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ידיד אמת של בית ירח
יהודי יקר ואוהב עמק הירדן קפץ השבוע לבקר בבית ירח 
ובמתחם המשטרה הישן בצומת צמח. מדובר בבוב וויינר 
כשנה  לפני  לביקור  המועצה  ידי  על  שהוזמן  יורק,  מניו 
ונענה לבקשת ראש המועצה ואנשי אגף החינוך לסייע. 
בביקור הנוכחי נפגש מר ויינר עם צוות בית ירח בראשות 
המנהל שרון שדה ושמע על הפעילות המבורכת שנעשית 
במקום. גם הפעם הוא נענה ברצון להזמנה לבקר בסדנת 

הבנאים של נתן גבע.
בסיום הביקור התחייב מר וויינר להמשיך ולסייע בתרומות 
לקידום פרוייקטים שונים למען תלמידי בית ירח ובני הנוער 

בעמק הירדן.
לבקשת המועצה, את הביקור הבא שלו הוא יקיים במרכז 

הפעילות של המייסדים.
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פורום הבריאות מתחבר לפוריה
השבוע התקיים בבית החולים 'פוריה' יום היכרות של פורום 
מנהלות בריאות ורווחה מישובי עמק הירדן עם בית החולים 

של תושבי העמק.
בתחילת המפגש התקיים שיח חשוב ומרתק עם מנהל בית 
החולים – ד"ר ארז און, עם ד"ר הגר מזרחי, סגנית המנהל, 
בבית  סוציאלית  עבודה  תחום  מנהלת  רוזנבלום,  ענת 

החולים ודוברת בית החולים, מיה צבן.
חדשים,  שירותים  מיגוון  החולים  בית  אנשי  הציגו  במפגש 
פורום  חברות  הכירו  כולם  את  שלא  בארץ,  מהמתקדמים 

הבריאות של ישובי העמק.
ד"ר ג'אנם, מנהל יחידת טיפול נמרץ לב, סיפר על פעילות 
אלימות,  בנפגעי  לטיפול  המרכז  'טנא'  וצוות  המחלקה 

חשף את הפורום לפעילות חשובה ויחודית מאד.
המפגש הוא צעד ראשון בשיתוף פעולה מתפתח והולך בין 
יחידת הבריאות של המועצה, פורום מנהלי הבריאות בישובים 

ובית החולים ע"ש ברוך פדה פוריה.
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פסטיבל עין גב בפעם ה-76
– פסטיבל  כמדי חול המועד פסח, גם השנה 
עין גב מבטיח ומקיים בגדול: במרכז הפסטיבל 
שמתקיים זו השנה ה- -76 יעמוד מופע מחווה 
חג",  לנו  "נעשה  בשן,  יגאל  של  לזכרו 
בהשתתפות ברי סחרוף, מאיה בוסקילה, קובי 
אוהד  רוזנברג,  פאבלו  דלומי,  רוני  אפללו, 
חיטמן, שמעון בוסקילה ועוד רבים וטובים. (ראו 

פרטים בפלאייר המצורף)  
מיטב  עם  למחווה  שיזכה  נוסף  מוסיקאי 
הזמרות והזמרים הוא שייקה פייקוב בן ה-82, 
בקיבוץ  שנים  מספר  במשך  שהתגורר  מי 
אשדות יעקב איחוד בעמק הירדן. אדם, שגיא 
כהן, גלית גיאת, נועם דדון ועוד – יבצעו משיריו 

של פייקוב בערב הפתיחה של הפסטיבל.
בחול  ימים  שלושה  נמשך  גב  עין  פסטיבל 
המועד פסח מה-22 עד ה-24 באפריל. הערב 
פייקוב,  שייקה  של  לשירתו  יוקדש  הראשון 
ליגאל  המרגש  המחווה  מופע   – השני  בערב 

בשן ז"ל.  
שרל'ה  תקיים  הפסטיבל,  של  הסיום  בערב 
לציבור  פתוח  שיהיה  עברי  זמר  מופע  שרון 
בנות  תהיינה  הבמה  על  איתה  ביחד  הרחב. 
רחבי  מכל  זמר  ולהקות  'סקסטה'  רביעיית 

הארץ. 
יתקיים  ולילדים  למשפחות  המוקדש  בחלק 
'הכבש  המחזמר  הפסטיבל  במסגרת 
השישה עשר', מחזה מאת מיקי גורביץ‘ על פי 
של  הפקה  גפן.  יהונתן  של  המכר  רב  ספרו 
התיאטרון  עם  בשיתוף  המדיטק  תיאטרון 
ב-24  יתקיים  המופע  ולנוער.  לילדים  הארצי 

