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ביחד נבנה מזרח תיכון חדש
שי רום-פורת, מורה במגמה למזרחנות בבית ירח, מובילה 
בימים אלה יוזמה חינוכית יוצאת דופן, שמטרתה להקים 
תלמידיה  עבור  מחשבה  ומעורר  מסקרן  לימודי  מרחב 

בתיכון.
יומית  יום  הרעיון ליוזמה הוא תולדה של עשייה חינוכית 
למען התלמידים והיא מבטאת רצון ליצור עבורם חוויית 

למידה שתאפשר להעצים ולהעשיר את עולמם.
מבקשת  שבו  האופן  החדשני,  הלימודי  למרחב  מעבר 
המורה לממן את יישום הפרוייקט הוא, איך לומר, פורץ דרך: 
בימים אלה החליטה רום-פורת לפנות אלינו ולבקש סיוע 

של הציבור באמצעות מימון המונים.
אם אתם מעוניינים להכיר קצת יותר טוב את הרעיון ובא 
לכם לעשות מעשה טוב לקראת שנת הלימודים הבאה, 
היכנסו אל אתר 'לכיתה' (Lakita.org.il) והקלידו בשורת 
החיפוש את המילים מזרח תיכון חדש. התרומה שלכם 
ישירה  פשוטה,  בצורה  הפרוייקט  לטובת  תימסר 
ומאובטחת. כל תרומה בכל סכום – תקדם את הפרוייקט 
לעבר היעד! כמובן ששי רום-פורת תעדכן על התקדמות 

התהליך ומימוש היוזמה ברגע שיושג הסכום הנדרש. 
'לכיתה' ניתן למצוא  קישור לעמוד של הפרוייקט באתר 
המועצה.  של  האינטרנט  באתר  החדשות  בעדכוני 

www.j-v.org.il
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הספרייה האזורית מחליפה כתובת
הירדן  עמק  של  האזורית  הספרייה  ושמחים:  נרגשים 
עוברת למשכנה החדש בבית גבריאל וזו הזדמנות לציין 

את האירוע המשמח  בטקס חגיגי וצנוע. 
האירוע יתקיים ב-10 ביולי ויחל בשעה 17:00.

"הדיירת  המופע  יתקיים  המתבקשות,  הברכות  לאחר 
בעליית הגג". זוהי הצגה המגוללת את סיפור חייה של 
נאוה  של  ספרה  על  מבוססת  והיא  רחל  המשוררת 

מקמל עתיר ('יד אחות') ובהשתתפותה.
צורך  ואין  חופשית  הכניסה  מוזמן.  כולו  הציבור 

בהרשמה מראש.

בקרוב: בית עלמין אזרחי אזורי
במהלך שלושת החודשים הקרובים, עתיד לקום בית עלמין 
השבוע  סוכם  כך  הזורעים.  למושב  סמוך  אזרחי  אזורי 
בפגישה שיזם ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן 
גרינבאום, ביחד עם ראש עיריית טבריה, רון קובי, ראש 
בכיר  מנהל  פלג,  ניצן  תחתון  גליל  האזורית  המועצה 
עמנואל  דת,  לשירותי  המשרד  של  קבורה  במחלקת 
אהרון וראשי המועצות הדתיות של הגליל התחתון, עמק 

הירדן וטבריה.
בית  לקום  עתיד  שבו  באתר  השבוע  שהתקיים  בסיור 
העלמין האזרחי, סוכם כי בתוך שבוע ימים יוגשו התוכניות 
ויינתן היתר בנייה. סך עלות הפרוייקט כ-800 אלף שקל. 

