
גיליון 138
כ‘‘ח אדר | 4 אפריל 2019                                        

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

- 1 -

האי הנעלם
– אנו נפרדים לאט לאט מהאי שמול קיבוץ מעגן.  לא בצער 
השבוע הוא כבר כמעט שקע מתחת למי הכנרת, כאשר רק 

הצמחייה שעליו עדיין מבצבצת. 
(ביום רביעי) הנתונים הבאים:  מרשות הכנרת נמסרו השבוע 
מפלס הכנרת עומד על מינוס 211.86. במהלך יום שלישי שבו 

ירדו משקעי רבים עלה מפלס הכנרת ב-10 ס"מ ביממה אחת.
נכון ליום חמישי בבוקר – חסרים עדיין 3.06 מ'. המפלס מצוי 

מטר אחד ו-14 ס"מ מעל הקו האדום התחתון.
אלו מפלסי הכנרת כפי שנמדדו ב-1 באפריל בארבע השנים 

האחרונות:
שנת 2015: -211.88 , 2016: -212.42 ,  2017: -212.99 , 

2018: -213.43 , שנת 2019: -211.96 .

מוזמנים ליצור ולזכור
אומני עמק הירדן, הפנייה הזו היא עבורכם: 'יד לבנים' בעמק 
הירדן בשיתוף עם 'יד לבנים' הארצי מקיים גם השנה פרוייקט 

הנצחה בעל צביון קהילתי.
המטרה היא ליצור קשר בין המשפחות השכולות לקהילת עמק 

הירדן, באמצעות תהליך יצירה אומנותי.
המשפחה;  לבני  היוצרים  בין  ושיח  היכרות  כולל  התהליך 

המפגש הזה ישמש בסיס ויספק השראה ליצירת האומנות. 
כתיבה,  צילום,  פיסול,  ציור,  בחשבון:  בא  אמנותי  תחום  כל 

הלחנה,  ומחול. 
ההשתתפות בפרוייקט היא על בסיס התנדבותי.

יצירות האמנות תוצגנה בתערוכה שתתקיים בסיום התהליך 
בבית גבריאל.

יוצרים ויוצרות, אומנים ואומניות יקרים, אתם מוזמנים לקחת 
חלק בפרוייקט.

מוזמנים ליצור קשר עם אלה פארן, בטלפון: 04-7703971 
או בסלולרי: 052-8011084 

 אבי אריש - 'רחף' צילום פרויקטים
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יום ההתנדבות לזכר מורן כהן
ויום  הטקס  השבוע  התקיים  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז 

ההתנדבות השנתי, לזכרו של מורן כהן ז"ל.  
באירוע נטלו חלק תלמידי בר\בת מצווה מביה"ס 'מול גלעד', 
בני משפחת כהן וחברים, מנהל המרכז הרפואי  , והעובדים. 
החורש,  מורן  שיחי   100 התלמידים  נטעו  הטקס,  סיום  עם 

בשטח בית החולים. 
זו השנה ה-12 ברציפות שאנשי המרכז הרפואי מציינים את 
האירוע לזכרו של סמ"ר מורן כהן ז"ל, שנהרג בעת ששירת 
כלוחם וחובש קרבי בסיירת הצנחנים, במהלך מלחמת לבנון 

השנייה.
שנה לאחר המלחמה, יזמה דגנית ארזי, המחנכת של מורן 
בבית הספר 'מול גלעד', את הפעילות ההתנדבותית בשיתוף 

עם הוריו ועם הנהלת המרכז הרפואי. 

