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שוב פוגעים בשדות
ונטולת  יחסית  שקטה  תקופה  לאחר  הצער,  למרבה 
אירועים – השבוע חזרנו להתמודד עם תופעות מכוערות 

של פגיעה בשדות ובכלי עבודה.
בתחילת השבוע עלה באש שדה חיטה שטרם נקצר סמוך 
למטעי הבננות של קיבוץ מעגן. מדובר בשדה של קבוצת 
כנרת והסימנים מעוררים חשד כי מדובר בהצתה מכוונת.

בסמוך  לשדה  שפלש  גדול  בקר  עדר  נתפס  למחרת, 
לדגניה. התערבות זריזה וטובה של אנשי משטרת טבריה 
הביאה לתפיסת העדר. הבעלים הובל לחקירה במשטרת 
ונגד  יינקטו נגדו  יישנה  טבריה שם הוזהר, כי אם הדבר 
לא  שהדבר  התחייב  העדר  בעל  קשים.  צעדים  העדר 
הבהיר השבוע:  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש  יישנה. 
"לא נאפשר לתופעות הבלתי נסבלות הללו לחזור. אילו 
הדבר היה תלוי במועצה בלבד – העדר היה מוחרם ובעליו 

היה נדרש לשלם מחיר יקר על הפלישה לשדה". 
בלילה שבין רביעי לחמישי הוצתה משאית סמוך לשטחי 
ההרחבה במושב אלמגור. בתום חקירה מאומצת שכללה 
בשנות  חשוד  השוטרים  עצרו  וסמויים,  גלויים  אמצעים 
ה-30 לחייו, תושב הכפר טובא החשוד במעורבות באירוע.
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כנס חוקרים צעירים
בשבוע שעבר התקיים במכללת כנרת כנס מרתק ומרשים, 
פרי שיתוף פעולה בין אגף החינוך של המועצה האזורית 
'גליליום'  לנוער  האקדמי  ולמרכז  למכללה  הירדן  עמק 
בהובלת הד"ר ליאורה גלס אלון. במרכז האירוע ניצבו 
תלמידי כיתות ח' של מערכת החינוך בעמק הירדן, אשר 

הציגו פירות של שנת פעילות שלהם ושל מורי המדעים.
זוהי השנה השנייה שבה מתרחש הכנס.  מורי המדעים 
נהנו במהלך השנה מהשתלמות ומליווי של ד"ר גלס אלון 
כאשר אגף החינוך בראשות עפרה פייקוב מגבה ומסייע. 
ההשתלמות עסקה בין היתר בדרכי למידה אחרת, למידה 
הנחו  המורים  הספר.  בתי  בין  פעולה  ושיתופי  מקוונת 
כל בתי הספר בעמק  קבוצות חקר המורכבות מתלמידי 
הירדן ונפגשו במעבדות המכללה להעשרה ולקיום החקר. 
פטריות  שילוב  "מיקוריזה:  היה  השנה  החקר  נושא 

בגידולים חקלאיים להגדלת וטיוב היבול".
בכנס הציגו התלמידים את עבודתם לשאר תלמידי בתי 
הספר. פרוייקט שיתופי זה יחודי לעמק הירדן ונתמך על ידי 
האקדמית  המכללה  החינוך,  משרד  האזורית,  המועצה 

כנרת ו'גליליום'.
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מועדון חברים ושמו: גינה קהילתית
אנשי חוקוק הצליחו להשלים לאחרונה את הקמתה 
של גינה קהילתית. מדובר בפרוייקט שיש לו השלכות 

חברתיות ובריאותיות כאחת.    
שהגדיר  החזון  לאור  נעשו  והקמתה  הגינה  תכנון 
בקיבוץ  החיים  האנשים  כנקודה שבה  הגינה  הצוות: 
ונקי  בריא  מזון  ולייצר  יחד,  לעבוד  להיפגש,  יוכלו 
מפגש  ליצירת  אחרת  קצת  מסגרת  זוהי  מרעלים. 
ירקות  גידול  של  מוסף  ערך  עם  חוקוקי,  כלל  חברתי 

