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גב  בעין  פסח  המועד  בחול  ללון  שבוחרים  מי 
אולם  אל  ברגל  קצרה  מהליכה  ליהנות  יכולים 
כנרות, שבו מתקיים פסטיבל עין-גב ה-76 לזמר 
באופן  השנה  יתרמו  התרבות  אירועי  עברי. 
משמעותי לנהירה אל עמק הירדן. פסטיבל עין גב 
מופעים  שני  באפריל.  ויסתיים ב-24  יחל ב-22 
מושכי קהל יתקיימו בו: מופע ההוקרה ליצירת חייו 
למלחין  הצדעה  ומופע  ז"ל;  בשן  יגאל  של 
והמוסיקאי שייקה פייקוב, אחת הדמויות בעלות 
ההשפעה הגדולה ביותר על הזמר הערבי. בנוסף 
של  מופע  יתקיים  גבריאל  בית  של  בדשא  לכך, 

אביתר בנאי וישי ריבו. 
לכנרת  ומסביב  הירדן  בעמק  התנועה  סוגיית 
של  התנועה  אגף  אנשי  את  רבות  תעסיק 
יפעלו  ומתנדבי אגף התנועה  המשטרה. שוטרי 
עבירות  לאכוף  מנת  על  וסמויים  גלויים  בכוחות 
זה,  לצד  כביש.  בריונות  ועבירות  חיים  מסכנות 
השוטרים יפעלו להזרמת התנועה במטרה להקל 
אופנועים,  באמצעות  העומסים  על  שניתן  ככל 

ניידות ושוטרים, אשר יתמקמו בצמתים ראשיים.
גם השנה ערוך מד"א בכוחות מתוגברים בכנרת 
בכוננות  יעמדו  ההיערכות,  במסגרת  וסביבתה. 
עשרות  עם  נמרץ  טיפול  וניידות  אמבולנסים 
מד"א  למסוק  בנוסף  וזאת  ופרמדיקים  חובשים 
שמופעל  מד"א  של  ים)  (אופנוע  ולימבולנס 

בשיתוף פעולה עם המועצה.

אביב חגיגי במיוחד בעמק הירדן
הירדן  לעמק  מצפה  ומבלים  אירועים  עמוס  אביב 
האגם  של  המשתפר  מצבו  כנרת.   סובב  ולאזור 
כמה  להיות  לרצות  רבים  לישראלים  גורם  הלאומי 
שיותר קרובים אל המים. באתרי התיירות של עמק 

הירדן מדווחים על תפוסה מלאה. 
איחוד  יעקב  שבאשדות  'נהרא'  התיירות  באתר 
מדווחים על תפוסה מלאה לחלוטין. "גם אם בעבר 
היו מקרים שבהם רשמנו תפוסה מלאה בפסח – זו 
2018 החלו  השנה הראשונה שכבר בסוף דצמבר 
הטלפונים הראשונים כדי לשריין מקום בפסח; ובסוף 
פברואר כבר היינו במצב של תפוסה מלאה", מספרת 
יעקב  אשדות  תיירות  מנכ"לית  אלגריסי,  אדוה 

איחוד.
ה-90%,  את  עברה  כבר  התפוסה  גינוסר'  ב'נוף 
כשבמלון מדווחים כי מרבית המבלים בחג הזה הם 
המלון  אנשי  שנה.  מדי  שחוזרים  קבועים  אורחים 
ליל  מכינים תוכנית עשירה לאורחים, אשר כוללת: 
המועד,  חול  בימי  לילדים  פעילות  משפחתי,  סדר 
שייט  אלון,  יגאל  בית  במוזיאון  לביקור  אפשרות 
הצהוב  באוטובוס  הקיבוץ  ברחבי  סיורים  בכנרת, 

ותוכנית בידור ומוסיקה עשירה ומגוונת.  
המים  במרחצאות  גם  צפויה  רבה  פעילות 
תיפתח  בפסח  גדר.  חמת  של  הטרמו-מינרליים 
ורחבת  הספלאש  מגלשת  עם  הקרה,  הבריכה 
כפר  הוכשר  האביב,  לרגל  המרקדות.  המזרקות 
ומאובזרים  האוהלים למשפחות. האוהלים ממוזגים 