את תושבי שלוש הרשויות  ישרת  בית העלמין המתוכנן 
ורשויות   - תחתון  וגליל  הירדן  עמק  טבריה,   - השכנות 

נוספות באזור.
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מרככים את המעבר
כמדי שנה בתקופה זו, מתקיימות בבתי הספר ובמסגרות 
של  תקופה  סיום.  ומסיבות  למיניהן  פרידות  החינוכיות 

סופים והתחלות.
תהליך  הינו  לתיכון,  המעבר  לקראת  'מעברים"  תהליך 

חינוכי ותיק ומשמעותי של מרכז עידן. 
במסגרת התהליך, נכנסים לבתי הספר מדריכי הנוער ודנים 
לקראת  רלוונטיים  נושאים  על  השכבה  ובנות  בני  עם 
המעבר: חששות וציפיות משותפות, חברות במאה ה-21, 

לחץ חברתי, סטיגמות ועוד. 
את סיומו חגגו 185 חניכים וחניכות נרגשים, עם צאת חג 

השבועות, בגיבושון לשכבה ח'.
'בית המוטור', התקיים פארק  בחורשת האקליפטוס של 
חבלים עם מבחר מתקנים מאתגרים וכייפים במיוחד. משם 
עברה החבורה לחצר כנרת, אכלה ארוחת ערב משותפת 

וקיימה פעילות היכרות וגיבוש בקבוצות מעורבות.
בשעת לילה מאוחרת נפרדו כולם לשלום והבטיחו להיפגש 

שוב בפעילויות החופש הגדול של מרכז עידן.
הספר  בתי  למנהלות/מנהלי  נתונה  גדולה  תודה 
ולמחנכות/מחנכי שכבה ח', על שיתוף פעולה חד משמעי, 
חזק ותומך. תודה לכל מדריכי הנוער מישובי עמק הירדן 
הנוע"ל  למדריכי  תודה  החינוך.  מערכות  ולמנהלי/ות 
והשותפות  ריכוז הפעילות  בנטל על  ועומר  רז  ולרותם 

הנפלאה.
נוער מופלאים אשר  לארבעה בני  נתונה  מיוחדת  תודה 
התגייסו, זו השנה השנייה, לעזרה ותמיכה בפעילות בנועם 
ובחן: מתן הלוי, עדי רונן, גור לנדסברג וליאור אלמוג.
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שירים לחיזוק שרירי הלב
להציע  מדי  מאוחר  זה  אין  אבל  אמנם,  חלף  הביכורים  חג 
חינוך  ואשת  משוררת  של  ביכורים  יצירת  עם  היכרות 

המתגוררת בעמק. 
שיר שבת ספיר, ירושלמית שעברה בגיל 18 לקיבוץ כנרת, 
 - שלה  הראשון  השירים  ספר  את  החג  לפני  קצת  הוציאה 
ערך:   ,77 עיתון  (הוצאת  הלב"  שרירי  לחיזוק  "תרגילים 

אלי אליהו).
שני  ותואר  בפסיכולוגיה  ראשון  תואר  בעלת  היא  שיר 
במנהיגות בחינוך. עבדה בעבר כמחנכת בבית הספר בכנרת 
וכיום מנהלת את בית הספר היסודי החדש והצומח 'גלבוע' 
השיטה,  בית  הקיבוצים  של  אזורי  ספר  (בית  אלפא.  בבית 

חפציבה ובית אלפא).
עצמם,  בחיים  עוסק  "הספר  המשוררת:  כותבת  ספרה  על 
בכאבי החיים, תובנות, חוויות, מבט על יחסים בין אנשים, על 

החיים בקיבוץ, על מקום האשה בחברה ועוד.
מצד  חושפים  "השירים  הספר:  על  כתב  אליהו  אלי  העורך 
הכותבת,  של  הנפש  מצוקות  את  האישי,  הסיפור  את  אחד 
אבל גם מצליחים לספר סיפור גדול יותר, סיפור של מערכות 
יחסים בין בני אדם, סיפורה של האישה בחברה, סיפורם של 
היחסים בין הדורות. בכל השירים ניכרת הרגישות אל הזולת, 
אל השפה,  הרגישות  ניכרת  ובכולם  הפגיע;  ואל  החלש  אל 

ואל האופן שבו היא פועלת בעולם ובשירה".
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מוסיקה שעושה טוב לקהילה 
בשבוע הבא תארח המועצה האזורית עמק הירדן את אחד 
מוזתיקה. מוזתיקה היא עמותה ללא מטרות  ההרכבים של 
רווח, שתכליתה לטפח מוסיקאים צעירים מצטיינים המנגנים 

