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הבית החדש של הספרייה האזורית
התגייסות שמחממת את הלב: תושבי עמק הירדן לא הניחו 
שהם  אלה  בהכרח  לא  מידיהם.  הספרים  את  השבוע 
קוראים ושמונחים על השידה ליד המיטה. הספרים שעברו 
מיד ליד ומשם אל המדפים - הם 15 אלף כותרי הספרייה 
כידוע,  דירה.  שעברה השבוע  הירדן  עמק  של  האזורית 
הירדן  עמק  של  הספרייה  שכנה  שחלפו  השנים  בעשר 
בתוך הספרייה האקדמית של מכללת כנרת בניהולה של 
בבית  היא תימצא  מלמד. החל מהשבוע הקרוב,  סמדי 

גבריאל. טקס חנוכת הספרייה יתקיים ב-10 ביולי.
תושבי העמק ועובדי המועצה התגייסו כדי לסייע במלאכה 
ולהציב  מדבקה  להצמיד  הספרים,  את  לעטוף   - הרבה 
אותם על המדפים החדשים על פי הנחיותיה של מנהלת 
(בתה של הספרנית המיתולוגית  יוסף  שירלי  הספרייה, 
ומקימת בית התרבות של תל קציר, דבורל'ה אורטנברג). 
ראש המועצה עידן גרינבאום ביקש להודות השבוע לאנשי 
"על הכנסת האורחים שלהם ועל שיתוף  מכללת כנרת, 
הירדן  עמק  ספריית  את  נהפוך  כעת  המצויין.  הפעולה 
בבית   - לו  המתאימה  באכסניה  שיושב  תרבותי  למוסד 

גבריאל".
מוזמנים לחנוכת הספרייה החדשה בטקס החגיגי שיתקיים 

כאמור ב-10 ביולי (פרטים בהזמנה המצורפת).
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גן משחקים חדש בנוה עובד
ברחוב הרקפות שבנוה עובד חגגו ביום חמישי שעבר את 
חנוכתו של גן משחקים חדש, במעמד ראש המועצה עידן 
עמוס  פרץ, רב רכס הפוריות  דודו  גרינבאום, המנכ"ל 
שושן, מנהל אגף שפ"ע רענן סרי, מנהל הקהילה אריאל 

בר און ותושבים רבים.
הירדן  כלת פרס עמק  פרטנר,  מיכל  עובד  נוה  תושבת 
ופעילויות  הקהילה  במסגרת  בזכות התנדבותה  המוכרת 
לוועד  שנשאה  בדברים  הודתה  מארגנת,  שהיא  החסד 
המקומי ולמועצה על הנגשת דרך הגישה לגן לטובת ילדים 
אבל הוסיפה בקשה:  גלגלים.  היושבת בכסא  כמו בתה, 
שניים  או  אחד  מתקן  גם  היפה  לגן  להוסיף  דאגו  אנא 
שיתאימו גם לילדים הנכים. "אני בטוחה כי ראש המועצה 
וראש הוועד לא ינוחו ולא ישקטו - כדי לאפשר לכל הילדים 
ליהנות מן הגן הזה ובהמשך מכל שירות קהילתי אחר.", 
אמרה מיכל פרטנר שביקשה בדבריה להדגיש את האווירה 
המכבדת בישוב, כזו שמכילה גם אי הסכמות ושונות בין 

התושבים.
ברכות ומילים חמות לחברי ועד הישוב - לבני איפרגן, ליקי 
טובול   ושלום  אלקיים  רונן  מוסקוביץ,  ענת  איטח, 
שמשלבים ידיים עם המועצה ומקדמים פרוייקטים לטובת 

הקהילה. 
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חופש נעים לכולם
שנת הלימודים הגיעה בשעה טובה לסיומה. 

ולמנהלות של בתי הספר,  זו העת להודות בחום למנהלים 
למורים, למורות, לגננות ולסייעות ולכל הצוותים המסייעים. 

תודה על שנת לימודים עמוסה, מאתגרת ומלאת הישגים. 
השנה החולפת התאפיינה בהתחלות מרגשות עם שני בתי 
'בית  האנתרופוסופי  לראשונה:  שעריהם  שפתחו  הספר 
המעיין' בחוקוק והחווה החקלאית החינוכית 'צמח בראשית'. 