ותינתן אפשרות לבניית אוהל באופן עצמאי. 
בכפר הנופש עין גב, התפוסה מלאה. בקיבוץ ובנמל 
על  לכל המשפחה.  רבים  אירועים  יתקיימו  גב  עין 
עם   בציבור  שירה  תתקיים  בנמל,  הטיילת  בימת 
ומקהלות וחבורות זמר. מהנמל יוצאות הפלגות אל 
לב האגם ויהיו פעילויות מים, סקי ועוד. התפריט של 

מסעדת הדגים בעין גב - כשר לפסח.

חג פסח שמח
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מרכז החדשנות הוצג לחברי מליאת המועצה
אלעד  הירדן,  בעמק  ויזמות  לחדשנות  כנרת  מרכז  מנכ"ל 
חזון  את  המועצה  מליאת  חברי  בפני  השבוע  הציג  שמיר, 
המרכז ואת המהלכים שבעזרתם ניתן יהיה להפוך אותו לגורם 

דומיננטי ורב השפעה באזור.
והוא  כשנתיים  לפני  הוקם  כנרת  ויזמות  לחדשנות  המרכז 
עתיד ליצור מקומות תעסוקה בתעשיות עתירות ידע לתועלת 
תושבי האזור ובכללם חברי הסגל ובוגרי המכללה האקדמית 
ידי קואליציית החדשנות, המורכבת  כנרת. המרכז הוקם על 
מגופים שונים באזור עמק הירדן, מתוך מטרה לשלב כוחות 
במרכז  החברות  גיוס  של  הראשונים  לשלבים  מנוע  וליצור 
צמח  כנרת,  האקדמית  המכללה  שותפים  למהלך  וביסוסן. 
וביה"ח  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  אזוריים,  מפעלים 
פוריה. במרכז יפעלו חברות וארגונים עתירי ידע, אשר ישלבו 
היתר  בין  אקדמי.  ופיתוח  ידע  אקדמי,  אדם  כח  בפעילותם 
סטארט-אפ  חברות  ויזמות  לחדשנות  כנרת  מרכז  יעודד 

בתחומי האגרוטק והחקלאות החכמה.
בקומה  פתוח  משרדי  בחלל  כעת  ממוקם  החדשנות  מרכז 
שמתחת לספריית המכללה האקדמית כנרת ועתיד לעבור אל 
מבנה חדש המוקם בצומת צמח, במתחם סמוך למול כנרת 

(בשטח שבו ישב בעבר 'צמח תמרים').

מנהל חדש למחלקת הספורט
למחלקת הספורט של המועצה נבחר מנהל מחלקה חדש - 

תמיר מייזלס מקיבוץ שער הגולן.
תמיר הוא בן 48, חבר קיבוץ, בעל תואר שני במנהל עסקים. 

אוהב ספורט ואבא גאה לשתי ספורטאיות תחרותיות.
זו ההזדמנות להודות למנהל היוצא, גיורא אסתרי, על שנים 

של עשייה מתוך אהבה לספורט בעמק הירדן.
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שוק קח-תן וציפור קטנה בלב
את  השנה  גם  קיימו  א'-ו')  (כתות  העמק  ילדי  לאלף  קרוב 
בשוק  הירדן.  בעמק  קח-תן  שוק  של  המבורכת  המסורת 
השתתפו גם ילדים מבית הספר 'דקלים' בטבריה וסטודנטים 

ממכללת כישורי חיים. 
השוק הססגוני והמרשים משך אליו באופן טבעי גם תושבים 

מהקהילות והקיבוצים בעמק. 
לחיבור עם הקהילות  רבת שנים  מקיים מסורת  שוק קח-תן 
ועשייה עצמאית. השנה עמד השוק בסימן מחווה ליגאל בשן 

