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מנכ"לית המועצה 
המועצה  של  החדשה  המנכ"לית  היא  ונטורה  מיה 
האזורית עמק הירדן. השבוע אישרה ועדת הכשירות את 

מינויה של ונטורה פה אחד.
נשואה  מאוחד.  יעקב  אשדות  מקיבוץ  העמק  בת  היא 
בעלת  בנים.  לשני  ואם  הלוחם  לסא"ל המשרת במערך 

תואר בשירותי אנוש. 
האחרונות  השנים  שלוש  במהלך  שימשה  ונטורה  מיה 
של  שורה  והובילה  המועצה  ראש  של  אישית  כעוזרת 
אגף  והקמת  הארגוני  המבנה  שינוי  ביניהם:  פרויקטים, 
חדש (אגף ישובים) במועצה, פתיחת שלוחה של התחנה 
לייעוץ רגשי לטובת תושבי צפון העמק, הפעלת תוכניות 
משותפים  פרויקטים  של  שוטף  ניהול  למנהלים,  פיתוח 

למועצה ולמשרדי הממשלה השונים ועוד.
המינוי:  לאחר  אמר  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
"בשלוש השנים האחרונות קידמה מיה והשלימה, בצנעה 
ובחריצות ראויות להערכה – שורה של פרויקטים. בשם כל 
תושבי המועצה ועובדיה, אני מאחל לה שתיכנס ברגל ימין 
לתפקידה. אין לי ספק שכולנו נהנה מיכולותיה ונסייע לה 

לבצע את התפקיד על הצד הטוב ביותר".

Visual Storyteller- צילום:  ארזביט
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ברוכים הבאים לבית ספר להורים
המועצה האזורית עמק הירדן רואה באוכלוסיית ההורים 
הקהילתי  החוסן  בבניית  ומשמעותי  חשוב  גורם 
על  דגש  שמה  היא  כך,  משום  הקהילה.  ובהתפתחות 

הרחבת הידע ומתן כלים בתחום ההורות.
בימים אלו, מופץ בכל הישובים 'קול קורא' של המועצה, 
להורים  וסדנאות  הרצאות  בקיום  ולסייע  לתמוך  שנועד 
'הורות  יריית הפתיחה של  במגוון נושאים. זוהי למעשה 
בעמק' – בית ספר להורים שיתחיל לפעול במועצה בשנת 

תש"פ.
והחשיבות  הצורך  ראיית  מתוך  הוקם  בעמק'  'הורות 
כ"מבוגר  ההורה  וחיזוק  הורים  עם  עבודה  של  הגדולה 

המשמעותי" ביותר בחיי הילד.
כל  את  ולהנגיש  לשדרג  לאגד,  הנה  הפרוייקט  מטרת 
הפעילויות להורים שמתקיימות מטעם המועצה, הן ברמה 
האזורית והן ברמה היישובית. לצורך כך, חברו מרבית אגפי 

המועצה בראיה מתכללת ואיגום משאבים.
פתיחה חגיגית של ביה"ס תיערך לאחר החגים.

ביישובים  בעלי התפקידים הרלוונטיים  את  מזמינים  אנו 
למלא ולהגיש את ה'קול קורא' ולהיעזר במשאבי המועצה 

לטובת רווחת והדרכת ההורים. 
אתר  אל  היכנסו   - הטפסים  ולמילוי  נוספים  לפרטים 
האדומה  בלשונית  להירשם  באפשרות  בחרו  המועצה. 