באפריל בשעה 11:00 לפני הצהריים. 
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העתיד של החקלאות
החינוך,  משרד  של  צפון  מחוז  אנשי  קיימו  שעבר  בשבוע 
מחקרים  הוצגו  שבו  כנס  שמחון,  אורנה  הד"ר  בראשות 
החווה  באזור.  בחקלאיות  בחוות  המתקיימים  ויוזמות 
בכנס  השתתפה  בראשית  צמח  הירדן,  עמק  של  החקלאית 
החקר שנערך בחוות התבור בשיבלי במעמד מנהלת המחוז. 
תלמידים מעמק הירדן – תלמידי כיתה ה' ב'מול גלעד' וכיתה 
ו' ב'נופי ארבל' הציגו בפני הנוכחים מחקרים שונים בנושא 
מים  עם  השקייה  ובנושא  אורגנית  בערוגה  ירקות  גידול 
שלבי  את  והסבירו  עבודתם  את  הציגו  התלמידים  אפורים. 
לד"ר  מחוות אחרות,  לעמיתיהם, תלמידים  המחקר השונים 

שמחון מנהלת המחוז ולצוות הפיקוח. 
כי  מציינת  רויטמן,  גפן  שי  בראשית',  'צמח  חוות  מנהלת 
ולהכנה  בכלל  לפרוייקט  ומחוייבות  ידע  הפגינו  התלמידים 
החווה  מנהלת  ביקשה  זו  בהזדמנות  בפרט.  הכנס  לקראת 
צוות  עם  הפעולה  שיתוף  על  הספר  בתי  לצוותי  להודות 

החווה, אשר הוביל את התלמידים להצלחה ולמצויינות. 

ממך ואלייך 
תושבות עמק הירדן, אתן מוזמנות לשישה מפגשי ריקוד נשיים 

עמוקים וחווייתיים. 
ריקוד בתנועה מונחית ואימפרוביזציה בתנועה, בליווי מוסיקה 
הזדמנות  לכן  יש  והלמידה.  המפגש  לרוח  ומותאמת  מגוונת 
השקט,  האינסופי,  השפע  עם  לחיבור  ייחודי  תהליך  לפגוש 

העוצמה והשמחה הפנימית.
מתאים לכל אישה. אין כל צורך בניסיון בתחום הריקוד.

העלות לששת המפגשים: 360 ₪. 
ניתן להשתתף במפגש הראשון בלבד בעלות של 60 ש"ח.

לפרטים נוספים: שירי 053-7242893 .
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מטה מול מטה בקבוצת כנרת
השבוע התכנס מפגש מטה מול מטה של הנהלת המועצה 

עם הנהלת קבוצת כנרת.
אתגרים.  מעט  ולא  עשייה  של  תנופה  הציגו  הקיבוץ  אנשי 
בימים אלה כבר עובדים אנשי כנרת על שכונה חדשה שבה 

ייקלטו תושבים נוספים.
מחפשת  הקיבוץ  הנהלת  הצפויים,  הקליטה  אתגרי  בשל 
אפיקים חדשים כדי לבנות סדרי עדיפויות על מנת שלקיבוץ 
שיתקבל  מה  את  להשלים  כדי  הדרוש  הכסף  סכום  יהיה 

מהמועצה (מצ'ינג).
בקשות:  מספר  הציג  מיכאלוביץ'  רענן  הקהילה  מנהל 
האתגר הראשון והדחוף – שיפוץ ושדרוג חדר האוכל (שנבנה 
ב-1953), שהוא מרכז חברתי גדול וחשוב עבור הישוב. שם 

מתקיימים אירועי תרבות ובקיץ החם נעים להתכנס בו.
אתגר נוסף: שימור בתי ראשית הקיבוץ, כמו הבית הדרומי של 
כנרת אשר סומן על ידי הקהילה כפוטנציאל להקמת המוזיאון 

הקיבוצי.
ציבורית  תחבורה  של  כניסה  שיאפשר  תכנוני  פתרון  דרוש 
לישוב. גם בריכת השחייה של כנרת זקוקה לשיפוץ משמעותי. 
בנוסף מבקשים אנשי סיוע מהמועצה בהכשרה של עובדים 
חברתיות  מיומנויות  בעלי   – הרלוונטיים  בענפים  שייקלטו 

וקהילתיות.
אנשי אגפים הרלוונטיים רשמו לפניהם את הבקשות. מנהל 
עם  פגישה  יקבע  כהן,  עמק  דמוגרפית,  לצמיחה  המחלקה 
הרעונות  אחד  הנחוץ.  בתהליך  ברצון  ויסייע  הקיבוץ  אנשי 
הנבחנים כעת היא הענקת תמריצים לצורך קליטה של אנשי 