לצריכה עצמית.
יצחק,  אורלי  גלפז,  נבות  הקהילתית:  הגינה  צוות 
לא  פעלו  ארי  לב  ויואל  קרוא  חן  שרגא,  שמוליק 
עם  נפגשו  הנדרשת.  התשתית  את  ליצור  כדי  מעט 
המקומי,  לוועד  ההצעה  את  הציגו  הקהילה,  מנהלת 
עבדו מול הגורמים הרלוונטיים באגף תפעול ושפ"ע 
במועצה ופנו אל כל מי שיכול לסייע בהגשמת החלום.

עם  השטח  של  ראשוני  עיבוד  כללה:  הקרקע  הכנת 
דיסקוס; סיקול אבנים; פיזור קומפוסט + תיחוח; סידור 

מערכת ההשקיה; ולבסוף - שתילה.
מספר  כבר  הוצבו  לגינה  הסמוכים  החרוב  עצי  בצל 
יש מקום  לגינה  כך שכאשר מגיעים  שולחנות קק"ל, 
נוח ונעים להיפגש. אנשי חוקוק מתכננים להפוך את 
לאירועים  זמין  שיהיה  נעים  למרחב  הגינה  אזור 

חברתיים עבור כלל הציבור.
תפעול  ולאגף  סרי  לרענן  להודות  והמקום  הזמן  זה 

ושפ"ע במועצה על הסיוע בהקמת הגינה.
כמה מילים על רעיון הגינה הקהילתית, בעיקר לטובת 
דופן  יוצאת  מסגרת  למסד  שמעוניינים  ישובים 
לפעילות חברתית, מחברת ומעודדת אורח חיים בריא. 
קבוצת  של  משותפת  יצירה  היא  קהילתית  גינה 
נבחר  אדמה  שטח  ומטפחים  המאמצים  אנשים, 
מנוהלת  הגינה  הקרובה.  בסביבה  או  בישובם 
מוקד  מהווה  והיא  הקהילה  חברי  ידי  על  ומתוחזקת 
קשרי  ביניהם  מזמנת  לתושבים,  ירוקה  וריאה  מפגש 

גומלין ומעודדת אותם לפעילות קהילתית.

 

  

הקמת הגינה מחייבת עבודת צוות של השותפים בה, 
חברתיים  קשרים  יצירת  הן:  המטרות  כאשר 
ואינטראקציה בין חברי הקהילה סביב הגינה, הפקת 
טובת  על  שמירה  וכמובן  לגינון  או  למאכל  תוצרים 
על  אחד  מצד  מבוססות  הגינון  תרבות  הסביבה. 
התהליכים  ראיית  על  שני,  ומצד  ביולוגיים  תהליכים 

החברתיים והצרכים של האדם בעידן המודרני.
זו יכולה להיות גינה לגידול ירק, אולי בוסתן עצים, או 

גינת נוי עם פינות ישיבה מוצלות.
אותו  ולקדם  הפרוייקט  על  לשמוע  המעוניינים 
להתקשר  מוזמנים  שלהם,  בקהילה  או  בישוב 

לנבות גלפז 052-5258788
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שיהיה בהצלחה לבוגרי ע"ד!
בוגרי י"ב של מחזור ע"ד בתיכון בית ירח חגגו השבוע באמפי 
צמח את סיום לימודיהם. לעיני מאות הורים מאושרים וגאים, 
נפרדו  התיכון,  של  המורים  וצוות  אורחים  משפחות,  בני 
השבוע הבוגרות והבוגרים ופרשו כנפיים אל הפרק הבא: מי 

לצבא ומי לשירות הלאומי.
באירוע מרשים וססגוני שאורגן למופת, העלו הבוגרים הצג  
ה מקורית ושנונה 'בית הנייר האחר' שמה, והיא מהווה סוג 
של קונטרה לסידרת הטלוויזיה הפופולארית בעלת שם דומה. 
עידן גרינבאום בירך את הבוגרות והבוגרים  ראש המועצה 
ואיחל להם בהצלחה בצאתם לדרך חדשה ומאתגרת, בימים 
החברה  בפני  הניצבים  האתגרים  ומתרבים  הולכים  שבהם 
הישראלית. מנהל התיכון שרון שדה בירך אף הוא וחיזק את 
פחות  מוכרים  ולמחוזות  חדש  לפרק  היציאה  לקראת  ידיהם 

מאלה שאליהם התרגלו.

