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לעבוד בהיי-טק בעמק הירדן 
חברות וחברים, תגידו מזל טוב: חברת ההיי-טק הגדולה 
הראשונה קנשו (Kenshoo) פותחת מרכז פיתוח חדש 
הירדן  בעמק  כנרת  והיזמות  החדשנות  מרכז  במשרדי 

ומגייסת מפתחות ומפתחים מהעמק ומכל האיזור.

חברת קנשו ידועה בסידרת פיתוחים שלה אשר מאפשרים 
הדיגיטלי.  הפרסום  בתחום  משודרגים  ביצועים  להשיג 
במוצרי החברה משתמשים המותגים המובילים בעולם כמו 

איקאה, הילטון, ראקוטן ורבים אחרים.

אנשי קנשו מציעים לתושבי עמק הירדן והאזור הזדמנות 
 ,Online Marketing - להצטרף לחברה מובילה בעולם ה

שבין לקוחותיה כמה מהמותגים החזקים בעולם.

בני באוור ואוהד הורנשטיין, מהיזמים העומדים מאחורי 
פתיחת מרכז הפיתוח של קנשו באזור: "יש פה הזדמנות 
לקחת חלק בסיפור הצלחה שעתיד לשנות את פני האזור 
פיתוח  אנשי  עבור  טובה  הזדמנות  להיות  יכולה  זו  כולו. 
מנוסים המעוניינים לשלב את איכות החיים שיש לעמק 

הירדן להציע יחד עם עבודה מרתקת ומאתגרת".

מרכז החדשנות והיזמות כנרת שבו ממוקמים משרדי קנשו 
המכללה  מפעלים,  צמח  של  משותף  פרוייקט  הוא 

האקדמית כנרת והמועצה האזורית עמק הירדן.

אל  היכנסו   – חיים  קורות  והגשת  המשרות  לתיאורי 
הירדן,  עמק  של  המודעות  בלוח  דרושים  קטגוריית 

באתר האינטרנט של המועצה.

הורנשטיין  לאוהד  לפנות  מוזמנים  נוספים  לפרטים 
0528915220
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חדש בעמק: שירות למצוי זכויות
שירות חדש לתושבות ותושבי עמק הירדן: נותני שירות 
(ביטוח  זכויות  במיצוי  סיוע  יספקו  ידיד  עמותת  של 
מס  לפועל,  הוצאה  צרכנות,  רפואיים,  מרכזים  לאומי, 
הכנסה, זכויות עובדים ועוד) לכל אדם שחש שזכויותיו 

נפגעו, או זקוק להנגשת סיוע בקבלת שירות.
לשם קביעת פגישה - נא ליצור קשר עם אחד ממספרי 
הטלפון בפלאייר המצורף או עם בועז 054-6669939. 
השירות מיועד לכלל האוכלוסייה – לא רק לקשישים – 
'ידיד'.  ידי צוות של שלושה אנשים מעמותת  וניתן על 

מדובר בצוות מיומן ומנוסה מאד.
 50) בלבד  תיק  פתיחת  בדמי  כרוך  השירות  לעיתים 

שקל).
המקרה  האם  לברר  ניתן  הראשונית,  הטלפון  בשיחת 
שלכם מצריך פתיחת תיק ואילו מסמכים צריכים להיות 
ידיד  עמותת  צוות  עם  הפגישה  לקראת  ברשותכם 

במייסדים.
שנה  כעשרים  מזה  סיוע  מספקת  'ידיד'  עמותת 
אזרחיות  זכויות  מיצוי  של  בתחום  שונות  לאוכלוסיות 
ותושבי  וכלכליות בכל רחבי הארץ. השירות לתושבות 
לפיתוח  המשרד  עם  בשיתוף  ניתן  הירדן  עמק 

הפריפריה, הנגב והגליל.
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אלופים מקיר לקיר
מועדון החתירה של עמק  סוף שבוע מדהים לספורטאי 
הירדן: באליפות ישראל לנוער, שהתקיימה בנחל הירקון 
בתל אביב, קטפו נציגי עמק הירדן את תואר אלופי ואלופות 
ישראל בכל המקצים שבהם השתתפו. במקצים רבים - כל 