חינוך בעיקר בלתי פורמאלי.
ראש המועצה השיב בסוגיית הבריכה שיהיה קשה מאד עד 

בלתי אפשרי למצוא תקציב ציבורי לשיפוץ הבריכה.
התחנה  שסוגיית  הסביר  ונה,  אפיק  המועצה,  מהנדס  סגן 
החדשה שתאפשר את כניסתטו של האוטובוס לכנרת – כבר 

נמצאת בשלבי אישור מתקדמים והנושא ייפתר בזמן הקרוב.
על  למועצה  להודות  הקיבוץ  אנשי  ביקשו  סיום,  לפני 
ההשקעה בשיפוץ ושידרוג בית בן ציון והשיפוץ המרשים של 

בית בנט בבית הספר.
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חדר בריחה בן 114 שנה
בפסח הזה יש לכם לאן לברוח, ביחד עם כל 

המשפחה: ל'רכבת הבריחה לצמח' - 
תחנת  במתחם  משפחתי,  בריחה  מרחב 

הרכבת ההיסטורית 
של צמח. המרחב יופעל במהלך כל ימי חול 
ל-27.4,  עד  מה-21.4  פסח  המועד 

מ-10:00 עד 17:00.
היסטורית  חינוכית,  חווייה  מציעה  הפעילות 
וטכנולוגיה  מדיה  אמצעי  שילוב  תוך 

מתקדמים לכל המשפחה.
תחנת הרכבת ההיסטורית של צמח (מציינת 
קצה  תחנת  הינה  להקמתה...)  שנים   114
מהחשובות בקו רכבת העמק ההיסטורי (רק 
שופצה  התחנה  מדמשק!).  שעות  שמונה 
ושוחזרה והפכה לאתר ייחודי בנוף ההיסטורי 

תיירותי של צפון הארץ וסובב כנרת. 
התחנה  מבני  בין  תתרחש  הפעילות 

הייחודיים והמשוחזרים.
שמתאימה  מהנה  בפעילות  מדובר 
למשפחות ולקבוצות. לגילאי 6 – 70. הנחה 
לפעילות תינתן לאורחי אתרי התיירות בסובב 

כנרת ולתושבי עמק הירדן. 
מקוון  באופן  כרטיסים  ולרכוש  להזמין  ניתן 
(חפשו 'המציאות עולה על כל קרון' בכתובת 

(Time2Escape.co.il
 ₪  50  – ומעלה)   6 (מגיל  לאדם:  עלות 

בהזמנה בחנות האינטרנטית.
לפרטים: 052-6517744  



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 139
ו‘ ניסן | 11 אפריל 2019         

- 7 -

עידן הפייק ניוז
כנס  כנרת  האקדמית  במכללה  התקיים  שעבר  חמישי  ביום 
העשור של המחלקה לתקשורת. נושא הכנס היה לקוח ממש 
באופי  אמון  "משבר  אלה:  ימים  של  האקטואלי  העיסוק  מלב 

הסיקור התקשורתי: סוגיית ה"פייק ניוז".
את  שמנתח  סקר  תוצאות  לראשונה  הוצגו  הכנס  במסגרת 
ע"  נערך  אשר  ניוז",  ה'פייק  בנושא  בארץ  הציבור  עמדות 

פרופ' הלל נוסק, ראש המחלקה לתקשורת. 
אקדמיה,  ואנשי  עיתונאים  חוקרים,  מגוון  התארחו  בכנס 
מירב  נצ"מ  (בדימוס),  ישראל  משטרת  דוברת  ביניהם 
תקשורת  ענף  ראש  גרינשטיין,  מתן  סא"ל  לפידות, 
הכנס  במהלך  הללי.  יוני  העיתונאי  צה"ל,  בדובר  ישראלית 
כתב  לוי,  אלי  לעיתונאי  לתקשורת'  כנרת  'פרס  הוענק 
הסביבה  הגנת  תחום  את  המסקר   ,13 רשת  של  החדשות 
ומעלה במגזין החדשות של הערוץ כתבות תחקירים וראיונות 
המאירים ברגישות רבה, באנושיות ובאמפתיה יוצאת דופן את 

האדם, הטבע והסביבה באזור צפון הארץ.  
הכנס תוכנן, אורגן והופק על ידי הסטודנטים והסטודנטיות של 
והפקת  'ארגון  קורס  במסגרת  לתקשורת,  במחלקה  ג'  שנה 

אירוע יח"צ'.

תוצאות האמת
פי  על  הבחירות,  של  תוצאות האמת  את  לראות  המעוניינים 
קלפיות הישובים בעמק הירדן – יכולים למצוא אותם בעדכוני 

החדשות שבאתר המועצה.
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