צילום: אייל עזרא
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ניתן עדיין להירשם לגן במושבת כנרת 
להתרשם  להגיע,  הורים  מזמין  כנרת  במושבה  הגן  צוות 

ולרשום את הילד/ה.
כמה עובדות שמן הסתם חשובות עבורכם, ההורים: מדובר 
השנה,  כל  פעיל  הוא  הקיבוצי,  החינוך  ברוח  המתנהל  בגן 

למעט ביום כיפור ובשבוע האחרון של אוגוסט.
גדולה.   וגינה  גן משחקים  איכותי,  אוכל  כולל צהרון עם  הגן 

המיקום נוח עם חנייה וגישה נוחה אל הגן. 
החזרי  יש  רבות.  שנים  בגן  ועובד  מנוסה  המטפלות  צוות 

תמ"ת להורים.
נותר מספר מצומצם של מקומות ולכן רצוי להזדרז ולהתקשר 

אל גיא פיקס 050-8331228.

נדחתה הבקשה להקים טורבינות רוח
צפון דחתה השבוע  ובנייה במחוז  לתכנון  הוועדה המחוזית 
את בקשת חברת 'שותפות דגניה ב' להקים חמש טורבינות 

רוח להפקת אנרגיה ברמת סירין. 
נציגי החברה שיזמה את  סירבה לקבל את טענות  הוועדה 
מהקמת  שתצמח  התועלת  כי  וקבעה,  הטורבינות  הקמת 

טורבינות הרוח קטנה מן הנזק הצפוי, בעיקר לעופות. 
החלטת הוועדה התקבלה בניגוד להמלצת משרד האנרגיה, 
שסבר כי יש לאפשר את הפעלת הטורבינות האמורות לייצר 
החשמל  ייצור  אופן  פני  על  שעדיפה  מתחדשת  אנרגיה 

המקובל כיום.
מחברת 'שותפות דגניה ב' נמסר: "אנו מצרים על החלטת 
הקריטריונים  בכל  עומדת  התכנית  כי  וסבורים  הוועדה 
שנקבעו ובכלל זה שמירה על הסביבה ועל בעלי כנף. אנו 
חשיבות  ורואים  מחמירים  לאומיים  בין  בתקנים  מחויבים 
בקידום התכנית כחלק מיישום יעדי הממשלה לייצור חשמל 
את  ובוחנים  הוועדה  החלטת  את  לומדים  אנו  נקי. 

האפשרויות העומדות למיצוי התהליך וקידום התכנית".



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 143
י‘‘א אייל | 16 מאי 2019           

- 6 -

עשרה רופאים בצמרת
לא פחות מעשרה רופאים מובילים מצוות המרכז הרפואי על 
הטובים  הרופאים  ברשימת  מככבים  בפוריה  פדה  ברוך  שם 

בישראל, שאותה פירסם המגזין 'פורבס', לשנת 2019.  
המחלקה  מחלקה,  מאותה  הם  מארבעה  פחות  לא  מתוכם 
ד"ר  המחלקה  מנהל   - כשבראשם  ולסת  פה  לכירורגיית 

עימאד אבו אל נעאג'. 

