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חדשות מהמאה הראשונה לספירה
כ-500 איש, תושבי עמק הירדן, הגולן והסביבה, הגיעו בתחילת השבוע 
לסיור מסכם של עונת החפירות ה-20 בעיר העתיקה (והמדהימה) 
אייזנברג, הארכיאולוג המנהל את החפירות  מיכאל  ד"ר  סוסיתא. 
בעיר, ביחד עם החוקרת ארלטה קובלבסקה חשפו והסבירו לנוכחים 
על שורת התגליות החדשות בעיר הגדולה הצופה מהגולן אל הכנרת:

וגם  וציורים מרהיבים  כלי הגשה מפוארים, כתובות פסיפס  מערכת 
תיאטרון רומי בעל מבנה נדיר באזור שלנו.  

יזמו את הסיור  המועצה האזורית עמק הירדן ורשות הטבע והגנים 
קבוצת  ידי  על  מנוהלות  החפירות  השבוע.  ראשון  ביום  שהתקיים 
– כולם מן המכון לארכיאולוגיה של  חוקרים בראשות ד"ר אייזנברג 

אוניברסיטת חיפה. 
בין היתר נחשפה במהלך השבועות האחרונים ריצפת כנסייה אשר 
הועלתה באש ושעליה כתובת פסיפס מרתקת ומספר ציורים שנשמרו 
היטב. הכתובת מעידה כי מדובר במבנה ביזנטי מרשים, אשר הוקדש 
לזכרו של המרטיר (קד וש מעונה) תיאודורוס (תחילת המאה השישית 
לספירה). זוהי אחת משבע כנסיות שהיו בעיר הגדולה, המכסה את 

כיפתו של הר הצופה אל הכנרת ומשתרעת על פני אוכף סמוך. 
כמו כן נחשפה בחפירות אגורה הלניסטית (מהמאה השלישית והשנייה 
מן המאה  לריצוף הרומי  לפני הספירה) אשר היתה חבויה מתחת 
הראשונה לספירה. באגורה – מרכזו של הישוב ומקום הכינוס המרכזי 
– נמצא מכלול עשיר מאד של כלי הגשה מפוארים מקרמיקה, אשר 

יובאו לאתר במהלך התקופה ההלינסטית. 
תיאטרון  ומפתיע:  מרתק  מבנה  ונחשף  הולך  סוסיתא  באוכף 
שהמושבים שלו פונים דווקא דרומה (עובדה נדירה באזור שלנו, בשל 
העובדה שהשמש מכה בפני היושבים במקום). התיאטרון מצוי מחוץ 
לחומות סוסיתא והוא חלק ממתחם פולחני המשתרע לאורך האוכף. 
המבוא  משער  גדולים  חלקים  לחשוף  הצליחה  החוקרים  משלחת 
בכניסה למתחם פולחני. המתחם כלל בריכה שניזונה משלושה פיות 
בזלת אשר הזרימו אליה מים. ד"ר אייזנברג משער כי הבריכה שימשה 

לצורכי טהרה.
לאור בקשות של תושבים רבים אשר לא התאפשר להם להגיע לסיור, 
החליטה המועצה בשיתוף עם ד"ר מיכאל אייזנברג , לקיים סיור נוסף 
בעיר סוסיתיא בתחילת חודש נובמבר. אנו נעדכן ונפרסם בהמשך מהו 

התאריך המדוייק.
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הקיץ החל ובגדול
ביחידת  את הקיץ  ומרשימים פתחו  גדולים  אירועים  שני 

הנוער.
בשבוע שעבר החל החופש הגדול באופן רשמי. כ- 150 
בני/ות נוער בגילאי ט'-יב' פתחו את הקיץ בערב שכולו 
יצירה, אומנות ותרבות. הצעירים נפגשו בבית גבריאל עם 
מיטב  את  שמעו  בשקיעה,  הכנרת  של  המושלם  הנוף 
להקות הנוער של העמק על הבמה עם מוסיקה איכותית 
ומקרבת. לאחר מכן הופיעו גיא מזיג ולהקתו, אומן שהנוער 

