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מסתערים על הקיץ
חברות וחברים, ילדים ובני נוער יקרים, הקיץ כבר ממש כאן 
ואנשי מרכז עידן שמחים להציג בפניכם את שלל פעילויות 

הקיץ.
ובאירועים מגוונים עבור  יהיה עשיר בתכניות  הקיץ הזה 

ילדים ונוער בני כל הגילאים בעמק הירדן.
צוות מרכז עידן מזמין אתכם לקחת חלק פעיל ביצירת קיץ 

חווייתי משמעותי ובטוח לכולם.

מיום שני הקרוב: בית הספר של החופש הגדול
בית הספר של החופש הגדול יחל לפעול בעמק ביום שני 
ראשון ה-21  ביום  ביולי. הפעילות תסתיים  הקרוב, ה-1 

בחודש. לא תתקיים פעילות בימי שישי.
שמר  נעמי  וכנרת ע"ש  גלעד  מול  החינוך,  בית  תלמידי 
בית  תלמידי  בדגניה.  החינוך  בבית  הפעילות  את  יקיימו 
המעיין ונופי ארבל -  בבית הספר נופי ארבל. הורים, שימו 
הצהריים  אחר  פעילות  תתקיים  הימים  באחד  לב: 

בהשתתפות ההורים.
שעות הפעילות הן: 8:00-13:00 (כולל ארוחת בוקר).

חובה לצייד את הילדים בכובע ובבקבוק מים.
השולחת.  הרשות  באחריות  הן  הספר  לבתי  ההסעות 
פרטים על מועדי ההסעות יישלחו בנפרד. (תלמידי מגדל 
ולבנים, נא לוודא ביישוב ו/או ברשות את נושא ההסעות).

שיהיה לנו קיץ בטוח, מעניין ונעים.
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איש באמונתו יחיה ובאמונתו ייטמן
עבודות  השנה  עברו  הירדן  בעמק  העלמין  מבתי  כמה 

פיתוח ושידרוג משמעותיות. 
בבתי העלמין של מסדה, אפיקים, אשדות יעקב מאוחד 
וגינוסר בוצעו עבודות שכללו הקמת מדרכות, גידור תאי 

שירותים ועוד.
אלף שקל   200 בסך הכל הושקעו במהלך השנה מעל 

בפרוייקטים שהתבצעו בניהול ובפיקוח יו"ר המועצה
הדתית, ניסים אלקובי.

בשבוע שעבר דווח כאן על קידומה של הקמת החלקה 
האזרחית בבית העלמין של הזורעים. בעקבות הפרסום, 
עלו מספר שאלות מצד תושבים בעמק שתהו, האם יש 
קשר בין מהלך זה לבין הרצון להמשיך את המסורת עתיקת 

היומין של קיום בתי עלמין עצמאיים בישובים השונים. 
על מנת להסיר כל ספק, מובהר בזאת: אין ולא יהיה כל 
שינוי בעתיד באשר ליכולתם של הישובים לקיים טקסים 

ולקבור את יקיריהם בהתאם לאמונתם.
החלקה האזרחית של בית העלמין מיועדת למתן מענה 
לתושבים בישובי רכס הפוריה, הסובלים מהיעדר פתרון 
כאלה  או  במחלוקת  מצויה  שיהדותם  מי  עבור  ראוי 
שמבקשים להיקבר בטקס אזרחי. החלקה האזרחית תספק 
ובישובי  בטבריה  דומה  שמעמדם  לתושבים  גם  מענה 

הגליל התחתון.
המטרה היא לספק מקום קבורה הולם מכובד ומכבד לכל 

תושב/ת באזור. איש באמונתו יחיה ובאמונתו ייטמן.
בימים  יושלם  שהמהלך  בתקווה  לעדכן  נמשיך  אנו 

הקרובים.
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איך לקום מכסא? 
השבוע העלו שחקני 'תיאטרון האגם' את ההצגה 'איך לקום 
מכסא?' ע"י חניכות וחניכי 'תיאטרון האגם'. מדובר בתיאטרון 
מרכז  במסגרת  פועל  והוא  בעמק  נוער  ובנות  לבני  קהילתי 
עידן לחינוך חברתי.  הפעילות משותפת לאגף קהילה ולאגף 