עם השיר "יש לי ציפור קטנה בלב"...      
שוק קח-תן מעודד מפגש רב-גילאי של ילדים ותושבים מכל 
האזור. כישורי הצרכנות שהוא מעניק לילדים מסייעים להם 
עוסקים  הילדים  הוגנת.  ומכירה  בקניה  בפועל  להתנסות 
החנות/הדוכן.  ועיצוב  תכנון  מחשבה,  תוך  עצמאית  ביצירה 
הרעיון של קיימות, שימוש חוזר תוך שיפוץ או שידרוג הקיים – 
מוטמע היטב בפעילות השוק. חשובה במיוחד השתתפותם 
כישורי  והסטודנטים של מכללת  בית הספר דקלים  ילדי  של 
רבים  ארגזים  והילדים  הילדות  תרמו  השוק,  בסיום  חיים. 
מגיעים  תלמידים  לטובת  שונים  וחפצים  במשחקים  מלאים 

ממשפחות נזקקות.
את השוק הובילה, אירגנה והפיקה יעל מייזלס ממרכז עידן 
לאמנון  בחום  להודות  והזמן  המקום  זה  חברתי.  לחינוך 
אביגדור ולצוות אשדות יעקב על השותפות בהפקת האירוע 

והאירוח הנפלא.
תודה גדולה מגיעה גם לכל המדריכים והמדריכות מהישובים 
ומרגש  תוסס  שוק   – שתוצאתו  התהליך  את  הובילו  אשר 

שמתנהל באווריה טובה ושמחה לאורך כל שעות היום.
שולי  בראשות  המועצה  של  התחבורה  למחלקת  גם  תודה 
הביאו  אוטובוסים   16 של  מסונכרן  היסעים  שבמערך  מגן, 

והחזירו את הילדים בבטחה.
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חיוך מהלב לילדי הפנימייה
תלמידי כיתה לב - י' מבית ירח נסעו בתחילת החודש, בשבוע 
הילדים  מכפר  א-ה'  ילדי  עם  למפגש  הטובים,  המעשים 
מנהיגות-מעורבות  קורס  במסגרת  נוצר  המפגש  בכרמיאל. 
אורטל-עברי  גולי  בהנחיית  עוברים,  לב  שתלמידי  חברתית 

ובליווי המחנכת לימור שוורץ.
ובמסגרת  עיונית  הכשרה  התלמידים  עברו  השנה,  לאורך 
הפרוייקט המעשי בחרו לקיים פעילות חווייתית לילדים החיים 
במסגרת ללא הורים. לאחר חיפוש ארוך, נוצר קשר עם כפר 

הילדים כרמיאל. 
להפקת  כסף  התלמידים  גייסו  למפגש,  ההכנות  במסגרת 
האירוע. הם תיכננו והפעילו בחן רב ארבע תחנות הפעלה. 
לסיום – הגישו לילדים שי מפנק שגם אותו רכשו בעזרת הכסף 

שהצליחו לגייס.
הוכתר  הילדים  כפר  לילדי  ירח  בית  תלמידי  בין  המפגש 
הקשר  את  למסד  החליטו  הצדדים  ושני  גדולה  בהצלחה 

ולהפוך אותו למסורת רבת שנים.

לשטוף את העיניים
 90 (מכביש  ארלוזורוב  שבצומת  בככר  השבוע  שחלפו  מי 
לקבוצים מסדה ושער הגולן) בוודאי הבחינו שמשהו השתנה. 
'מקורות'  חברת  אנשי  של  עבודות  מתבצעות  במקום 
להחלפת הצינור המוביל מים לעמק המעיינות ולממלכת ירדן. 
לצורך העבודות, הוקם קיר זמני אשר חוצץ בין אזור הפעילות 
אגף  אנשי  החליטו  שנוצרה  ההזדמנות  את  הכביש.  לבין 
שפ"ע במועצה לנצל כדי לתלות צילומים מנופיו המרהיבים 

של עמק הירדן. 
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חיבוק טוב או חיבוק דב
ביום ראשון נערכה הרמת הכוסית המסורתית לחג למתנדבי 
סיירת ההורים שלנו, במעמד ראש המועצה עידן גרינבאום, 
מנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים איריס שובל ומנהלת 

אגף חינוך נוער וספורט, עפרה פייקוב.
הפלילי.  בהליך  קטינים  של  מעמדם  לנושא  הוקדש  הערב 
המפגש נשא את הכותרת "הקטין במשפט הפלילי: בין חיבוק 
רייכרט  עידית  הדין  עורכת  אותו  והנחתה  דב"  לחיבוק  טוב 