בחר ורצה מאד לפגוש.
לאחר ההופעה ושיחה קצרה עם גיא, נכנסו כולם לצפות 
בסרטי חצות: ספיידרמן ויסטרדיי. היה ערב מהנה וכייפי. 
תודה גדולה לצוות בית גבריאל על האירוח, לצוות מדריכי 
העזרה  על  אלוני  וקאי  ציון  אורי  כהן,  אהד  היוצרוק, 
בבמה וגם לצוות הנוער המהמם שהפיק את הערב: גור 
לנדסמן, רוני נוסבאום, מטר נגר, עמית פודולסקי ונבו 

אוחנה. 
בהמשך אותו שבוע כ 180- בני/ות נוער בגילאי ז'-ח' מעמק   
בורדו  בחולצות  אביב  תל  פארק  לונה  את  צבעו  הירדן 
יפהפיות ומיד השתלטו על המתקנים ללא חיל ורעד. היה 
עם  ביחד  להסתובב  נהנו  ומיוחד. הח'ברה  מאתגר  כיף, 
המדריכים  לצוות  תודה  בעמק.  רבים  מיישובים  חברים 
הנוער. השבוע  עם  יחד  הוא  אף  ונהנה  אחריות  שלקח 
בין  אביב, משחק תחרותי  ניווט בתל  יום  חגגה החבורה 
לחרמון  אטרקטיבית  ונסיעה  ז'-ח'  לכיתות  יישובי העמק 
טיול  ברכבל,  עלייה  (כולל  חמישי  ביום  ט'-יב'  לכיתות 
ועוד).  אקסטרים  מגלשות  חזרה,  וירידה  הקרב  לגבעות 
בהמשך - מתכוננים לרפסודיה מטורפת שבה יבנו חברות 
הנעורים רפסודות ויחצו את הכנרת מחוף חוקוק לחוף גולן. 
ומדריכי  עידן  ממרכז  סלעי  ואהוד  בהט  לקרן  ברכות 

הנעורים ביישובים. 
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הספרים ממתינים לכם
הירדן  עמק  של  החדשה  האזורית  הספרייה 
זכתה השבוע לביקור של נציגי משרד התרבות 
גבריאל.  בבית   – החדשה  במשכנה  והספורט 
הנכבדים שהגיעו והתרשמו מן החלל המרווח 
על  הממונה  דהאן,  בועז  את  כללו  והנעים 
הספריות הציבוריות במשרד התרבות והספורט; 
רונן ארד, אדריכל הספריות הציבוריות במשרד 
הספריות  במחלקת  בכירה  רכזת  חושי,  ומגי 

במשרד התרבות והספורט.
לטובה  ציינו  והספורט  התרבות  משרד  אנשי 
את  יוסף,  שירלי  הספריה  מנהלת  באוזני 
הבחירה במקום מרכזי כבית גבריאל ואת עיצוב 
הספרייה. הם גם הבטיחו, שספריית עמק הירדן 
תשמש אתר ביקור קבוע עבור מפקחי הספריות 
ולאמץ  ממנה  להתרשם  שיוכלו  הציבוריות 

רעיונות טובים.
של  הפתיחה  שעות  כי  לעדכן,  ההזדמנות  זו 
יולי-אוגוסט (החל  הספרייה האזורית בחודשים 

מה-21 ביולי 2019) הינן:
בימים א'-ה' מ-10:00 עד 19:00 רצוף.

וביום שישי : 09:00-13:00.
החזרת  ספרים,  להשאלת  פתוחה  הספרייה 
ספרים, ללימוד, לשעת משחק נעימה עם הילד.

פרטים נוספים לגבי הספרייה יפורסמו בהמשך 
באתר המועצה ובקטלוג הספרים שבקרוב יעלה 
יוכלו לראות בקלות  וכל מנויי הספרייה  לאוויר 
ולדעת, האם הם זמינים  את רשימת הספרים 

להשאלה.
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אריות העמק ייצגו את ישראל במכביה
הישג יוצא דופן וחסר תקדים לקבוצת הכדור-מים (עד גיל 18) 
של עמק הירדן: קבוצת אריות העמק נבחרה לייצג את ישראל 
במשחקי המכביה 2019 שייערכו בסוף יולי ובתחילת אוגוסט 

בבודפשט בירת הונגריה.
ותהיה  חברים   170 כ  תמנה  להונגריה  ישראל  משלחת 
ישראל  מכבי  את  לייצג  כה  עד  שיצאה  ביותר  הגדולה 

במשחקים האזוריים. 
במשחקים הללו ישתתפו כ-3000 ספורטאים מרחבי היבשת 
ומשלחות אורחות מקנדה, ארה"ב, אוסטרליה, ודרום אפריקה 