הטקס:  בתחילת  אמר  הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד"ר 
הכוח  את  מצאתם   - והיגון  השאול  מתוך  ושמוליק,  "ניצה 
ויזמתם את המפעל המדהים להנצחתו של מורן. מאות שיחי 
המורן, הנטועים ופורחים ברחבי המרכז הרפואי, מעטרים את 
המקום במסר של אופיטמיות ומסייעים בהחלמת המטופלים. 
ומתעצמת עם השנים,  ההולכת  ועל החברות  כך  על  תודה 
ומסייעת להעריך את קדושת החיים,  לנו מצפן  אשר מהווה 

את המהות ותכלית העשייה שלנו".
שמוליק, אביו של מורן, אמר: "כל שנה אנחנו מגיעים לטקס 
וליום הפעילות הזה נרגשים, דומעים ומבינים עד כמה חשוב 
להמשיך ולקיים אותו ברצף שנה אחרי שנה. לפני חצי שנה, 
 10 ולפני  וטל  כאן בפוריה הנכדה שלנו, בת לחגית  נולדה 
משמח  ועפרי...  לטהר  בת  נוספת,  נכדה  לנו  נולדה  ימים 
גם  ביה"ח  של  הנהדרים  השירותים  את  לקבל  מאד  אותנו 
ברגעים  דווקא  אלא  למחלות,  קשורים  שאינם  בתחומים 
איתכם  קחו  לעולם...  התינוקות  מגיחים  שבהם  הראשונים 
תדאגו  וחשובים,  קטנים  דברים  אותם  את  יקרים  תלמידים 

ליישם אותם בכל מקום שבו אתם נמצאים...".  
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מטה מול מטה בפוריה עילית
קיימו השבוע מפגש מטה  ומנהלי האגפים  ראש המועצה 

מול מטה עם הנהלת הישוב פוריה עילית. 
יו"ר הוועד הנבחר של הישוב, שמעון פיניאן, פתח והציג 
לצד  הישוב.  בפני  הניצבים  המורכבים  האתגרים  את 
ביקשו  המועצה,  עם  המצויין  הפעולה  ושיתוף  העבודה 
אנשי פוריה עילית לזרז מספר פרוייקטים ש'תקועים בקנה' 

כמו גני משחקים עבור ילדי הישוב.
אחד הפרוייקטים המורכבים שיתבצע תוך שיתוף פעולה עם 
הצרכים  את  שישקפו  ותב"ע  כוללני  תכנון  הוא  המועצה 
העתידיים שיש לפוריה עילית. אנשי אגף ישובים הבהירו, כי 
יש היבטים חברתיים לתכנון כזה והדגישו שחשוב לבצע את 
הדברים בשילוב עם מחלקת צמיחה דמוגראפית ואנשי אגף 

הקהילה.
מצד פוריה עילית הועלתה בקשה לקדם במהירות האפשרית 
לא  עדיין  כי  הובהר,  היתר  בין  בישוב.  התשתיות  נושא  את 
בחלקים  בוצעו  שכבר  עבודות  עבור  החיוב  נושא  הוסדר 
שונים בישוב. כרגע המועצה מגלה הבנה, אך ברור שבסופו 

של דבר יהיה צורך להסדיר את העניין.
לכך שבעלי  גורמת  מגודר  אינו  כי העובדה שהישוב  מתברר 
שווייץ.  יער  מכיוון  הישוב  אל  נכנסים  סוסים,  בעיקר  חיים, 
ההתלבטות היא האם ניתן ואם רוצים בכלל לגדר את הישוב.

הפניות  את  האגפים  ראשי  ירכזו  הקרובה  בתקופה 
לשאלות  מענה  ויספקו  אחריותם  לתחום  הרלוונטיות 

ולבקשות שהועלו במפגש.
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מי מפחד ממתמטיקה ומדעים
השבוע התקיים אירוע סיום תוכנית העתודה המדעית של בית 
ירח. מדובר בתוכנית שהיא פרי שיתוף פעולה הנמשך כבר 5 
שנים, בין המרכז האקדמי לנוער 'גליליום', במכללה האקדמית 
כנרת, לבין התיכון בתמיכת המועצה האזורית עמק הירדן. היא 
נועדה לתלמידים מצטיינים מכיתות ז'-ח', אשר מיועדים ללמוד 
בבית ירח. מטרת הפעילות היא לחשוף את התלמידים ללימודי 
ולפתח את  וטכנולוגיה; לעורר את סקרנותם  מתמטיקה, מדע 
חווייתית  למידה  באמצעות  שלהם  המתמטית  החשיבה 