(כיצד נוכל לעזור לך?)
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להשאיר חותם בעמק הירדן
עמק הירדן מלא וגדוש באנשים ובמעשים שראוי לתעד, 
לצלם ולספר אודותם. חלקם מעשי גבורה ברמה הלאומית, 
יש ביניהם מי שחתומים על פיתוחים ותגליות פורצות דרך 
בחקלאות ובתחומים נוספים; ויש סיפורים אישיים שנוגעים 
ללב כל מי ששומע אותם. מעכשיו - יש גם מי שמעוניין 
לשמוע, לתעד, לצלם ולהציג את כל אלה: מיזם התיעוד 
האמנותי הבינלאומי 'אוטוגראפרס' משיק בימים אלה את 
פרוייקט 'להשאיר חותם בעמק הירדם'. הפרוייקט נועד על 
ומעוררת השראה לסיפורים  מנת להעניק במה מכובדת 

וליוצרים מקומיים.
כותבים וצלמים יעברו הכשרה, יצוותו לאנשי עדות מעמק 

הירדן והיצירות ישולבו במיזם הבינלאומי.
באתר  החדשות  עדכוני  אל  היכנסו  מלאים  לפרטים 

האינטרנט של המועצה.

לא רק מה, חשוב גם איך
מתברר שגם מבוגרים צריכים עדיין ללמוד לדבר. כן, כולנו 
מכירים (כנראה) את כל המילים בשפה העברית ובכל זאת: 
לא תמיד אנחנו אומרים זאת בנוסח, בטון ובנימה שאליהם 

התכוונו. 
השבוע התקיים בבניין המועצה האזורית עמק הירדן מפגש 
העשרה לפורום מזכירויות היישובים ולמנהלות לשכה. על 

הפרק: ניהול קונפליקטים ושפת הגישור.
בחיי  התפקיד  חשיבות  של  הבנה  מתוך  נולד  המפגש 
הקהילה ובייצוג הקיבוץ כלפי גורמי חוץ. מדובר בתחומים 
המכילים התמודדויות מורכבות שאיתן נפגשות המזכירות 

והמנהלות בעבודתן השוטפת.
יעל פוקס, נועד  הפורום, בהנחייתה של עו"ד ומגשרת 
להעניק להן כלים רלוונטיים ומעשיים, תוך למידה תיאורטית 

והתנסות בסימולציות.
בסיום המפגש, ציינו המשתתפות את חשיבותו ואת רצונן 
עמיתים,  למידת  לצורך  נוספים  סדירים  מפגשים  לקיים 

התמקצעות, היכרות ותמיכה הדדית.
למניעת  והמחלקה  קהילה  אגף  ביוזמת  התקיים  הפורום 

אלימות סמים ואלכוהול במועצה.
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מחוות פיוס היסטורית בצמח
בנוכחות שגריר אוסטרליה בישראל, כריס קאנן, צאצאיהם 
הקלים  הפרשים  ארגון  מנהל  אבוריג'ינים,  לוחמים  של 
האוסטרלים, בארי רודג'רס ומכובדים רבים נוספים, יתקיים 
"הלוחם  פסל  מעל  הלוט  הסרת  טקס  בספטמבר  ב-25 

האבוריג'יני וסוסו" בתחנת הרכבת ההסטורית של צמח. 
האירוע יחל בשעה 10:00 בבוקר וצפוי להיות מסוקר על ידי 
היסטורית  במחווה  מדובר  רבים.  אוסטרלים  עיתונאים 
שתתקיים בתחנה בצמח ושנועדה להנציח את הלוחמים 
זכו  ולא  הראשונה  העולם  במלחמת  שנפלו  האבוריג'ינים 

לכבוד שהם ראויים לו.
את הלוט יסירו שגריר אוסטרליה בישראל ומארק פולארד, 
11 של חיל הפרשים  נכדו של לוחם אבוריג'יני מרג'ימנט 

האוסטרלי.
ג'ניפר  האוסטרלית  האמנית  על-ידי  ותוכנן  עוצב  הפסל 
רוכן  פולארד  ג'ק  ומתאר את הלוחם האבורג'יני  מרשל, 
על-יד קברו של חברו לנשק האוסטרלי שנהרג בקרב. הלוחם 
מחזיק תנ"ך בידו וסוסו הניצב מאחור מרכין אף-הוא ראשו אל 

הקבר הטרי.