כשבמרכזן משלחת ישראל. 
ברזיל,  מארה"ב,   - נבחרות   4 ישתתפו  הכדור-מים  בטורניר 
את  כאמור  תייצג  העמק  אריות  קבוצת  וישראל.  הונגריה 

ישראל.
זאת הפעם הראשונה שמועדון כדור-מים מייצג באופן רשמי 
ישראל  נבחרת  היום,  עד  כזה.  בינלאומי  באירוע  ישראל  את 
רואים  העמק  אריות  אנשי  הקודמים.  בטורנירים  השתתפה 
בזה שליחות וכבוד רב ומשוכנעים כי יצליחו לייצג את המדינה 
הכל  בסך  ביותר.  והמכובדת  הטובה  בצורה  הירדן  עמק  ואת 

ייצאו 13 שחקנים מעמק הירדן לטורניר.
המועצה נענתה לבקשת אנשי אריות העמק ותסייע במימון 

חלק מעלויות ההשתתפות באירוע. 
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מפת האלכוהול של העמק 
משרד החינוך וחיל המודיעין מעודדים לימודים בנושא הסייבר 
הגיאוגרפי. אנשי בית ירח נענו לאתגר והשנה למדו תלמידי 
סביבת  רזי  את  וסביבה  אדם  גיאוגרפיה  ממגמת  י"א  שכבת 
לתלמידים  מאפשרת  הלימודים  תוכנית  הגיאוגרפי.  הסייבר 
ולקבל  למסקנות  להגיע  שמסייע  חדשני  במיפוי  להתנסות 
מפעל  מקומית,  רשות   – כיום  ממלכתי  מוסד  בכל  החלטות. 
תעשייתי - בחקלאות וגם בלא מעט גופים פרטיים משתמשים 
ולקבל  השטח  פני  לבחינת  הגיאוגרפי  הסייבר  במומחי 
החלטות. ועל זה נאמר: "אם תמונה שווה אלף מילים - מפה 

שווה רבבה". 
סמים  צריכת  את  השנה  למפות  בחרו  המגמה  תלמידי 
ואלכוהול בישובי המועצה ובאזור. מעולם לא התקיימה בעבר 
ענו   15-18 בגילאי  נוער  בני   180 הירדן.  בעמק  כזו  בדיקה 
באופן אנונימי על שאלונים שאותם מיפו תלמידי המגמה. את 

הפרוייקט הובילו אורית ורט סטולרו וציפי ורט קוצר.
מהמיפוי ניתן היה להסיק עד כמה משמעותי מדריך הנעורים 
בכל ישוב. כמו גם - כמה חשובה השפעת ההורים על ילדיהם, 
כמה  עד  המניעה,  במערך  ההורים  סיירת  של  מקומה  מהו 

חשובות פעילויות חברתיות מגוונות להפגת השעמום ועוד. 
קילום  ונפתלי  רווה  טל  אלמליח,  הילה  המגמה,  תלמידי 
הציגו את תוצאות הפרוייקט בפני שורה של בעלי תפקידים 
במועצה, ביניהם: בארי אופיר, אחראי סיירת ההורים, קרני 
רימר, מתאמת "מאבק" בסמים ומצילה, קובי אלברט, מפקד 
השיטור הקהילתי, רון אלתר, מנהל מרכז עידן, איריס שובל, 
מנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים, מיה ונטורה, עוזרת 

ראש המועצה, ושרון שדה, מנהל תיכון בית ירח. 
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תשטוף את העפר מן העיניים
אפשר לומר בלי כל היסוס: המסורת שוב כאן ובגדול. טקס גל 
הרצל שהתקיים השבוע סמוך לגל האבנים בן 110 השנים - 
ואפילו  מהסביבה  הירדן,  מעמק  רבים,  משתתפים  אליו  משך 

ממעלה אדומים ומירושלים.
ידי מנהלת מחלקת  על  היטב  ואורגן  הטקס המרגש, שתוכנן 
התרבות איה רוזן ושהינחה בחן רב דוד עופר – לא נפל ויש 
יאמרו האפיל על קודמיו. כזכור, מסורת טקסי גל הרצל שבה אל 
העמק לפני שנים אחדות ביוזמתם של האחים יהודה ובצלאל 
שנה  מדי  מתקיים  הטקס  המועצה.  של  ובברכתה  שניידמן 
סמוך לגל האבנים שהניחו ראשוני החלוצים מדי שנה, בשוליו 