(לשעבר עורכת דין בפרקליטות מחוז צפון).  
פעם  לא  שנשמעים  משפטים  שהציף  מרתק  מפגש  היה  זה 
מהורים המומים, בסגנון "איך יכול להיות שבן שלי...?" או "הבת 
שלי בחיים לא היתה עושה דבר כזה, היא מספרת לי הכל...". 
הנוכחים עסקו במשמעויות של המפגש הלא קל עם העולם 
הפלילי והשלכותיו על עתיד הקטינים: מה קורה מהרגע שבו 
אתה מקבל טלפון שהבן שלך מוזמן לחקירה? או כאשר בלשים 
דופקים על הדלת וצו חיפוש בידיהם? ... מהם "גיל האחריות 
הפלילית" ו"גיל ההסכמה"? מהי באמת רפורמת "אי ההפללה" 
ועוד  הגיוס?  על  משפיע  הפתוח  התיק  האם  הקנאביס?  של 

ועוד.
בסיום הערב, קיבלו המתנדבים שי לפסח וציינו כי המפגש היה 
מצויין וחשוב מאד עבורם. הורים רבים סבורים שחשוב להביא 

להרצאה גם בני הנוער מהעמק.
המחלקה  מנהלת   , הפועל   אל  והציאה  יזמה  המפגש  את 
למניעת אלימות, סמים ואלכוהול במועצה האזורית עמק הירדן.
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פסח מוסיקלי במייסדים 
חגיגת סדר פסח כהלכתו התקיימה השבוע במרכז היום של 
שם  לו  קנה  שכבר  באירוע  שמדובר  פי  על  אף  המייסדים. 
 - הבית  אנשי  השנה  הצליחו  זאת  בכל  העמק,  ברחבי 
המייסדים,  עמותת  מנהלת  עמית,  אסתי  של  בראשותם 
עם  להפתיע  היו"ר,  און  ועמוס  ביתנו  מנהלת  צביק  אורלי 
פתיחה מוזיקלית מרעננת: מקהלת ביתנו, בניצוחה של מרים 
מוצלח  להמשך  הדרך  את  וסללה  בשירתה  הפליאה  ירדני, 

ושמח לא פחות.
בשולחן הסדר התכבדו לשבת ראש המועצה עידן גרינבאום, 
יו"ר המייסדים עמוס און, מנכ"ל המועצה דודו פרץ, רב עמק 
הירדן שלמה דידי, יו"ר המועצה הדתית ניסים אלקובי, ראש 
אגף קהילה במועצה איריס שובל והגזבר זאב זימל. לאחר 
דברי ברכה ודרשות נאות של ראש המועצה ושל הרב דידי, 
היום:  במרכז  בקביעות  מהמבלים  בזמן,  מריון  לברך  קמה 
יום  מדי  לכאן  מגיעים  אנחנו  ביתנו השני.  הוא  הזה  "המקום 
ומרגישים כל כך רצויים. אני מודה בשם כולנו להנהלת הבית 
חם  יחס  לנו  להעניק  שיודע  המייסדים  של  הנפלא  ולצוות 
גאים  מרגישים  אנחנו  שבזכותכם  לכם,  רבה  תודה  וקשוב. 

ומכובדים. זה ממש לא דבר מובן מאליו לאדם בגיל שלנו".
חברות  בין  בהגדה  הקריאה  קטעי  התחלקו  האירוע,  לאורך 
(כשגם  ביחד  כולו  הציבור  ביצע  השירה  ואת  שונים  וחברים 
ידיים  ותנועות  התלהבות  לראות  היה  ניתן  הכבוד  בשולחן 
מסורתיות בשיר 'אחד אלוהנו'). את קטעי הסולו בשירה ביצע 
נדב בר ניב, מתנדב ותיק ומכוכבי הסדר במייסדים מדי שנה.
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מסובין בפעם ה-95 
"ליל סדר זה הוא ליל הסדר ה-85 על אדמת קיבוץ אפיקים 
וה-95 מאז היותו קיבוץ השומר הצעיר מס.ס.ס.ר המפוזר 
לפלוגותיו...". במילים אלו יפתחו את ליל הסדר באפיקים - 
בקריאת טקסט מסורתי שחיבר שמואל (מולה) זהרהרי 