במרץ  הירדן  עמק  של  החינוך  מערכת  אנשי  עבדו  השנה 
במסגרת המעבדה לחדשנות הפועלת כבר שנתיים על מנת 
מרחיקי הלכת  להתמודד עם האתגרים שמזמנים השינויים 
בעולם שסביבנו. התוצאות כבר נראות בשטח עם שלל יוזמות 
ורעיונות מקוריים, שמזרימים דם חדש למערכת החינוך בעמק 

הירדן. 
שיהיה לכולם חופש נעים וממלא מצברים. 

ובהזדמנות זו נחזק את ידיהם של אנשי 'מרכז עידן' וכל צוותי 
זאת  ועושים  המושכות  את  שלוקחים  החברתי,  החינוך 

באמצעות תוכנית 'עמקיץ' המשופעת באטרקציות.



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 150
א‘ תמוז | 4 יולי 2019                                                                                                                                                                         

- 4 -

גיליון 150
א‘ תמוז | 4 יולי 2019                                                                                                                                                                          

מקום מפגש לספרים ואנשים
בית  של  המחודשת  הפתיחה  את  השבוע  חגגו  קציר  בתל 
 - יפהפיה  שתוצאתו  יסודי  שיפוץ  לאחר  בקיבוץ.  התרבות 
הספריות במקום הפכו לספריות בוטיק שכמו לקוחות ממגזין 
וספריית  הילדים  ספריית  הן:  ששופצו  הספריות  לעיצוב. 

המבוגרים. 
יוסף  ושירלי  צור  שני  חברות,  שתי  ניהלו  הפרויקט  את 
שטיינדל  מאיה  של  באחריותה  התבצע  היפהפה  והעיצוב 

בת הקיבוץ.
הספרנית  אורטנברג,  דבורל'ה  התכבדה  הסרט  בגזירת 

המיתולוגית של תל קציר.
פעילויות  למגוון  ישמשו את התושבים  הספריות המשופצות 
פנאי ולמפגשי תרבות. בתל קציר רואים בשיפוץ שלב נוסף 

וחשוב בצמיחתה הדמוגרפית של הקהילה.

לוחם אכזר, אומן רגיש
בשבת הקרובה (6.7, בשעה 16:15) יוקרן סרט מיוחד בבית 
גבריאל: סיפורו של טייס הקרב המבוגר ביותר (שיא גינס), בן 
שעשה,  הדרך  את  ובוחן  באומץ  לאחור  מביט  אשר  קיבוץ 

כלוחם וכאומן המבקש לבחון את המציאות בעין רגישה.
אורי גיל, טייס וצייר, עומד לפרוש מטיסה מבצעית ומנצל את 
ההזדמנות להביט לאחור באומץ על הדואליות שלו שמאפיינת 
גם את החברה הישראלית: מצד אחד חברה אנושית שוחרת 

טוב; ומצד אחר, חברה הישרדותית–אכזרית.
אורי הוא בן קיבוץ, שהפך לטייס קרב וצייר מוכשר. הסיטואציה 
חשבון  לעשות  לו  מאפשרת  בה  מצוי  שהוא  שיגרתית  הלא 
נפש בלתי מתפשר על המתח שבין היותו טייס (F-16) נחוש 

לבין היותו אמן רגיש. 
בסיום ההקרנה יתקיים מפגש עם הבמאי, אמיר הר-גיל.

לרכישת כרטיסים היכנסו אל אתר בית גבריאל. 
/https://betgabriel.co.il
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חמישים שנה אחרי הנחיתה
לפני כחמישים שנה, ב- 21 ביולי 1969, הציב האסטרונאוט 
זה קרה בתום  הירח.  רגלו על אדמת  ניל ארמסטרונג את 
עשור מאומץ שבו נבנה מערך הנדסי ומדעי מורכב, שנועד 

להביא בבטחה בני אדם אל אדמת הירח. 
מוזמנים להתכנס  לציון ההישג האנושי המרשים הזה אתם 
  ,18:00 בשעה  ביולי   ה-17  תמוז)  (י"ד  רביעי  ביום  בצוותא 

באולם 812 בבית אחי, במכללה האקדמית עמק הירדן.  
בתוכנית:

הרצאה בלווי סרטים על מבצע אפולו  •
תצפית אל הירח  •

בחלון  נפתח   space.il קבוצת  של  נציג  עם  מפגש   •
חדש ששיגרה את חללית "בראשית" לירח

תחרות ב"נחיתה רכה"  על קרקע המכללה  •
יסודי, חט"ב  ולילדים מבית ספר  הערב מיועד לציבור הרחב 