בואו לשחק את תפקיד חייכם
אם אתם או אתן מרגישים כבר זמן רב שיש לכן/ם את זה 
בגדול – הגיע הזמן לבדוק את הסוגייה: פרוייקט תיאטרון 

חדש יוצא לדרך בעמק הירדן. 
בואו להתנסות ולהכיר לעומק את עולם הבמה והתיאטרון. 
במשחק,  מעשית  התנסות  יכללו:  השבועיים  המפגשים 
עבודה על טקסטים דרמטיים, בניית דמות בדיונית, פיתוח 
והשתתפות  קהל  מול  עמידה  יכולת  שיפור  היצירתיות, 

בהצגה שנתית בהפקה בימתית מלאה בפני קהל.
מי שיוביל את קבוצת התיאטרון הוא הבמאי ירון רוח, בוגר 
החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב, שהתנסה רבות 
בעבודה עם  קבוצות חובבים ומסגרות קהילתיות שונות. 
הגילאים  כל  בני  חובבים  עם שחקנים  בעבודה  התנסה 

בטבריה ובאזורים נוספים ברחבי הצפון.
לפרטים והרשמה: מחלקת התרבות 04-6751175, או ירון 

רוח 050-6696446
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מעגן אושר: יומולדת 70 לקיבוץ מעגן
ביולי 1949 עזבו מייסדי קיבוץ מעגן את חצר כנרת והתיישבו 
לסוריה.  ישראל  שבין  המפורז'  ב'איזור  אז  שהייתה  בנקודה 
הזה.  ליום  שנה   70 מעגן  בקיבוץ  חגגו  שעבר,  שישי  ביום 
חלק  נטלו  לדורותיהם,  המשק  בני  כולל  מוזמנים,  כ-600 
בחגיגה. את האירוע כיבד בנוכחותו ובברכתו מזכיר התנועה 
הקיבוצית, ניר מאיר. בשם הקיבוץ ברכה מנהלת הקהילה, 

נוגה בוטבול מעמיעד. 
ועד  הדרך  מתחילת  תמונות,  בתערוכת  ביקרו  האורחים 
לבמה  כיום.  מעגן  חברי  של  המשפחות  צילומי  של  לסדרה 
בן  אמנון  ביותר,  הוותיק  החבר  הוקרה  אות  לקבלת  הוזמנו 

שושן, ובני המחזורים הראשונים. 
במופע 'מעגן אושר', שהועלה בכיכובם של חברי מעגן, סיפרו 
שבחי  על  המייסדים,  מדור  דמיוניות  דמויות  ושנדור,  יוז'י 
חוויותיו  את  תיאר  הצנחן  יאשק  בכנרת;  הלילית  הטבילה 
העלו  צעירים  וחבורת  העולם  במלחמת  ההצלה  בשליחות 
המוסיקלי,  בצד  הקיבוץ.  בניהול  כשווים  להשתלב  ציפיות 
קצבית  גירסה  עם  המקומית,  הרוק  להקת  ושרה  ניגנה 
השתתפו  בהופעה  נוספים.  ולהיטים  האקליפטוס'  ל'חורשת 
הסתיים  והוא  וזמר,  ריקוד  במשחק,  וילדים  חברים  עשרות 

במופע מרהיב של זיקוקים. 
את המופע כולו ביים ברוב כישרון הבמאי איציק הדר האחד 
והיחיד מגשר, כוריאוגרפיה – נירית קול-שמבן מרשפים (בת 
בית זרע), והפיק אותו ינון ערב, צעיר בן מעגן שחזר לעבוד 
בחינוך, נרתם בהתנדבות למשימה הלא-פשוטה  ועמד בה 

בכבוד.