בכלי קשת ולקיים מופעים מוסיקליים ללא תמורה.
בעיקר  בשנה(!),  קונצרטים  מ-100  יותר  מקיימת  העמותה 
שאינם  ולאלה  מיוחדים  צרכים  עם  לאוכלוסיות  במוסדות 

מגיעים בדרך כלל לאולמות הקונצרטים. 
יתארחו  מוסיקאים. הם   5 מונה  הירדן  ההרכב שיגיע לעמק 

בקיבוץ שער הגולן ויקיימו 6 קונצרטים ברחבי המועצה. 
הקונצרטים יתקיימו במכללת כישורי חיים, בבית ספר שחף (3 
קונצרטים), ביתנו, בית אשלים (הבית הסיעודי של אפיקים) 

וכן בפני הקהילה המארחת, שער הגולן.

כשהאקדמיה פוגשת את השטח
'מובילים  תכנית  של  נוסף  מחזור  הסתיים  השבוע  בשלישי 
ביחד' לשנה זו. 'מובילים ביחד' הינה תכנית הכשרה ייחודית 

לאנשי החינוך החברתי בעמק הירדן. 
מדובר בתוכנית למידה שנתית, פרי יוזמתם של אהוד סלעי 
דולב,  ניבה  לד"ר  חברו  אשר  עידן,  ממרכז  מייזלס  ויעל 
ראשת המחלקה לחינוך וקהילה במכללת כנרת ודגנית ליש, 
יצרו  הם  ביחד  במכללה.  תעודה  ללימודי  היחידה  מנהלת 

שיתוף פעולה ראשוני ופורץ דרך בין האקדמיה ל'שטח'.
בתכנית השתתפו השנה 23 אנשי חינוך ותיקים מישובי עמק 
הירדן והיא כללה קורס הנחיית קבוצות (מטעם מכללת כנרת) 
וסידרה של הרצאות בנושאי חינוך וחברה מפי מיטב המרצים 

של המחלקה לחינוך וקהילה. 
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כנס עבר הירדן הראשון
השבוע נערך במכללת כנרת כנס 'עבר הירדן הראשון'.  מעל 
150 משתתפים הגיעו מהעמק, מהגולן ומרחבי הארץ כולה, 
הנושא  המרצים.  טובי  מפי  מרתקות  הרצאות  לשמוע  כדי 

המרכזי של הכנס היה "נהר הירמוך". 
מרתק  היסטורי  לסיור  המשתתפים  יצאו  הכנס  של  בשיאו 
באתר נהריים ולאחריו ביקרו בתחנת הרכבת הישנה. בנוסף, 
שהתרוקן  אור,  תל  הישוב  לשרידי  בסמוך  הכנס  באי  נסעו 
במלחמת  הירדני  הלגיון  עם  ממושך  קרב  לאחר  מיושביו 

העצמאות.
הכנס הוא פרי יוזמה של בית ספר שדה קשת יהונתן, מכללת 
כנרת והמועצה האזורית עמק הירדן. את המועצה ייצג בכנס 

המנכ"ל דודו פרץ.

מנהריים עד הלחם והדגים
הירדן  בעמק  התארחו  השבוע,  חמים  היותר  הימים  באחד 
מטרת  לתיירות.  הממשלתית  החברה  אנשי   – עבודה  לסיור 
כל  (עם  לעין  הנראית  בתקופה  כבר  להשלים  היתה  הסיור 
פרוייקטים חשובים:  הקשיים הכרוכים בממשלת מעבר) שני 
שיפורים שיהפכו את שהיית המטיילים באתר נהריים לנעימה 
וצפיפות  ופתרון בעיות של בטיחות  יותר עבור הקהל;  ונוחה 
יתר במתחם החנייה של כנסיית הלחם והדגים בצפון הכנרת.