חינוך של המועצה.
סגל מקסים של 22 שחקניות ושחקנים הציב רף מדהים של 
כישרון משחק, מקוריות ויכולת לגעת ברגישות בנושאים מחיי 
כישרונות  גם הפעם התגלו על הבמה  היומיום. כמדי שנה, 

נפלאים שיוכלו, אם ירצו בכך, להגיע רחוק מאוד. 
'איך לקום מכסא' איננה הצגה שגרתית. אין בה עלילה ואין 
הדרכה  סרטוני  של  רצף  הכיל  המופע  מסגרת.  סיפור  גם 
שיתוף  רשת  את  הגודשים  בעצמך'  זאת  'עשה  בסגנון 
מדומה.  למציאות  מזמן  כבר  הפכו  החיים  'יוטיוב'.  הסרטים 
ובמספר  גורף  אחד  שכל  ה'לייקים'  בכמות  נמדדת  האהבה 
דמות  משתקפת   ההצגה  במהלך  זוכה.  הוא  שלו  הצפיות 
בפסטיבל  וגובר  הולך  בתסכול  המביט  המיוסר',  'הצופה 
'הסלפי' שרק גדל והולך; ותוהה בינו לבין עצמו: היכן קולו של 

היחיד?
שדה,  יעל  הנפלאה  לבימאית  מגיעות  רבות  מחמאות 
שמצליחה בעצמה לקום מן הכיסא ומקימה את כולנו אחריה. 
היא בוחנת את המציאות בלי פחד ובוחרת להתמודד עמה, 

באומץ וברגישות רבה. 
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טהטה זזה לאירופה
אירופה דווקא כן מחכה להן. בסטודיו של ביתנו (המייסדים) 
התקיימו השבוע החזרות במרץ, לצלילי עומר אדם ויורם טהר 
לב. את מרכז האולם הלהיטו בתנועה נחושה ומתואמת היטב 
עשרים נשים, ותיקות בנות בלי-גיל ממיטב נשות עמק הירדן. 
נא להכיר: Ta Ta Za ZA. להקת  מחול חדשה שהקימה כלת 
פרס העמק, דורית פורת ואשר תייצג את עמק הירדן בעוד 

כשלושה שבועות בדיסלדוף שבגרמניה.
80 – אבל אי  64, הותיקה שבהן בת  צעירת הרקדניות בת 
אפשר להבחין בהבדלים כאשר הן צועדות במרץ, עם מטריות 
למפגש עם  ומתכוננות  הדגל  את  מניפות  כשהן  או  צהובות 
קהל זר שיודע – אם בכלל – מעט מאד על עמק הירדן. "בנות 
לכן: הקהל באולם  ומזכירה  – אומרת להן פורת – אני שבה 
צריך לראות את תעודת הזהות שלנו. שייראו ישראל, שייראו 

קיבוץ ושייראו את עמק הירדן".
באפיקים    Ta Ta Za Za המחול  להקת  תופיע  ביולי  ב-12 
הלהקה  תצא  מכן  לאחר  ומיד  עולמית;  בכורה  בהופעת 

לפסטיבל מחול שיתקיים בדיסלדורף. 
המעוניינות להצטרף יוכלו לעשות זאת רק בחודש ספטמבר. 
(עם  הפנסיה  בגיל  שנמצאות  נשים  הקבלה:  תנאי 

הפנסיונרים הגברים הסליחה...).
מאנשי  סיוע  לקבל  תשמח  פורת  דורית  הלהקה  מנהלת 
חשבונות,  הנהלת  דרך  מהלבשה,  נושאים  במיגוון  העמק 

הגברה ועוד. מספר הטלפון של דורית 050-5656732



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 149
כ‘‘ד סיון | 27 יוני 2019                                                          