Visual Storyteller- צילום:  ארזביט
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זה מתקרב: טקס פרס המועצה
יתקיים  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  פרסי  הענקת  טקס 
האירוע  במהלך  גבריאל.  בבית   2019 בספטמבר  ב-23 
פרסי  את  יקבלו  שנים,  שלוש  לפני  חודש  אשר  המסורתי, 
המועצה האזורית עמק הירדן שבעה חתנים וכלות שנבחרו 
(כפר  פלורי דשל  מועמדים:   19 מכובדת של  רשימה  מתוך 
(שער  יעקב שן  (אפיקים),  בצלאל (צלי) אלרואי  עבודה), 
הגולן), עלי קדם (מעגן), אסף אגין ז"ל (יבניאל), ורדה ודוד 

קורנפיין (האון).
השבעה נבחרו על ידי ועדת הפרס בראשות היו"ר עוזי קרן.

אל  להיכנס  מוזמנים   – הפרס  וחתני  כלות  על  נוסף  למידע 
עמוד הכתבות באתר המועצה.

מאות לביאות מתמודדות בגבורה
(ומשתתפים)  רב משתתפות  אירוע  יתקיים  באוקטובר  ב-11 
בכל  שחל  השד  לסרטן  המודעות  חודש  לציון  הירדן  בעמק 
רחבי הארץ. האריוע הוא בחסות רשת 'סופרפארם' והמועצה 

האזורית עמק הירדן. 
כדי  תגענה  הסרטן,  מחלת  עם  המתמודדות  נשים,  מאות 
להנות ביחד מיום של שמחה, שירה, ריקודים והעצמה. את 
ורודות  "לביאות  מנבחרת  חותרות  מאה  יוזמות  האירוע 
(מתמודדות  הנשי  המין  טהרת  על  חתירה  נבחרת  ישראל". 

ומחלימות) החותרת על סירות מסוג 'דרקון'.
האירוע יחל בשעה 08:45 באולם הספורט בבית ירח ויעבור 
יכלול הרצאות שבהן ישתתפו  ליהיא  אל המרכז הימי. הוא 
רבת  'קולולם'  שירת  הררי,   ומירית  ארד,  יעל  לפיד, 
משתתפים, מעגלי הרקדה של ריקודי עם והתנסות בחתירה 

בסירות דרקון. בנוסף יהיו גם דוכנים והפתעות.  
שיאו של האירוע הוא  "טקס הוורד" המסורתי, משט מרגש 
בשירתה  תלווה  שאותו  מאיתנו,  שהלכו  האחיות  של  לזכרן 
הזמרת מירי אלוני, אשר במהלכו יושלכו אלפי פרחים למים.

החדשות  עדכוני  אל  היכנסו   – כרטיסים  ורכישת  להרשמה 
באתר המועצה.
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בואו לפגוש חווייה צוענית
זו  ועכשוויות:  המחול הצועני משלב טכניקות מחול עתיקות 

הזדמנות להניע את הגוף במרחב, לזוז ולהשתחרר.
השיעורים כוללים גם נגיעות בז'אנרים שונים ממזרח ומערב: 
פלמנקו, מחול אוריינטלי, ריקוד סופי, ריקודי בטן וחיזוק הגוף 

ושרירי הליבה.
והכל לצלילי מוזיקת עולם סוחפת ומגוונת.

מוזמנים ומוזמנות להגיע ביום רביעי, ה-18 בספטמבר בשעה 
19:00 לשיעור ניסיון ללא עלות.

חברים עם גלגלים
אנשי  קטנה.  חגיגה  השבוע  נרשמה  'המייסדים'  בעמותת 
אגודת המים תרמו לטובת דרי הבית קלנועית שתסייע להם 
להתנייע. אסתי עמית, מנכל"ית העמותה, הודתה בחום על 
עסקיים  גורמים  של  הפעולה  שיתוף  את  ושיבחה  התרומה 

בעמק עם עמותת  המייסדים.
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נקודת האמצע בין תל אביב לעמאן
עתיד  הצפונית  הפריפריה  של  המזרחי  החלק  האם 
ממשלת  של  העדיפויות  מפת  על  בקרוב  לעלות 
ישראל? על פי האווירה ששררה בכנס שאירגנו אנשי 
באזור בעמק  דרומי השבוע  ירדן  ונחלים  ניקוז  רשות 