בצד  תקציבית  אושר  שכבר  החלק  יבוצע  כי  סוכם,  בסיור 
הישראלי של האתר בנהריים; לגבי הפרוייקט בצפון הכנרת, 
ועם  החנייה  להרחבת  הצעות  הכנסייה  לאנשי  יוצגו  בקרוב 

אישורן, ניתן יהיה להיערך לביצוע.
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תיקון אחר חצות בבית גבריאל
נאה.  זכה להצלחה  הירדן  ליל שבועות הראשון בעמק  תיקון 
כ-120 איש מילאו את כל מושבי האולם הקטן בבית גבריאל 
(פלוס כמה כסאות שהוכנסו מהמבואה) כדי לשמוע הרצאות, 
 – ולבסוף  יחודי  מוסיקלי  להרכב  להאזין  במערכונים,  לצפות 
סביב  ותובנות  דעות  להחליף   - שיגרתית  בלתי  לילה  בשעת 

שולחנות השיח והלמידה.
על  מרתקת  בהרצאה  ענברי,  אסף  הסופר  פתח  הערב  את 
הצדדים הפחות מוכרים (ויש שיאמרו פחות אורתודוקסים) של 
היוצרים של  שני  הציגו  אחריו  רות.  מגילת  הסיפור שמאחורי 
כמה  השידור)  (תאגיד  באים'  'היהודים  הסאטירית  הסידרה 
מהמערכונים היותר שנונים שלהם. נטלי מרכוס ואסף בייזר 
גיבורי המקרא  סיפרו על האופן היחודי שבו בחרו להציג את 

ועל ההתלבטויות שהיו – או לא היו – מאחורי הקלעים.
גדושה,  תוכנית  על  גבריאל  בית  ולצוות  רוזן  לאיה  ברכות 
את  שתוכיח  מסורת  כאן  שנוצרה  נקווה  ומרתקת.  מגוונת 

עצמה, מדי שנה בליל שבועות.
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מטה מול מטה באשדות איחוד
בשבוע שעבר התקיים באשדות יעקב איחוד מפגש מטה מול 
ראשי  ועם  המועצה  ראש  עם  הקיבוץ  הנהלת  של  מטה 

האגפים במועצה.
תנועה  במעגל  הצורך  סוגיות:  מספר  העלו  הקיבוץ  אנשי 
בכניסה לקיבוץ (על כביש 90), מגרש קט רגל חדש, פיתוח של 
שביל הידידות בין אשדות איחוד לאשדות מאוחד הצמוד אליו, 

הסדרה בטיחותית של כל הכבישים והדרכים בתוך הישוב.
כי  המועצה  אנשי  הודיעו  הקיבוץ,  אנשי  של  לפניות  במענה 
להקים  בבקשה  קורא  קול  הגישה  שהמועצה  העובדה  לאור 
טעם  אין   - גלעד'   'נופי  ספר  לבית  בצמוד  כדורגל  מגרש 
בקרוב  תחל  המועצה  בנוסף,  בקיבוץ.  אחר  מגרש  בהקמת 
בעבודות פיתוח נופי בבית הספר 'מול גלעד' אשר יכללו פיתוח 

של מגרשי ספורט.
בנוגע למעגל התנועה בכניסה הסביר ראש המועצה, כי נכון 
משרד  ידי  על  כמסוכן  המסומן  בצומת  מדובר  לא  זה  לרגע 
התחבורה ונתיבי ישראל ולכן הסבירות להקמת מעגל תנועה 
בקרוב נמוכה מאד. עם זאת, ראש המועצה יעלה את הנושא 

שוב בפגישתו הקרובה עם מנכ"ל נתיבי ישראל. 
בנוגע  הידידות;  דרך  פיתוח  ובקידום  בתכנון  תסייע  המועצה 
לתמרור והסדרת הבטיחות בתוך הקיבוץ, הנהלת הישוב תגיש 
ולאישורן.  תוקף  למתן  תדאג  והמועצה  מקיפה  תוכנית 
המועצה תסייע בנושא סימונים בכבישים לרבות פסי האטה 

מעברי חציה, תמרורים וכו' לאחר קבלת דרישה מהישוב.
אנשי הקיבוץ התלוננו על בעיות ניקוז ותאורה בכניסה לישוב. 
בעקבות סיור שהתקיים במקום עם מנהל אגף תפעול ושפ"ע, 
רענן סרי, אותרו הליקויים והנושא יטופל מול הקבלן המבצע.