ז"ל ומאוחר יותר חידש שמואל לולב ז"ל.
אפיקים  של  בסדר  השתתפו  ה-2000  שנות  תחילת  עד 
הנכבד  הקהל  ואורחיהם.  וחברים  חברות  ל-1,000  מעל 
חייב לפתוח את 2 צידי חדר האוכל ואת הרחבה הפנימית 
לאולם אחד גדול. המספרים ירדו קצת ובשנים האחרונות 
ואפשר להסתפק באולם  ל-900   700 בין  החוגגים נעים 

המערבי של חדר האוכל וברחבה הפנימית.
את השולחנות משבצים על פי רשימה מוקדמת עם סידורי 
הישיבה בכניסה לחדר האוכל. כל משפחה מגיעה לערוך 
את השולחן שלה. פה ושם יש עדיין תורנויות ותורנים – 
על  האוכל  לחלוקת  הסלטים,  לסידור  הקניידלך,  להכנת 
השולחנות ולפירוק. על פרוייקט הכנת האוכל אחראי מגזר 

המזון שנכנס לכוננות כמה שבועות לפני החג.
ההגדה של אפיקים עברה גילגולים רבים לאורך השנים: 
מ"ענייני  אקטואליה  בהגדה  שולבה  הראשונות  בשנים 
תנועת  ה-50  בשנות  ותקומה.  שואה  מלחמה,  היום": 
האיחוד הוציאה הגדה קיבוצית והיא נתנה את הקו ואת 
הבסיס. השתלבה בה גם ההגדה בנוסח יגור, שגם היא 
ה-80  בשנות  אפיקים.  של  בהגדה  חותמת  השאירה 
התקבע נוסח ההגדה שהוא הנוסח שאיתו חוגגים כיום. 
החלק הראשון הוא סיפור יציאת מצרים הלקוח למעשה 
החלק  הוא  הארוחה)  (לאחר  השני  החלק  מהמקורות; 
ובאלמנטים  בשירים  באביב,  עוסק  הוא   – הקליל 
'פיקנטיים' יותר. ההגדה לא כתובה לפי הרצף המקובל, 

אלא הותאמה לאפיקים.

אפיקים  בני  ועניין:  חידושים  מוסיפים  השנים  עם 
קטעי  או  שירים  עם  אורחים'  כ'אמנים  שמופיעים 
נגינה שאינם בהגדה. ביניהם יובל לולב (נכדו של 
נורית הירש (שבאה לחגוג כל שנה  יהודה שרת), 

עם אחיה ומשפחתו שבאפיקים) ועוד ועוד. 
אפיקים  וחברי  מחברות  כולה  מורכבת  המקהלה 
על  בליווי  תבורי  יעל  רמה  ביד  עליהם  ומנצחת 

הפסנתר של מרינה סנדרוביץ'.
בת  הנצחית  הצעירה  לוי,  עליה  היא  הסדר  אם 
ה-93. על הפקת ליל הסדר היו במשך עשרות שנים 
עבר  שעברה  בשנה  בר.  ואסנת  דוכין  נורית 
השרביט למפיקות חדשות – מאיה אשכנזי, עופר 

רוקמן-רומנו, אשרת היימן וליהיא מידן.
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הטבה לתושבי עמק הירדן
י ת י ו ו ח ת  ו ר הכ ם  ו י  

ת' מו ו אל מצפה  ' ת  או י הבר ת  ו ו בח

 
טבע וחנות  טיפולים  החווה מרכז טיפולים עם מגוון  במתחם 
ההרשמה מראש ובעלות של 50 שח בלבד לתושבי העמק 

(במקום 250 שח)
פרטים נוספים והרשמה בטלפון 04-6653364

 

בין השעות 10:00-15:30
בתכנית:

 קבלת פנים עם מתוקים בריאים
 סיור בחווה
 צ'יקונג

ארוחת צהריים טבעונית
 הרצאה בנושא תזונה

5הדגמת מזון למתוקים בריאים

 

/5
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050-6272537
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