המעיינות – כנראה שכן.
משרדי  נציגי  האזור,  של  הרשויות  ראשי  במעמד 
כי  בכנס  הוכרז  המקצועיים,  והגורמים  הממשלה 
תיעדוף  תקבל  הדרומי  הירדן  לפיתוח  האב  תוכנית 
ממשלה,  החלטת  באמצעות  ותקודם  לביצועה 
במטרה להפוך את המזרח לאזור משמעותי. הכוונה 
היא למצל את העובדה כי האזור שלנו הוא, פחות או 
בין עמאן לתל אביב, כשבתווך  נקודת האמצע  יותר, 
עוגני  יפותחו  שסביבו  בינלאומי  כגבול  הירדן  נהר 

כלכלה, תיירות, חברה, סביבה וקהילה.
קורס  ומפקדת  העיתונאית  הינחתה  הכנס  את 
ראש  קרין,  יורם  גבאי.  גל  צה"ל,  גלי  של  הכתבים 
ניקוז  רשות  ויו"ר  המעיינות  עמק  האזורית  המועצה 
ונחלים ירדן דרומי, אמר בכנס: "רשות הניקוז הובילה 
הירדן  נהר  לשיקום  התוכנית  את  האחרון  בעשור 
משרדי  לה  שותפים  היו  הדרך  אורך  לכל  הדרומי. 
מהשורה  מקצוע  אנשי  ציבור,  גופי  הממשלה, 
מהווה  התוכנית  רבים.  ואנשים  קהילות  הראשונה, 
 90 כביש  לאורך  כולל  אזורי  לפיתוח  הזדמנות 

והפריפריה המזרחית של מדינת ישראל".
הוא  שבראשו  הארגון  כי  אמר  קק"ל,  יו"ר  עטר,  דני 
עומד ייתן רוח גבית לפיתוח המרחב: "אנחנו מחויבים 
חייבת  ישראל  מדינת  הירדני.  הגבול  פיתוח  לחזון 
להשקיע בפריפריה, זו לא תרומה והיא חוזרת למדינה 
טכנולוגיים  ביזמים  היום  כבר  קק"ל משקיעה  בגדול. 
השותפות  הרשויות  בין  רצף  שיוצרים  במרחב, 
נקיים  מים  שנראה  ליום  מחכה  ואני  הירדן  לתוכנית 

זורמים בנהר הירדן". 

ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, 
על  לעבור  עלולה  טלטלה  איזו  לכולם  להזכיר  בחר 
האזור ממש בקרוב: "ב-26 באוקטובר ימלאו 25 שנה 
להסכם השלום ואם לא יקרה שום דבר דרמטי אז אי 
יחזור  ישראלי,  שלטון  תחת  כעת  שנמצא  השלום, 
לריבונות ירדנית. כשעוברים את הגבול פוגשים עולם 
שלישי ולא יכולה להיות שכנות טובה כשאלו הפערים 
הכלכליים בין הצדדים. אם הפער לא ייסגר לא תוכל 

להיות שכנות טובה". 
דרומי,  ירדן  ונחלים  ניקוז  רשות  מנכ"ל  יבין,  עובד 
המובילה את תוכנית האב לשיקום ופיתוח מרחב נהר 
הירדן הדרומי, אמר: "יש לנו תוכנית מוסכמת וטובה. 
למימוש  ישראל  ממשלת  רתימת  הוא  האתגר 
התוכנית, כהחלטה אסטרטגית לאומית. אם בישראל 
מרכז המדינה הוא תל אביב ונהר הירדן הוא פריפריה 
- דמיינו איזה מרכז חדש נוכל ליצור באמצע, בין עמאן 

לתל אביב, על נהר הירדן".
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