מנהל מחלקת צמיחה דמוגראפית, עמק כהן, עידכן כי בימים 
אלה מתקיים סקר צרכים מקיף בקרב ישובי המועצה. לאחריו 
ניתן יהיה לגבש ביחד עם אנשי אשדות איחוד תוכנית עבודה 

מסודרת עבור הישוב.
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מטה מול מטה במסדה
פגישת מטה מול מטה התקיימה במהלך השבוע שעבר עם 

הנהלת מסדה.
חברי ועד הישוב הציגו את תעודת הזהות של הישוב, המבנה 
והחזון של הישוב שמבוסס על  הארגוני, הפעילות העסקית  
כלכלי,  בטחון  הקיבוץ:  את  המובילים  המרכזיים  הערכים 
עצמאות, כיבוד הורים וזקנים, ערבות הדדית ומתינות.  כמו כן 

הוצגו כל תהליכי הצמיחה הדמוגרפית בישוב.
בין היתר סיפרו, כי בסוף שנות ה-80 ובתחילת ה-90 התחולל 
משבר גדול שבא לידי ביטוי בעזיבה מאסיבית של חברי קיבוץ. 
שיאו של המשבר היה ב-1994, אז הוחלט למנות ועד מנהל. 
ב-2014 יושם בקיבוץ מודל שיוך פירות נכסים וחולקו איגרות 

חוב של הקיבוץ.
לאחר הסקירה, עלו הנקודות הבאות:

קיבוץ מסדה נמצא בהליך החלפת קרקעות עם קיבוץ כנרת. 
לאחר סיום ההליך, ניתן יהיה להשלים את אישור התב"ע של 

ההרחבה החדשה בישוב. 
מגרש  על  החקלאות  משרד  של  למכרז  תיגש  המועצה 
אומדן שיעביר הקיבוץ, תבחן  פי  משחקים עבור הקיבוץ. על 

המועצה אפשרות לסייע בשידרוג מגרשי הספורט במסדה. 
הירתמות  את  לשבח  המועצה  נציגי  ציינו  המפגש  במהלך 
ישולבו  הצח"י  אנשי  בישוב.  הצח"י  להקמת  מסדה  אנשי 

בתוכניות ההכשרה שתקיים המועצה.



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 147
י‘ סיון | 13 יוני 2019   

- 10 -

כפר נופש חדש בחוף האון
במעמד ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, 
ובעליה של רשת מלונות אוליב, עמית פורת, הושק השבוע על 
שפת הכנרת כפר הנופש 'דריה' של רשת מלונות 'אוליב', אשר 
כפר  הכנרת'.  על  ישראלית  'חוויה  חדש:  בקונספט  נפתח 

הנופש יציע פעילויות שונות המזוהות עם החוויה הישראלית.
תיירנים  ביניהם  רבים  בכירים  השתתפו  ההשקה  באירוע 
מובילים מרחבי הגליל, סוכני תיירות ואנשי תקשורת.  "זו שמחה 
חוויית  בגליל,  מלון חדש  להשיק  'אוליב'  עבורנו ברשת  גדולה 
כפרי  אירוח  לצד  הכנרת  שפת  על  ציונות  של  ישראלית  תוכן 

המתאים לקהלים רבים", אמר פורת באירוע ההשקה. 
לשעבר)  כנרת  וכפר  האון  (חוף  החדש  'דריה'  הנופש  כפר 
משתרע על פני 60 דונם וכולל 104 יחידות אירוח משפחתיות, 
חוף העומד לרשות הנופשים ומאפשר גישה נוחה למים ולשלל 