הפודיום כולו נצבע בכתום.
 ,2019 לנוער  ישראל  אלוף  ניצח  שבהם  המקצים  אלה 

שליו דריי(18) :
יחיד   ,500 500, רביעיה  יחיד   ,1000 זוגית   ,1000 יחיד 

200, זוגית 200.
בכל  ניצחה   (17) מייזלס  מיה  לנוער  ישראל  אלופת 

המקצים בקיאק יחיד - 1000 מטר, 500 , 200.
תומאס  זוגית.  מ'  ב-1,000  ניצח   (18) מצה  תומר 

מנדריאה  (17)ניצח בזוגית 500 וברביעייה 500.
 .500 ובזוגית   200 בזוגית  ניצח   (18) גורפינקל  עמית 
אלון קרן (17) ניצח ברביעייה 500 מ', דולב שלם (17) 

ברביעייה 500. 
שאפו לכל הצוות המקצועי ולרועי לב מאמן קבוצת הנוער. 
לתחרות  שבועיים  בעוד  שיוצאים  לספורטאים  ברכות 

בינלאומית לנוער בדולומיטים, איטליה.
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שבוע של גאווה
בטקס צנוע, שהתקיים השבוע במרכז הכיכר שבצומת צמח 
שבוע  אירועי  לכבוד  בעמק,  לראשונה  הגאווה  דגל  הונף   –

הגאווה.
באירוע  חלק  נטלו  גרינבאום,  עידן  המועצה  ראש  לצד 
תושבים, עובדי מועצה ומי שיזם ומוציא אל הפועל את אירועי 
ינון ערב מקיבוץ מעגן, מדריך  שבוע הגאווה בעמק הירדן, 

נוער וסטודנט למדעי ההתנהגות במכללת כנרת.
נקודות  ובמספר  דגלי הקהילה הגאה נתלו במספר צמתים 

לאורך כביש 90, ציר התנועה המרכזי של העמק.
ביניהם  אירועים,  מספר  בעמק  התקיימו  השבוע,  במהלך 
מסיבה של הקהילה הגאה בפאב 'הדוריס' באפיקים, שאותה 
מארגנים חברי התא הגאה שבמכללת כנרת. בסינמטק של 
עמק הירדן, מתקיימת הקרנה לילית חגיגית של הסרט 'ויוה' 
(מפסטיבל הקולנוע הגאה בתל אביב), עם דוכני הסברה של 
רוק  יתקיים  שישי)  (יום  מחר  להט"בים.  וארגונים  עמותות 
מוסיקה  דוכנים,  עם  משפחות  הפנינג  בירדן:  צבעוני 

והפעלות לכלל המשפחה במתחם הרוב-רוי.
ינון ערב אמר לאחר הנפת דגל הקהילה הגאה בצומת צמח:  
"אחרי שנים שלא הרגשתי שייך לעמק - סוף סוף יש לי בית 

אמיתי בעמק הירדן".
האו"ם  של  האדם  זכויות  "הכרזת  אמר:  המועצה  ראש 
קובעת, שכל אדם זכאי לזכויות ולחירויות ללא אפליה כלשהי 
מטעמי גזע, צבע, מין, לשון, דת, דעה פוליטית או דעה, בגלל 
עמק  אחר.  מעמד  או  לידה  קניין,  חברתי,  או  לאומי  מוצא 
הירדן הוא עמק של סובלנות ופלורליזם וזה אך טבעי שהנפנו 
לראשונה את דגל הקהילה הגאה עם פתיחת אירועי שבוע 

הגאווה בעמק".
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קונצרט מעולם אחר
תרבותית  מחווייה  השבוע  ליהנות  זכו  'שחף'  ספר  בית  ילדי 
מדהימה בזמן שצפו בקונצרט של הרכב מוזתיקה - מוסיקאים 
שהם  מקצועיים  מוסיקאים  לצד  ביותר,  ומוכשרים  צעירים 

מהטובים שיש בארץ ובעולם.
לקונצרט  בהאזנה  מרותקים  היו  והצוות  הספר  בית  ילדי  כל 
לשיח  זכו  המפגש,  בסיום  קלאסית.  מוסיקה  נוגנה  שבו 
הצוות  עבודת  על  לילדים  סיפרו  ובו  הנגנים  עם  משמעותי 
הנדרשת על מנת לנגן ביחד, על ההתמדה וההשקעה של כל 

אחד מהם כדי להגיע לרמת נגינה כה גבוהה. 
שאפו לאיה רוזן, מנכ"לית בית גבריאל, על החיבור בין הרכב 

המוזתיקה לילדי 'שחף' שהסב הנאה והשראה מדהימה.