של בית העלמין כנרת.
אחד  זהו  כי  ואמר,  פתח  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
הטקסים הכי אהובים עליו בעמק הירדן וייחל שכולנו – מנהיגים 
לחזונו  יותר  גדולה  נאמנות  מתוך  יום  ביום  נפעל   – כאזרחים 

ולמורשתו של בנימין זאב הרצל. 
מנכ"ל המועצה לשימור אתרי מורשת בישראל, עומרי שלמון, 
אמר כי גם בעיניו מדובר בטקס מופלא, הזוי ומרגש עד מאוד. 
על הדרך שבה  ושם,  פה  בצדק  הביקורת הנשמעת  "למרות 
הולכת מדינת ישראל – אמר שלמון – אילו הגיע לכאן הרצל, 
יתכן שהיה מזהה לא מעט דברים שהועתקו מן החזון שלו והיו 

למציאות".
מוקי צור, איש עין גב הבקיא כל כך בדברי הימים של העמק, 
ריתק את הנוכחים כשסיפר על שני המכתבים הסודיים אשר 
כתחליף  אחת  לא  שימש  (אשר  הנפט  מיכלי  בארגז  נטמנו 
למיטת תינוקות...) בבית גורדון בדגניה. באחד משני המכתבים 
מתועד רגע משבר נדיר שעבר על חוזה המדינה. "אם תרצו 
אין זו אגדה – אבל אתם הרי אינכם רוצים"... כתב שם בנימין 
זאב ובמשך שנים, נאסר לפתוח את המעטפה ולקרוא בדברים.

מלא  כמעט  בהרכב  שנכחה  שניידמן  למשפחת  תודות  שלל 
והשיבה להרצל ולזיכרון הקולקטיבי של אנשי העמק את הכבוד 
הראוי; תודה רבה לאמוץ ברונטמן על כתיבה, הלחנה ושירה 
מרוממת רוח, לניר לוינסון על הנגינה המשובחת ולעמנואל 
עמיבר, שסיפק כמיטב המסורת הצצה דרך הסדק שבדלת – 

אל  הווי חייהם של ראשוני החלוצים ומקימי הקבוצות.
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הכנסת ספר תורה בקיבוץ האון
בקיבוץ האון חגגו בשבוע שעבר את הכנסתו של ספר תורה 
מבני  שכמה  לוי,  נחמיה  טבריה,  תושב  ידי  על  נתרם  אשר 

משפחתו חיים  בקיבוץ.
במעמד המשמח נכחו כבוד הרב שלמה דידי, רב המועצה 
יו"ר המועצה  גרינבאום,  עידן  הירדן, ראש המועצה  בעמק 
הדתית ניסים אלקובי, בני משפחת לוי ותושבים מן מהקיבוץ.

"אשרינו שזכינו להכניס ספר תורה נוסף לעוד אחד מקיבוצי 
העמק", בירך הרב דידי.  

חורשים את העולם
לסיורים  הירדן  עמק  ותיקי  את  מוציאה  המייסדים  עמותת 
של  קבוצה  יצאה  לאחרונה  העולם.  ברחבי  שונים  באתרים 
מטיילים מקרב ותיקי העמק לטיול ברומניה. ותיקינו התרשמו 
מאד מהעיר העתיקה אלבה-יוליה, מהרי הקרפטים, ממורשת 
הקיסרות האוסטרו-הונגרית ומהנוף הציורי והכפרי היפהפה. 

הם כמובן ביקשו לשתף גם אתכם בחוויה ושלחו תמונה.
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,052-2264153נייד מעין , קיבוץ שער הגולן
www.habait-shml.co.il: אתר,  abait.shml@gmail.com:ל"כתובת דוא

:פרטי הקורס 
  מפגשים15הקורס כולל  ,
כל מפגש במשך שעה וחצי.
 קטנהקבוצה  .
הקורס מתקיים בימי שני  ,

,21:00–19:30בין השעות 
 29.7.19פגישה ראשונה בתאריך             .

.בקיבוץ שער הגולן" הבית"במרכז לימודי 

052-2264153הרשמה אצל מעין  

לערביתמורה , סלמהטניה: המורה
חירבבית

.פתיחת הקורס מותנת בארבעה משתתפים* 

קורס ערבית מדוברת למתחילים
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