- 6 -

לגלות מחדש את סוסיתא
בסוסיתא  החפירות  ומשלחת  הירדן  עמק  האזורית  המועצה 
(מאוניברסיטת חיפה), שמחים להזמין את תושבי עמק הירדן 
עונת החפירות  לסיור מסכם של  כולו  מן האזור  והמתעניינים 
המרכזית לשנת  2019. עונת החפירות מסתיימת לקראת סוף 
חודש יולי. התקופה המרכזית של החפירות מתחילה בסוף יוני. 
הצוותים חופרים ברצף במשך ארבעה שבועות המהווים את 
לכך, מתבצעות חפירות  שיא החפירה במהלך השנה. מעבר 
בימי שישי, עם צוות מקצועי מצומצם במהלך העונות הפחות 

חמות.
החל  ביולי,  ה-21  ראשון,  ביום  יתקיים  לציבור  הפתוח  הסיור 

בשעה 17:00. 
סוסיתא.  הר  במרכז  המרכזית,  ברחבה  תהיה  המפגש  נקודת 
ואלרטה קובלבסקה  ד"ר מיכאל איזנברג  יובילו  את הסיור 

העומדים בראש הפרויקט.
בסיור הארכיאולוגי ייחשפו התגליות מן השנים האחרונות על 

הר סוסיתא ובאוכפה.
והגנים  הטבע  רשות  בידי  המנוהל  לאומי  גן  הינה  סוסיתא 
ובשנים אלו עוברת תנופת פיתוח והכשרה לקראת ביקורי קהל.

חיבוק של סתיו לניצולים
מאד  לרגש  הצליחה  הגולן,  משער  ה-13  בת  כהן,  סתיו 

השבוע את ותיקי העמק במייסדים.
סתיו המדהימה – נערה שברירית למראה אך בעלת אישיות 
יוזמה  הטובים  המעשים  ביום  עצמה  על  לקחה   – עוצמתית 
מחממת לב במיוחדת: היא אירגנה אפייה ומכירה של מאפים 
לניצולי  עבורם  שקיבלה  התמורה  כל  את  והקדישה  טעימים 

שואה מעמק הירדן.
ל-14  שי  תווי  וחילקה  סתיו הגיעה השבוע למרכז המייסדים 
שואה.  ניצול  הוא  וסבה, שאף  הוריה  בנוכחות  שואה,  ניצולי 

מקבלי השי נודו לה בחום והתרגשו עד דמעות.
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לזכרון היותם
אנשי 'יד לבנים' בעמק הירדן מעדכנים ומתחזקים מעת לעת 
את מאגר המידע ממוחשב המצוי במרכז ההנצחה שבצומת 
צמח. המאגר מכיל בתוכו את כל פרטיו האישיים של כל אחד 
זיכרון  חומרי  כולל  הירדן,  בעמק  המונצחים  מהנופלים 

שהמשפחות העבירו למשרדי יד לבנים ושנקלטו במחשב.
כעת מבקשים אנשי 'יד לבנים' מן המשפחות שטרם העבירו 
זאת  לעשות   – וסרטונים  זיכרון  ספרי  מכתבים,  תמונות, 
לאלה פארן. באמצעות  במייל  או  טלפונית  פנייה  באמצעות 

מספר הטלפון: 04-7703971 
 .Yad_lebanim@j-v.org.il:או במייל

שונים  חומרים  העבירו  שכבר  מי  גם  זאת  לעשות  מוזמנים 
בעבר, אבל רוצים להוסיף עליהם כעת.

לאחר סריקת החומר המקורי - הוא יחזור למשפחות.
ההנצחה  לחדר  אלו.  חומרים  בשמירת  גדולה  חשיבות  ישנה 
מגיעים מבקרים רבים, ילדים ונוער, אשר החשיפה והלימוד על 
והן להיסטוריה  כל חלל וחלל הינה חשובה הן לזיכרון הפרטי 

של עמק הירדן.
המועד האחרון לקבלת החומרים הוא: 31.10.19.