מרתק ומרהיב
כמדי שנה, ערב סיום השנה של מרכז המחול בעמק הירדן 
לא איכזב: כמה כישרון, אחרי שעות על גבי שעות של אימונים 
וחזרות; והתוצאה על במת אולם בן ציון היתה כה משובחת. 
ערב סיום השנה במרכז למחול לא היה מבייש רפרטואר של 

אף להקת מחול מקצועית. 
תודה לנירה ספיר פינסקי, לרבקי אלגד ולכל צוות המורות 
והמורים על שלל כוריאוגרפיות מרתקות ותלבושות מרהיבות.
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מי יקבלו את פרס עמק הירדן 2019? 
יתקיים השנה ביום שני ה-23  טקס הענקת פרסי המועצה 
בספטמבר. כתמיד, זה יהיה טקס מכובד ומרגש וכולם מצפים 
שאל הבמה יועלו אחר כבוד טובי בניו ובנותיו של עמק הירדן.

לבחור  תוכל  בקרוב,  אשר תתכנס  הפרס,  שוועדת  מנת  על 
מתוך קבוצה של טובים מאד את הטובים מכולם – אתם, כולנו 
ולהעלות  הזיכרון  נקראים לחשוב, לפשפש במגירות  בעמק, 
את שמותיהם של מי שראויים לפרס המועצה האזורית עמק 

הירדן.
נזכיר שוב, כי אלו צריכים להיות תושב/ת או קבוצת תושבים 

המתגוררים בעמק הירדן ושלא קיבלו עד היום את הפרס. 
בתחומו      דופן  יוצאת  הצטיינות  לייצג  אמור  המועמד/ת   -

(אישית, או כחלק מקבוצה). 
- הוא תורם או תרם בפועלו לפיתוח וחיזוק האזור.

- פועלו/ה רב השנים יכול לשמש גאוות יחידה ודוגמא ומופת 
לדורות הבאים. 

המועד האחרון להגשת שמות מועמדים הוא ה-6 ביולי. 
בבית  ידני  באופן  למסור  יש  ההמלצה  עם  המעטפה  את 
גבריאל, במשלוח בדואר (ראו פרטים במודעה המצורפת) או 

במשלוח דואר אלקטרוני לבית גבריאל  
. bg@betgabriel.co.il 

לפרס  המלצות  ולשלוח  המועצה  אתר  אל  להיכנס  ניתן 
המועצה באמצעות טופס מקוון.

להיכנס  מוזמנים   .https://www.j-v.org.il/news/83/
התרבות  מחלקת  אנשי  שהכינו  בסרטון  ולצפות  לאתר 

והוועדה לבחירת מקבלי הפרס.
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התיקון שבעקבות התיקון
בשבוע שעבר דווח כאן, באופן מעט קצרני, על תיקון 
וזכה להצלחה בבית גבריאל.  ליל שבועות שהתקיים 
זכו  לא  במלאכה  והעושים  היוזמים  מן  שרבים  אלא 
לאיזכור ולתודות; משום כך סברנו שמן הראוי שנקיים 
היוזמים  היו  מי  ונספר  התיקון;  על  תיקון  השבוע 
שהתקיים  המחכים  האירוע  של  לפועל  והמוציאים 

בעמק הירדן בערב שבועות.
ובכן: תיקון ליל שבועות שהתקיים במוצאי שבת לפני 
שבועיים, היה פרי יוזמה של קבוצת תושבי עמק הירדן 
הנקראת 'מיזם להתחדשות יהודית בעמק הירדן'. 
עם  גבריאל,  בית  עם  בשותפות  התקיים  התיקון 
של  התרבות  מחלקת  בתמיכת  הרפורמית,  התנועה 
המועצה וקרן שוסטרמן המקדמת יוזמות קהילתיות 
של יזמים צעירים בכל העולם. התיקון היה עבור חברי 
יריית  הירדן'   בעמק  יהודית  להתחדשות  'המיזם 
מקומית  למסורת  תהפוך  כי  היא  והתקווה  פתיחה 
ארוכת שנים ותהיה מקום לביטוי של השראה, יצירה 