ותיכון.  
הכניסה לערב ללא תשלום, אך מותנית בהרשמה מראש. היכנסו אל אתר המועצה (בעדכוני החדשות 

www.j-v.org.il .או בלשונית הניווט האדומה) – שם תוכלו להירשם בעמוד מקוון

חדר לידה על גלגלים
אלברט, מפקד השיטור הקהילתי של עמק הירדן,  קובי 
יצחקי (מפקד בסיס ההפעלה של מג"ב בעמק)  וצפריר 
נאלצת להתחיל את  יולדת  הוכיחו השבוע שוב שכאשר 
תהליך הלידה עוד לפני שהגיעה אל בית החולים – יש לה 

על מי לסמוך.
השבוע זה שוב קרה (בעבר דיווחנו כאן לפחות על לידה 
אחת כזו בכיכובם של אבירי הקהילה): גברת עם צירי לידה 
מתקדמים הזעיקה אמבולנס כשהיא ברכבה הפרטי בדרכה 

לביה"ח פוריה.
השיטור  אנשי  שני  ליולדת  הגיעו  אלומות  צומת  באזור 
הקהילתי שהוכשרו ככונני רפואת חירום של מד"א - צפריר 

יצחקי וקובי אלברט, שעבדו בסמוך למקום האירוע וביחד איתם הגיע אמבולנס מד"א ירדן עם הנהג
ענת  כדי לסייע שני כוננים נוספים אנשי עמק הירדן:  אוחנה. במקביל הגיעו  שמואל  \חובש 

שפריר יפרח ומאיר סרגה.
הכוננים ונהג האמבולנס החלו בתהליך קבלת הלידה ברכב של הגברת על אף התנאים הממש לא 

אופטימליים - נולד בן מתוק ובריא בשעה טובה!
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חילוץ מהיר מלב האגם
סירת  את  מד"א  אנשי  השבוע  השיקו  מאד,  מרשים  באירוע 
ההצלה החדשה שלהם בכנרת. באירוע, שהתקיים בחוף עין 
(ליד כפר הנופש), הציגו אנשי ארגון ההצלה הלאומי את  גב 
הסירה  באמצעות  הכנרת  מלב  פצוע/ה  בחילוץ  יכולותיהם 
החדישה שמאובזרת באופן אופטימאלי לחילוץ פצוע ולהבאתו 
בשלום אל החוף; לאחר ההחפה (הגעה ופינוי לחוף) המחישו 
אנשי מד"א את העברת הפצוע/ה אל אמבולנס טיפול נמרץ, 
תוך כדי הנחתה של מסוק על חוף הכנרת אשר מפנה בתוך 
הצורך  (ובמקרה  פוריה  החולים  בית  אל  הנפגע/ת  את  דקות 

לרמב"ם, מרחק טיסה של כ-16 דקות).
הסירה החדשה מצטרפת אל מערך הטיפול והפינוי של מד"א 
נמרץ,  טיפול  וניידות  אמבולנסים  מערך  הכולל  כנרת,  בסובב 

ימבולנס (אופנוע ימי), כוננים רכובים על אופנועים ועוד.
ארגון  חברי  מרעננה,  וויין  וג'רי  ליאת  הזוג  לבני  רבה  תודה 
ברכישת  סייעה  הנדיבה  שתרומתם  בישראל,  מד"א  ידידי 

הסירה.

תמונה אחת שווה אלף קילוואט
במשרד  הגיאוגרפיה  הוראת  על  הפיקוח  מקיים  שנה  מדי 

החינוך תחרות צילומים הנקראת "בעין גיאוגרפית".
גם השנה, השתתפו תלמידי מגמת הגיאוגרפיה של בית ירח 
אור,  בר  רומי  (של  איכותיות  תמונות  שלוש  מבין  בתחרות. 
עופרי אייזנברג וטל רווה), נבחרה להיכלל בתחרות הארצית 
חבר  ידי  על  קולות  ברוב  שהוכתרה  רווה,  טל  של  תמונתה 

שופטים בוגר והתלמידים.
את  מתעדת  השמש'  בעקבות  'לעולם  שנקראת  התמונה 
המים  מאגר  על  שהוקמה  הסולאריים  הקולטים  מערכת 
פאנל  של  וייחודית  ראשונה  תופעה  זוהי  איחוד.  באשדות 

קולטים סולאריים שאין כמותם בארץ.
טל  של  שתמונתה  כך  על  המשמחת  הבשורה  הגיעה  כעת 