בואו לזומו
חמישי  ביום  שמתקיים  במינו  מיוחד  לאירוע  ומוזמנים  מוזמנות 
בחצור הגלילית: האנגר ענק הופך למספר ימים למוזיאון עכשווי 

לאומנויות השונות שנקרא 'זומו' - מוזאון נודד.
להקת המרכז למחול של עמק הירדן הוזמנה להופיע עם הריקוד 

'קשורות', הכוראוגרפיה של וובה זק.
אל תחמיצו את הלהקה ואת ההתרחשות האומנותית המיוחדת.
בואו עם כל המשפחה לחווייה ייחודית. טקס הנעילה ב-27 ביוני .



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 149
כ‘‘ד סיון | 27 יוני 2019                                               

- 8 -

מוזמנים לפגוש את הצ'ייסר
מצויינת  הזדמנות  לכם  יש  הירדן,  עמק  וצעירי  צעירות 
התופעות  אחת  את  ממש,  עיניכם  במו  מקרוב,  לראות 
מחקר  מכוני  ובכמה  הסלון   בשיחות  מדוברות  היותר 
בישראל בתקופה האחרונה: האיש שזכה לכתבה שבה 
- האם הוא אמיתי... הוא  וחוקרי מוח  זיכרון  תהו מומחי 
שמתישהו  גבוהה  סבירות  ויש  'הצ'ייסר'  לכינוי  זכה 
אלף  מ-60  אחת  על  לענות  ניסיתם  בשנים האחרונות 
השאלות שכתב וערך ל'גלגל המזל', 'מלך הטריוויה', 'מי 
100', 'לעוף על המיליון'  '1 נגד  רוצה להיות מיליונר?', 

ותוכניות טריוויה אחרות.
בשנה האחרונה הוא מככב על המרקע בתור הצ'ייסר

בתכנית 'המרדף' בערוץ כאן11.
גליל'  'בוחרים  בשיתוף  הירדן,  בעמק  הצעירים  מרכז 
איתי  עם  מרתק  למפגש  אתכם  מזמינים  בר'  ו'אלווה 

הרמן, הוא  הוא הצ'ייסר, 
ביום רביעי הקרוב , ה-3 ביולי 2019, ב'אלווה בר' במרכז 

אדיסון. מחיר כרטיס: 20 ש"ח
איך  האישי,  סיפורו  את  הרמן  שוזר  בדרכו המשעשעת, 
הפך לידען שיטתי עם קריירה טלוויזיונית נאה. בין היתר, 
מידע  לתיוג  בשבילו  שעובדות  השיטות  את  מגלה  הוא 

ולשיפור הזיכרון.
'המרדף'  נוסח  משחק  יתקיים  הערב  של  השני  בחלקו 

(לאמיצים/ות בלבד).
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מרחב של הגשמה עצמית
בלשכת ראש המועצה התקיימה השבוע פגישת צוות ההיגוי 
של מרכז הצעירים בעמק הירדן, בראשו עומד ראש המועצה 

עידן גרינבאום. 
לפיתוח  המשרד  השותפים:  הגופים  נציגי  חברים  בצוות 
הפריפריה הנגב והגליל, המשרד לשוויון חברתי, מנכ"לית קרן 
הסוכנות  הקיבוצית,   והתנועה  להתיישבות  החטיבה  גרוס, 
מרכז  ויזמות,  לחדשנות  החממה  כנרת,  מכללת  היהודית, 
המועצות האזוריות, התאחדות מרכזי הצעירים בישראל, נציגי 
צעירים תושבי העמק ומנהלי אגפים ומחלקות במועצה. את 
השכן  הצעירים  מרכז  מנהלת  בנוכחותה  כיבדה  הפורום 

מהגליל התחתון.
לתחום  הרלוונטיים  התפקידים  בעלי  את  קיבץ  המפגש 
הצעירים של הגופים השותפים, אשר פועלים במיגוון דרכים 
לקדם תחומים הקשורים לצעירים. מרכז הצעירים של עמק 
הפעילות  בחיזוק  משמעותיים  שותפים  בהם  רואה  הירדן 
עמק  קהילת  את  לקדם  שנועדו  המטרות  ובהגשמת  בעמק 