ולימוד מקומיים.
יעל  בה:  ושותפים  שנה  כמעט  זה  פעילה  הקבוצה 
זעירא (שער הגולן) ד"ר מירב מידן (עין גב), דורון 
ברנשטיין  אדיר  איחוד),  יעקב  (אשדות  רוזנבלום 
אמנון אביגדור  סער סגל (שער הגולן),  (דגניה א') 
(אשדות יעקב מאוחד), יעל גורביץ' (דגניה א'), חמי 
ורבין-וודל (בית זרע), עדי גריי גולן (קבוצת כנרת) 
זוהר  נוי  א')  דגניה  (סטודנטית,  קרנובסקי  עדי 
רפורמי,  (רב  טוביאס  ויאיא  א')  דגניה  (סטודנטית, 

כפר חרוב).

ולגבש  אזורית  קהילה  ליצור  שאיפה   - המיזם  ביסוד 
התחדשות  שתיצור  מקומית,  ישראלית  יהודית  זהות 
תוך מציאת הקשר לשורשינו. החברים נפגשים אחת 
לשבועיים לקבלות שבת בבית הכנסת של דגניה א', 
ומפגש  שיחה  עתיק,  וניגון  חדשה  שירה  הכוללות 

אנושי מרתק. 
בשבתות  והעמקה  לימוד  מפגשי  מתקיימים  בנוסף 
ובחגים: בעוד שבועיים (יום שישי ה-28 ביוני) תתקיים 
שבת גאווה, המבקשת לחגוג את מקומם של כל אחד 
במרחב  זהות,  או  מגדר  מין,  הבדל  ללא  ואחת, 

המשותף של התרבות היהודית-ישראלית.

באב,  תשעה  לציון  משמעותי  אירוע  יתקיים  בהמשך 
במציאות  המשותף  בעתידנו  דיון  ייערך  שבו 

הישראלית ובקרעים והחיבורים שבה. 
נקודות  אחר  חיפוש  מתוך  נעשות  הפעילויות  כל 
ולמעשה  היהודית  למסורת  והמשמעות   החיבור 

הציוני של אבותינו ואימותינו. הציבור כולו מוזמן.
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יוזמה חינוכית חדשנית בעמק הירדן 
הורים, אנשי חינוך, סברנו שיעניין אתכם להכיר משחק חינוכי 
'לומדים  ואינטראקטיבי שמקורו כאן, בעמק הירדן –  חדשני 
לקרוא ביער זימיזמה'. המשחק משלב בתהליך הלמידה את 
גליתה  ע“י  שפותחה  וההוליסטית,  הפונטית  הגישה 
מארבעה  מורכב  הוא  איחוד.  יעקב  מאשדות  שמלץ-סקל 
לימוד  וצלילים,  עיצורים  פונולוגית,  מודעות  מרכזיים:  חלקים 

חמש התנועות וסיפורים אינטראקטיביים.
גליתה, גננת בקיבוץ אפיקים ומתמחה בפסיכותרפיה, החלה 
13 השנים בתפקיד,  ובמהלך  א‘  לכיתות  דרכה כמחנכת  את 
ללימוד הקריאה. לא אחת, הופתעו  פיתחה שיטה מהפכנית 
הורי התלמידים של גליתה כשהתברר להם, כי ילדיהם יודעים 

לקרוא ולכתוב עוד לפני חג האורים.
צופי  שותפה  עם  ביחד  גליתה,  פיתחה  האחרונות  בשנים 
קלקודה, מוצר מושקע שהופך את הלמידה לחוויה. במשחק 
סיפור מסגרת מרתק, דמויות מצויירות המלוות כל תהליך, 200 
משחקונים, 9 שירים מקוריים, תומכי זיכרון חזותיים, 5 בובות 
ואמצעים  כולל רעיונות  9 חוברות עבודה. המשחק  ו-  אצבע 
בעולם  הורה/מחנך  עם  הילד/ה  של  משותפת  לפעילות 

האמיתי.
לאחר פיילוט מוצלח שבו השתתפו ילדי האשדותיים העולים 

לכיתה א' השנה, המוצר יוצא לאור כעת.
למידע נוסף ורכישה, ניתן להתקשר לגליתה 053-7748639 

.www.ZimiZama.com או היכנסו לאתר
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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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