שיתוף הפעולה, האיכפתיות, היחס האישי והמסירות הרבה.
בתחילת החודש, נפתחו שני אולפנים בשיתוף עם מכללת כינרת. אולפן א' עבור עולים חדשים ואולפן ב' תעסוקתי 

לעולים שנקלטו בעמק בשנתיים האחרונות. 
מאחלים לכל העולים שלנו המון הצלחה, תקופת הסתגלות קלה והשתלבות בקהילת העמק! 
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לחגוג בשם כולן
חגיגת נהדרת התקיימה בעמק הירדן ביום שישי שעבר – יום האשה הבינלאומי. כשהן מותירות הרחק מאחוריהן 
טהרת  על  חגיגה  העמק  נשות  קיימו  האישה,  יום  את  לציין  עדיין  צריך  האם  (המיותרים?),  הסימפוזיונים  את 

התעצומות הנשיות.
נשים רבות שהגיעו לבית גבריאל וזכו לפינוק - במתנה צנועה. הן נהנו משוק אומנויות, שיעורי יוגה פילאטיס ו 
Lifedance ומהקפה המשובח של קפה תרבות בכניסה. הנוף המרהיב של הכנרת והגולן עם החרמון המושלג 

היו בגדר בונוס.
בהמשך עלתה להופיע סי היימן המקסימה והמרגשת עם שירים מבית אבא. 

נציגת  מייזלס,  יעל  האישה,  למעמד  המועצה  ראש  יועצת  מסרטי,  אורלי   - טרחו  המשותפת  ההפקה  על 
'אתנה' ואיה רוזן, מנכ"לית בית גבריאל.
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לנגן, לשחק, להצליח
על במה מעוצבת בטוב טעם, עלו השבוע תלמידי כיתות ד' להופעה בפני כל בית ספר 'שחף' - הורים ואורחים. 
התלמידות והתלמידים הופיעו בשני קטעי נגינה כשהם מנגנים על גיטרות, כינורות, חצוצרות, טרומבון ותופים.  
זה היה רגע קסום של קונצרט במלוא מובן המילה. המופע המרגש והעוצמתי הוא חלק מהעשייה המדהימה, 
טובי  והמועצה האזורית עמק הירדן. את הפרוייקט מובילים  ניגונים בחסות משרד החינוך  פרויקט  במסגרת 
המורים של המרכז למוסיקה, שבהנהלת נירה ספיר-פינסקי; על ניהול הפרויקט בשטח - יוסי שור והמורים: 

מוריס (כלי נשיפה), ניר (תופים), אריק (גיטרות) ומריאן (כינור).
לאחר שתמו מחיאות הכפיים הסוערות (מי שנזקק לכך, ניגב בינתיים את דמעות האושר), החלה הצגה שהעלו 
תלמידים   14 הספר).  בית  מצוות  מוכשרות  (מורות  ומירב  מורן  בהובלת  ספרי,  הבית  הדרמה  חוג  תלמידי 
ותלמידות מכיתות  ה'-ח' הציגו את "סיפור המגילה". כל אחת ואחד מהתלמידים ניצב שם במיטבו, בביטחון רב, 

הפגין יכולת משחק מדהימה, כולם זכרו את הטקסט שלהם והיפנטו לחלוטין את הקהל.
את  והדביקה  התלמידים  בקרב  שעברה  הצלחה  של  חזקה  תחושה  עוצמה,  שכולו  אומנויות  מפגש  היה  זה 
הקהלה וגם לא מעט התרגשות. שוב הפגין בית ספר 'שחף' את החיבור לחזון הבית ספרי, שבו כל ילד מביא את 

חוזקותיו לשיא חדש.
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חושפים את הסוד ב'נופי ארבל'
יותר  'נופי ארבל' שם לעצמו למטרה, להכיר טוב  בית ספר 
המשאבים  מכל  ולהיתרם  הילדים  חיים  שבה  הקהילה  את 
יגאל אלון, מכון הדיג, המרכז  בית  כגון:  הנמצאים בסביבה. 
ונושאים  אנשים  עם  היכרות  ובכלל,  פוריה  פדה  הרפואי 