הירדן.
מחלקת  מנהלת  סקרה  המועצה,  ראש  של  דבריו  לאחר 
בעמק  הנוכחי  המצב  את  רוכברג,  שירה  במועצה,  צעירים 
ואת הפעילות שנעשית כדי לקדם את הצרכים וההזדמנויות 
להוות מרחב של  חזון המרכז:  זו. הוצג  לאוכלוסייה  הנחוצות 
הגשמה עצמית צמיחה והתפתחות לקהילות צעירים מרחבי 
חיים  הם  שבהן  בקהילות  ומובילים  פעילים  לשלב  האזור; 
כלים,  של  מיגוון  הצעירים  לאוכלוסיות  לספק  ופועלים; 

מיומנויות וידע הנדרש להם בצמתי קבלת ההחלטות.
הגופים  של  העיסוק  בתחומי  לסייע  רצון  הביעו  הנוכחים 
שאותם הם מייצגים. שוב ושוב עלה הצורך בשיתופי פעולה 
את  למקסם  מנת  על  באזור,  הפועלים  הגורמים  בין  וסינכרון 

המענה לטובת צעירי האזור. 
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במקום שבו הכל החל
האגודה  כנס  את  השבוע  אירחה  כנרת  האקדמית  המכללה 
 The Association for Israel Studies -)  ללימודי ישראל
אל  קיבץ  הכנס  בישראל.  שנערך  וה-3  במספר  ה-35   ,(AIS
המכללה בעמק הירדן את המומחים והחוקרים הגדולים ביותר 
המשתתפים   480 לישראל.  שרלוונטיים  השונים  בתחומים 

לקחו חלק בעשרות הפאנלים שנערכו במהלכו. 
על  שונים  מומחים  בין  אקדמי  דיון  התקיים  הכנס,  במסגרת 

השינוי שעברה ישראל עד שהפכה ל'סטארטאפ-ניישן'. 
במידה  הכנס  את  לארח  נבחרה  כנרת  האקדמית  המכללה 
רבה בשל המיקום שלה, שכן עמק הירדן הינו ערש הציונות 
והחלוציות מצד אחד, אך גם החדשנות והמקוריות מצד שני. 
כאן בעמק החלה גם החקלאות המודרנית. לצד כל אלו, כנרת 
במעלה  ראשון  ואסטרטגי  תיירותי  היסטורי,  אתר  גם  מהווה 

עבור מדינת ישראל.
חנן  השופט  אמר  הכנס,  של  המרכזיות  ההרצאות  באחת 
וכיו"ר  העליון  המשפט  בית  לנשיאת  כמשנה  המכהן  מלצר, 
ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-22: "בית משפט לא אמור 
להיות דמוקרטי כי הוא לא נבחר על ידי אנשים. הוא משרת 
אנשים, אבל לא נבחר על ידם. יש כאן אי הבנה של איך בית 

משפט אמור להיות". 
בנוגע לסוגיית האיזון בין שלוש הרשויות אמר מלצר: "אנחנו 
החלק החלש ביותר במערכת. מי שמבקר אותנו רוצה שאף 

נהיה חלשים יותר."
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כנרת אדם וסביבה לזכרו של שלמק'ה בהלול
יום  להקדיש  בחרו  הכינרת  ורשות  כינרת  ערים  איגוד 
שעוסק  וסביבה',  אדם  'כינרת  לנושא  מקצועי  עיון 
שאיתם  העיקריות  ובדילמות  הבוערים  בנושאים 

מתמודדים בניהול האגם הלאומי וחופיו.  
את  הוביל  סלוצקי  צביקה  הכינרת  רשות  מנכ"ל 
, בבית  יום העיון  התהליך מהיותו רעיון ועד למימושו. 
גבריאל, הוקדש הפעם לזכרו של שלמה בהלול ז"ל, 
שהנושאים ביום העיון תאמו את מורשתו ופועלו למען 