מתקנים נוספים. הכשרות בכפר הינה כשרות מהדרין.
רחובות  מותגו  הכנרת'  על  ישראלית  'חוויה  קונספט  במסגרת 
ישראליים  אמנים  של  בשמותיהם  והאולמות  הכיכרות  הכפר, 
לצד  הכפר  ברחבי  מפוזרות  אמנות  יצירות  שונות;  מתקופות 
שונות  מתקופות  ישראלים  ושירים  ואמן;  אמן  כל  של  סיפורו 

מתנגנים ברקע.
במקום פועל מתחם ספורט ימי שיכלול השכרת קיאקים וסאפים 

צילום: רשת אוליבלאוהבי הגלישה ופעילות ספורט ימי למשפחות ולילדים.
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צעירי העמק, אנחנו כאן כדי לעזור
ציבור  ממקם  ואזוריות,  מקומיות  ברשויות  שמתקיים  סקר  בכל 
לא  אם  מאד,  גבוה  במקום  התעסוקה  נושא  את  המשיבים 
השכלה,  רכישת  במילים:  להרבות  צורך  אין  הראשון.  במקום 
הם  עבודה  מקום  במציאת  וסיוע  נכונה  לתעסוקה  הכוונה 
אתגרים חשובים שמשפיעים על כל צעיר וכל משק בית. אנשי 
בראשות  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  של  הצעירים  מרכז 
שירה רוכברג מקיימים מפגשים וסדנאות פרטניים וקבוצתיים. 
וללכת  וצעיר המעוניינים בכך  כל צעירה  המטרה היא לפגוש 

איתם, יד ביד, בדרך למציאת מקצוע ומקום עבודה.
צעירים בתחילת דרכם בעולם התעסוקה נוטים לעיתים לחוש 
בלבול ותחושה של התפזרות על פני כל השטח. יש לכאורה כל 
כך הרבה כיוונים ואפשרויות. משום כך יש חשיבות רבה לכלים 

ולטיפים שמעניקים אנשי מרכז הצעירים. 
מוזמנות ומוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק: מרכז צעירים 
ליצירת  וכמובן פרטים  רב  רלוונטי  יש שם מידע  עמק הירדן, 
קשר ולתיאום מפגש. אם יש שאלות, בקשות או רעיונות טובים 
ממרכז  ונציג  לעמוד  פרטית  הודעה  לשלוח  מוזמנים  אתם   -
כדי  ליצור קשר  ניתן  יחזור אליכם בהקדם האפשרי.  הצעירים 
יועצת  עם  לצרכים  מותאם  אישי/פרטני  מפגש  לתאם 

התעסוקה של המועצה. 
אנשי המקצוע במרכז נעזרים בתוכנה חדשה המיועדת להכוון 
התאמה  ליצור  שנועד  באופן  והשכלה,  קריירה  תעסוקה, 
לו  מתאים  במה  או  ללמוד  מה  שמתלבט/ת  מי  לכל  מיטבית 
לעסוק. האבחון הוא  ללא תשלום. במפגש האינטימי המתקיים 
עצמי,  שיווק  בנושא:  מעשיים  כלים  ניתנים  צעיר/ה  כל  עם 

שיפור יכולות  בראיונות עבודה, כתיבת קורות חיים ועוד.
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 שישי של עניין
בבית איל 

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

'  מיקי חיימוביץעם
בין . עיתונאית לשעבר ומובילת מאבקים למען הגנת הסביבה וזכויות בעלי החיים', כ מיקי חיימוביץ"ח

. חברות וארגונים ממשלתיים, יוזמה שהוטמעה בתאגידים, בישראל "Meatless Monday" יזמה את, היתר
 .תחבורה ציבורית ועוד, הים, פלסטיק, יצרה והגישה סדרות תחקירים בנושאים סביבתיים כמו בזבוז מזון

   

 
 :הנושא

 סביבה ומה שביניהם, כ מיקי חיימוביץ בשיחה על פוליטיקה"ח
 

"  21/06/2019, שישיביום  יתקיים "
 10:30 – 12:30ין השעות ב

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