ומשמעותית.
בערב הסיום הוצגו תוצרי הלמידה של השנה: כיתות ז' התנסו 
בתחומי המדע השונים; וכיתות ח' עברו תוכנית ממוקדת לתכנון 
ההורים  ישבו  הערב  במהלך  טכנולוגיים.  מוצרים  של  ועיצוב 

והתלמידים לפתור ביחד חידות מתמטיות מאתגרות.
שרון שדה , מנהל תיכון בית ירח, אמר בסיום הערב: "התכנית 
להרחיב  שרוצים  לתלמידים  מענה  לתת  רצון  מתוך  נולדה 
ולדרכי  לתכנים  נחשפו  הם  המדעים.  בתחומי  ודעת  אופקים 
הוראה שאינם חלק מתכנית הלימודים השגרתית בבית הספר. 
המהירות שבה פתרו את החידות והתוצרים שהוצגו - בהחלט 

ביטאו את התהליך המוצלח שעברו במהלך שנה זו". 
לנוער  האקדמי  המרכז  מנהלת  אלון,  גלס  ליאורה  ד"ר 
במכללה האקדמית כנרת, אמרה: "התוכנית מביאה לידי ביטוי 
'גליליום', להיות  את חזונה של המכללה האקדמית כנרת ושל 
רואה  אני  לתלמידים.  האקדמיה  את  ולקרב  מהקהילה  חלק 
במודל השיתוף עם בית ירח הצלחה שנרצה למנף אותה מול 
בתי ספר נוספים ובתחומים נוספים. אני רוצה להודות למועצה 

האזורית עמק הירדן על תמיכתה המלאה בפרוייקט".
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יוצאים לפולין
התקיים  כנרת,  האקדמית  במכללה  לפה,  מפה  מלא  באולם 
בסוף השבוע שעבר המפגש האחרון לקראת נסיעת משלחת 
ירח  י"א של בית  בני הנוער לפולין. תלמידות ותלמידי שכבת 
וצעירים מעמק הירדן ייצאו לפולין במהלך חופשת הפסח, בין 

ה-10 ל-16 באפריל.
ניסיון –  והוריהם עצות חיוניות מבעלי  במפגש קיבלו הילדים 
(זו השנה  מדריכי המסע, אשר עושים זאת כבר מספר שנים 
ה-24 שבה מקיימת המועצה האזורית עמק הירדן את המסע 

לפולין), קב"ט מחוז צפון במשרד החינוך ואנשי אגף החינוך.
המלווים  עידן,  מרכז  צוות  אנשי  אותו  יתעדו  המסע,  במהלך 
החברתיים ומדריכי חברת ההדרכה של 'המעורר' מקיבוץ רביד. 
מרכז  של  הפייסבוק  לעמוד  ובתמונות  בכתב  יועלו  הרשמים 

עידן ולעמוד מיוחד שמוקדש למסעות לפולין באתר המועצה.

חוג הג'ודו כבר קוצר הישגים
חוג הג'ודו החדש של מחלקת הספורט במועצה כבר מסב 

גאווה ותחושת הצלחה לילדות והילדים שמשתתפים בו.
האולימפים  הספורטאים  צמד  של  בהדרכתם  מתנהל  החוג 
להשתתף  לאחרונה  והחל  ארשנסקי  וטומי  פולק  גולן 

בתחרויות ארציות.
כבר בתחרות הראשונה שבה השתתפו שלושה מילדי עמק 

הירדן, 
אליפות הצפון בחיפה, זכו הילדים בהישגים מרשימים מאד.