מעניינים באזור. 
החליטו  הקשר',  סוד  את  'מגלים  השנתי  הנושא  במסגרת 
יום  את  לייעד  הספר  בית  וצוות  גרסול  הדס  המנהלת 

הקהילה, שהתקיים לאחרונה, לנושא הזה. 
וסייעו  נרתמו  פוריה  פדה  ברוך  ע"ש  הרפואי  המרכז  אנשי 
ברצון ראוי לשבח. במהלך השבוע ביקרו רופאים ואנשי צוות 
התלמידות  נהנו  הקהילה  יום  במהלך  הספר.  בבית 

והתלמידים ממגוון הרצאות של אנשים שונים מהקהילה. 
בתחום  מומחים  לצד  קהילה,  ובני  הורים  סבתות,  סבים, 
בית  של  המוריקים  מרחביו  את  גדשו   - והבריאות  הרפואה 
ארוחה  הוגשה  שעליו  עשיר  בשולחן  והתכבדו  הספר 

צבעונית, בריאה ומזינה.
המרצים ונושאי ההרצאות היו רבים: ליצנית רפואית, סכרת 
טייס,  ללא  חיידקים, מטוס  אברים, חקר  דם, השתלת  ולחץ 
יוגה,  נכונה,  תזונה  בהסוואה,  חיות  מוביילים,  ליצור  איך 
החייאה  סדנת  מונעת,  שיניים  רפואת  ובריאות,  ספורט 
השינה  סוד  טכנולוגי,  רובוטיק  אקווטרון  הבוגרות,  לכיתות 

הבריאה ועוד.
תלמידי בית הספר החליטו, מצידם, לאמץ את פינת גסטרו 
המבקרים  לילדים  מזמינה  פינה  תוקם  שם  הרפואי,  במרכז 
על  ומוריהם  התלמידים  עובדים  אלה  בימים  במחלקה. 

ההכנות להקמת הפינה.
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קבלת שבת קיבוצית משפחתית מוזיקלית
מזמינה  הירדן  בעמק  יהודית'  להתחדשות  'מיזם  קהילת 
מוזיקלית  קיבוצית  שבת  לקבלת  העמק  תושבי  את 

משפחתית ופתוחה. 
אשר  ישובים,  ממגוון  העמק  תושבי  של  בחבורה  מדובר 
מבקשים לייחד את הזמן, עם כניסת השבת, לטובת רוח, 

שירה, מחשבה ומפגש אמיתי אל תוך השבת המשותפת.
שירים  עם  עתיקים  ניגונים  משולבים  השבת  בקבלת 

עבריים, מקורות הגותיים עם שירה ישראלית.
מוזמנים ומזומנות לבוא בשמחה ובלב פתוח לקבל את פני 

שבת המלכה.
 17:00 בין  לשבועיים,  אחת  א׳  דגניה  בחצר  נפגשים 

ל-18:30 (22.3, 5.4, 12.4, 26.4)
מיוחדות אפשר לפנות אל הרב  ולפניות  נוספים  לפרטים 

יאיא טוביאס 052-5211856  

בזכות הגשם: נפרדים מהסכר
בנקודה  מיוחד  סכר  הוקם   ,2017 במאי  כשנתיים,  לפני 
הדרומי.  הירדן  אל  במוצאה  הכנרת,  של  ביותר  הדרומית 
הסכר נדרש כדי להציב בתוכו משאבות שרק בזכותן אפשר 
ואל  הירדנית  אתר  אל  מהכנרת  מים  ולהזרים  להמשיך  היה 

מורד הירדן.
המים:  מרשות  משמחת  הודעה  המועצה  קיבלה  השבוע 
בעקבות הגשמים והעלייה המשמעותית במפלס מי הכנרת – 
ולאפשר למים לזרום כדרך הטבע.  הוחלט לפרק את הסכר 
גורמי המקצוע מעריכים, כי הממטרים שכבר ירדו ואלה שעוד 

יירדו מספיקים לכל הפחות לשנתיים הבאות.
העבודות יחלו השבוע. בשעה טובה.
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