נבחרה במקום השלישי הארצי מתוך 25 משתתפים !
מחמאות לטל המוכשרת ולמגמת גיאוגרפיה של י"א בבית ירח 

בראשותה של אורית ורט סטולרו.
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אתה לא אריה עד שהגעת לנהריים
אתרים  מבין עשרות  נבחר,  נהריים  פארק  על המפה:  אנחנו 
בארץ, לשמש כחלק ממסלול ההכשרה של גדוד אריות הירדן. 
המורכב  קל  חי"ר  גדוד  הוא  הירדן  אריות  מכיר:  שאינו  למי 
בצפון  מתמקדת  המבצעית  פעילותו  ומלוחמות.  מלוחמים 

בקעת הירדן ובגב ההר, בגבול המזרחי של ישראל.
החל מהיום, כל חייל וחיילת וכל לוחם ולוחמת שיסיימו מסלול 
בהצלחה – יגיעו עם המשפחות לסיור באתר ולאירוע הענקת 

סיכת לוחם. 
ביום חמישי שעבר, כבר הגיע המחזור הראשון לטקס הסיום 

בנהריים. בכל שנה צפויים מספר מחזורים כאלה.

החקלאות שאנחנו גאים בה
בשבוע שעבר אירחנו בעמק הירדן את הנהלת 'הגנת הצומח' 
עם  החקלאות  במשרד  והמקצוע  ההדרכה  שירות  והנהלת 

כניסתם לתפקיד של מנהלי שני הגופים החשובים.
הסיור החל בחוות הניסיונות בצמח, שם ניתנה סקירה על ידי 
ורון יצחקי,  מרכזת הוועדה החקלאית במועצה  ענבל אגוזי 

באשר למאפייני החקלאות בעמק. 
זו  אבוקדו.  ובצמח  הבננות  בשטחי  סיור  התקיים  בהמשך 
הזדמנות להודות לצוות הבננות של כנרת ושער הגולן ולצוות 

צמח
אבוקדו על האירוח וההסברים שעזרו להמחיש את המתרחש 

בחקלאות העמק.
הדיון המסכם התבצע בבית הספר שלנו 'צמח בראשית', שם 
בית הספר  והציגה את  רויטמן את הנוכחים  גפן  שי  אירחה 

היפהפה ואת הפעילות הלימודית המרשימה.
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60 מד"צים חדשים
בתחילת השבוע שעבר יצאו 60 מסיימי ט' מעמק הירדן לחוויה 
והלומד.  העובד  הנוער  של  מד"צים  סמינר   - נשכחת  בלתי 
השבוע הם חזרו, אחרי 11 יום מאתגרים שבהם למדו, ניווטו, 
הכירו, התגבשו והדריכו; כעת יש בידם תעודת הדרכה וכלים 

להיות מדריכים צעירים ביישובים שלהם, ישובי עמק הירדן.
ולהיות שותפים  הם כולם מוכנים ומשתוקקים לקחת אחריות 
לעשייה החינוכית-חברתית בישוב, להוביל את הקינים שלהם 

ולהשתתף בבניית הקהילה.
אותם  שהכשירו  ולמדריכים  ועודדו  שליוו  להורים  רבה  תודה 

לקראת הסמינר והיו שותפים להצלחתם.

רקדו אותנו בכבוד
המרכז  להקת  בנות  הופיעו  האחרון  בשישי  אזורית:  גאווה 

למחול של עמק הירדן במוזיאון הנייד 'זומו' בחצור הגלילית.

'זומו' הוא אירוע יוצא דופן ומיוחד במינו, שנטלו בו חלק רבים 
מאד מהאזור ומכל הארץ. האירוע איפשר ביטוי  לכל אומנויות 

הבמה והאומנויות הפלסטיות, מהארץ ומאזור הצפון בפרט.
עם  'קשורות'  בריקוד  הופיעה  הירדן  מעמק  הבנות  להקת 
תלבושות יפות (שאפו למור וייסמן), כשברקע מבנה קלאסי 

מפואר. הכוראוגרפיה היא של וובה זק.
הבנות קצרו שבחים על הופעתן.
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03.07.19
 08:45-10:00

  
 10:30-11:45

  

   08.07.19
8  08:45-11:40

 -  10.07.19
 08:45-10:00

  
   10:30-11:45

  
  

15.7.19
8  08:45-11:40

17.7.19
 08:45-11:40

         21-23.7.19

7-14.7.19
28.7-6.8.19

30
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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  18:00
 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 

 19:30סיום משוער: 
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