הכינרת. 
פתיחת הכנס החלה בסרטון קצר לזכרו של שלמק'ה, 
כינרת,  המושבה  יליד  תשע"ט.  בסתיו  לעולמו  שהלך 
1969 ומעמודי  ממייסדיה של מנהלת הכינרת בשנת 
מנהלת  יו"ר  כסגן  רבות  שנים  שימש  שלה.  התווך 
בחריצות  שפעל  עשייה,  של  איש  היה  הוא  הכינרת. 
בעל  פניו.  על  נסוך  תמידי  כשחיוך  המרץ  ובמלוא 
אופטימיות ולב חם ואוהב – 'האבא' של עובדי מנהלת 

הכינרת שנהגו להיוועץ בו בכל דבר ועניין. 
ערים  איגוד  ויו"ר  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
כל  את  הכנס  בפתיחת  ברך  גרינבאום,  עידן  כינרת, 
והחוקרים.   החברים  המשפחה,  בני  הנוכחים, 
גרינבאום הסביר, כי הוא רואה חשיבות גדולה בשימור 
כמו  הכינרת  אוהבי  הבאים.  לדורות  והנחלתו  הידע 
לפיתוחו  חייהם  את  שהקדישו  בהלול,  שלומק'ה 
להזכיר  שראוי  דמויות  הם  האגם,  של  ולשמירתו 

ולהנחיל את מורשתם.

יום העיון פתח מנהל רשות  את החלק המקצועי של 
גיורא  בעבר,  הכינרת  מנהלת  ואיש  בהווה  המים 
בעידן  הכינרת  של  מיקומה  על  בהרצאה  שחם, 
שנה  הייתה  האחרונה  שהשנה  אף  "על  ההתפלה. 
משום  מפנה  שנת  בה  לראות  ניתן  לא  מאד,  גשומה 
עם  מתייעץ  אני  התייבשות.  של  במצב  האזור  שכל 
תחזיות  על  ומצביעים  שמבהירים  אקלים  מומחי 
אקלימיות שלא מבשרות טובות", הבהיר שחם. "על פי 
הנוכחית  המשקעים  כמות  האקלימיים,  המודלים 

תפחת ב- 30 השנים הקרובות בכ-20%".  
עיון  ימי  בקיום  רבה  חשיבות  רואה  הכינרת  רשות 
ורלוונטי על הכינרת, למומחים  להנגשת מידע חשוב 
כי  ולתושבי האזור. אין ספק  ואנשי מים, לקהל הרחב 
השומעים,  ציבור  את  ומעשירים  חשובים  אלו  כנסים 
בכל  וגורמים למעורבות הקהילה  הידע  מעמיקים את 
הקורה בכינרת ולשמירה עליה לטובת הדורות הבאים. 
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 “גל הרצל”הזמנה לטקס 
 לציון יום פטירתו של בנימין זאב הרצל

 “גל הרצל”הנכם מוזמנים להשתתף בטקס 
 האירוע יתקיים בחצר כנרת ובבית העלמין כנרת 

  23.7.19תמוז  ‘ יום שלישי כ

 תוכנית יום עיון 
 

 התכנסות וכיבוד קל בחצר כנרת   16:00
 

 תעלת ברניקי// מיכל הלוי-הרצאה 16:30
ירדן      -הסכם המים ישראל -הרצאה 17:30

 ל // דוד שטנר“בהובלת נח כנרתי ז
 
  להרשמה ליום העיון יש לפנות לחצר

  09:00-16:00כנרת בשעות 
 04-6709117בטלפון:      

 
 
  18:00סיום משוער 
 
 
 
 
 
 

 תוכנית  הטקס 
 

 דרומית לבית העלמין  -“ גל הרצל”התכנסות בשטח 
 כנרת            

 
 :ברכות 

 ראש המועצה האזורית עמק הירדןעידן גרינבאום,      
ל המועצה לשימור אתרי מורשת     “עמרי שלמון מנכ      

 בישראל
 אמוץ ברונטמן וניר לוינסון -קטעי שירה 
 
 מוקי צור ועמנואל עמיבר   -סיפורים מקומיים 
 
 טקס הנחת אבן 
 
  מנחה: דוד עופר 
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