איתן אורבך סיים את האליפות במקום ה-2, נבו עברי סיים 
במקום ה-3 ואלה ברק סיימה במקום ה-3.

ברכות ושאפו גדול למאמנים ולחניכים.
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בית ספר שחף לבש ירוק
מועדון הכדורגל מכבי חיפה, מליגת העל בכדורגל – אירח 

ביום חמישי שעבר את ילדי בית ספר 'שחף' מעמק הירדן.
35 תלמידים ותלמידות להתארח  זכו  'וראייטי'  בסיום ארגון 
מכבי  של  התלבושת  כצבע  'ירוק',   – שכולו  מיום  ולהנות 

חיפה ששחקניה מכונים – הירוקים.
חיפה  מכבי  של  האימונים  במיתחם  בביקור  החל  הבוקר 
בכפר גלים, במפגש מרגש עם כדורגלני העבר, רפי אוסמו 
באצטדיון  לביקור  התלמידים  יצאו  מכן  לאחר  חרזי.  ואלון 
חיפה  מכבי  אנשי  אותם  הפתיעו  שם  המפואר,  עופר  סמי 

כשהעניקו צעיף וסרט לראש, לכל תלמיד. 
רז  הכדורגלנים  ומפגש עם  צהריים מפנקת  ארוחת  לאחר 
כל  על  מרשימה  בסבלנות  (שענו  גלזר  ועמרי  מאיר 

שאלה), הצטלמו הילדים עם השחקנים.
לסיום היום, נערך אימון משותף של התלמידים, עם שחקני 

מחלקת הנוער של מכבי, בניהולו של גוסטבו בוקולי.

צפון  וראייטי  מנהלת  לב,  לאוקי  הלב  מכל  רבה  תודה 
לתלמידות  שאפישרו  חיפה,  מכבי  של  הכדורגל  ולמועדון 

והתלמידים להנות מחווייה מעצימה ומשמחת.
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החוף השקט 
עונת הרחצה בחופי איגוד ערים כנרת תיפתח ב-12 באפריל, 

אז גם יחלו שירותי ההצלה בחופים.
איגוד ערים כנרת ורשות הכנרת יפעילו בפסח שאטל 'קו סובב 
איגוד  יפעיל  בנוסף,  הנופשים.  לטובת  תשלום,  ללא  כנרת' 
הסברה  צוותי  מערך   - 'המסבירנים'  את  גם  כנרת  ערים 
על  ולשמירה  חיובית  אזרחית  התנהגות  לעידוד  בחופים, 
הכללים בכנרת: איסור השמעת מוסיקה רועשת, שמירה על 

ניקיון הסביבה והמים ורחצה בטוחה בחופי האגם הלאומי.
'קו סובב כנרת' ינייד את ציבור הנופשים לחופי האגם הלאומי, 
חול  במהלך  יום  מדי  עלות,  ללא  בטבריה,  סנטר  גליל  מבניין 
בכל   .20:00 ועד   10:00 השעות  בין   ,(20-27.4) המועד 
ופעם  מצפון  פעם  הכנרת,  את  המקיף  שאטל  ייצא  שעתיים 
מדרום שיאפשר לנופשים להתנייד בקלות ובחינם אל החופים 

ובחזרה, ללא תשלום!
פעילות צוותי ההסברה בחופים תחל בחול המועד פסח, על 
מנת לספק מענה להמוני הנופשים. צוותי ההסברה יעברו בין 
על  לנופשים  יסבירו  אשפה,  לאיסוף  שקיות  יחלקו  החופים, 
בכלל,  והסביבה  הכנרת  חופי  ניקיון  על  השמירה  חשיבות 
יעניקו 'צ'ופרים' לרוחצים שישתפו פעולה בסיוע לשמירה על 

האגם הלאומי נקי. 
ולא  שקטים  כחופים  פועלים  כנרת  ערים  איגוד  חופי  כל 

תתאפשר בהם השמעת מוסיקה רועשת.
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