הרופאים  שנבחרו לרשימה היוקרתית הם: ד"ר אבו אל נעאג', 
מנהל המחלקה לכירורגיית פה ולסת. ד"ר ערן פרונט, מנהל 
מנהלת  רוזן-וולטר,  אנדה  ד"ר  חניכיים,  למחלות  השרות 
מנהלת  עמי,  בן  פורת  דלית  וד"ר  לילדים,  שיניים  יחידת 

היחידה לרפואת הפה.  
פרופ' עופר אמיר, מנהל המערך הקרדיו ווסקולארי, פרופ' 
מנחם אלקלעי, מנהל יחידת האורוגניקולוגיה, ד"ר אמיתי 
חנין  ד"ר   , שיקומית  לגריאטריה  המחלקה  מנהל  אוברמן, 
ג'באלי-חביב, מנהלת יחידת העיינים, ד"ר נסים גירון, רופא 
ראומטולוגית  בריק,  ריבה  ד"ר  הכירורגית,  במחלקה  בכיר 

ילדים.  
בכתבה גדולה אשר פורסמה השבוע במגזין 'פורבס', מוצגת 
בחירת   .2019 לשנת  בישראל  הטובים  הרופאים  רשימת 

הרופאים לרשימת הטובים ביותר נעשית ע"י רופאים.  

הרופאים  את  בירך  הרפואי,  המרכז  מנהל  און,  ארז  ד"ר 
המובילים ואמר: "נמשיך לחתור למצוינות הן בטיפול הרפואי 
והן בחוויית המטופל. חשוב לנו שתושבי האזור יידעו וירגישו 
מקצועי  טיפול  יקבלו  הם  וכאן  שלהם  החולים  בית  שזה 

ואיכותי".  
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אוצרות נהריים
לצאת  יחלו  לעדכן, שבקרוב מאוד  ושמח  גאה  נהריים  פארק 
סיורים חדשים ומרתקים. כותרת הפעילות החדשה היא 'סודות 

שבעמק'.
יחצה  הסיור  כי  מבטיחים  בנהריים  האתר  ואנשי  הדר  שי 
גבולות וגדרות באופן שיאפשר "ממש לגעת בהיסטוריה". ניתן 
תחומים  של  רחב  מגוון  מתוך  יותר  או  אחד  לבחור  יהיה 
יום  ועד  שעות  מחמש  המתוכננים:  הסיורים  משך  ונושאים. 

שלם.
מומלץ להתעדכן באמצעות עמוד הפייסבוק פארק נהריים – 

אשדות יעקב. 
לפרטים נוספים: פארק נהריים - 054-5436730

באנו מים לטהר
מעבירה  המייסדים,  של  'ביתנו'  במכללת  הלימודים  במסגרת 
מיכל הלוי סידרה של הרצאות בנושא איכות הסביבה. כחלק 
(מתקן  במט"ש  לסיור  והחברים  החברות  הגיעו  מהלימודים,  

טיפול בשפכים) ביתניה, הנמצא מדרום לקבוצת כנרת.
מנהל  יעל,  מזאב  הסברים  הקורס  תלמידי  קיבלו  בביתניה 
ומאבירם  הירדן  עמק  האזורית  במועצה  וביוב  מים  מחלקת 
איך התנהל העמק   - היתר שמעו  בין  מנהל המט"ש.  מייקי 
לפני 20 שנה עם בריכת חימצון לכל ישוב, לעומת המצב היום 
כאשר יש מט"ש אזורי. בסיור בביתניה נבחנו היבטים שונים 
בתחום  הסביבה  איכות  על  השמירה  מבחינת  המט"ש  של 

המועצה בהתחשבות בים כנרת, נהר הירדן ועוד.
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שישי של עניין  
 בבית איל 

  בימת דיון   
 .וביטחון, צבא, פוליטיקה, בנושאי אקטואליה  דילמות חברתיות

 גרשון הכהן עם
 

היום חוקר במרכז ' לי "בתפקידו האחרון שימש מפקד הגיס המטכ, ל"גרשון הכהן הוא אלוף במילואים בצה
 .ך ביחד"תנ - 929ליברל ופעיל במסגרת מיזם "סאדאת למחקרים אסטרטגיים מפרסם מאמרים בירחון -בגין

 
 : הנושא

 המחלוקת על משמעות פינוי –ארבעים שנה להסכם השלום עם מצריים "
" התיישבות אז והיום

  17/05/2019, שישיביום  יתקיים "
 10:30 – 12:30ין השעות ב

 קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, באודיטוריום בית איל
 הכניסה חופשית הציבור מוזמן
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