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גורל אי השלום 
שבוע סוער עבר על חקלאי אשדות יעקב איחוד ומאוחד 
ביום  לליבו.  יקרות  אי השלום  מי שהאדמות בשטח  וכל 
שישי שעבר הכריז השר יובל שטייניץ בראיון בגלי צה"ל 
את ההסכם  הירדנים להאריך  את  לשכנע  סיכוי  "אין  כי 
של  שהמטרה  חושב  אני   .. בנהריים.  לאדמות  בנוגע 
הציונות והחקלאות הישראלית היא להפריח את השממה 

בתוך שטחי מדינת ישראל". 
בעקבות דברי שר האנרגיה שטייניץ, פירסם ראש המועצה 
האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום הצהרה חריפה וקרא 
לממשלת ישראל להתעשת ולהיאבק כדי שחקלאי אשדות 
ולעבד את האדמות  יוכלו להמשיך  ומאוחד  יעקב איחוד 

שנמצאות בבעלותם של שני הקיבוצים. 
אנשי  מעבדים  שאותם  חקלאיים  בשטחים  "מדובר 
הקיבוצים אשדות יעקב איחוד ומאוחד מזה עשרות שנים. 
עובדי אדמה, פטריוטים מסורים, סיכנו את חייהם ושילמו 
בדמם כדי להמשיך לעבד את האדמות שנמצאות בבעלות 
קניינית מלאה של שני הקיבוצים", כתב ראש המועצה. 
"אנחנו מאד מקווים שעמדתה של ישראל הרשמית שונה 
בתכלית מדבריו של השר שטייניץ. נותר עוד חודש ימים 
כדי להציג את הדברים בצורה משכנעת ובלתי משתמעת 
סיבה  שום  אין  הירדנית.  הממלכה  בפני  פנים  לשתי 
יוכלו להמשיך לעבד את האדמות  שהחקלאים שלנו לא 
תעמוד  ישראל  שממשלת  כך  לשם  צריך  ואם 
הממשלה  נא  שתתכבד  אז   - לירדנים  בהתחייבויותיה 

ותואיל בטובה לעשות זאת".
על פי ההסכם שנחתם בין ישראל לירדן ב-1994, שטחי אי 
השלום יוחכרו לישראל לתקופה של 25 שנה (היום האחרון 

לתוקפו של ההסכם הוא ה-25 באוקטובר 2019)
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שנת פעילות גדושה לוותיקי העמק
האולם הגדול בבית גבריאל התמלא ביום שני השבוע עד 
שנת  פתיחת  באירוע   – היציע  קומת  כולל  מקום,  אפס 
שמעו  הנוכחים  מאות  המייסדים.  עמותת  של  הפעילות 
אסתי  בנחת את החדשות מפיה של מנכ"לית העמותה 

עמית ומפיו של היו"ר עמוס און. 
גדושה  ולימודים  פעילות  תוכנית  על  סיפרה  המנכ"לית 
גם השנה, על הרחבת חדר  הוותיקים  שתעמוד לרשות 
האוכל של מרכז היום, פירוק והחלפה של הפרגולה שבין 
'ביתנו' למרכז היום, ועל מחשבים חדשים ב'ביתנו' ועוד 

ועוד.
התוססת  החבורה  כי  ברכתו,  בדברי  ציין  המועצה  ראש 
המייסדים,  במרכז  לפעילות  המתכנסת  הדעת,  וצמאת 
מציבה בפניו ללא הרף עוד בקשות ועוד יעדים. "אין לי שום 
עם  רב  ברצון  אתמודד  ואני  להיות  צריך  זה  כך  טענות, 

האתגרים", אמר עידן גרינבאום.
 – קורן  אודיה  לבמה  עלתה  הברכה,  דברי  סיום  לאחר 
שחקנית תיאטרון ומגישת התוכנית 'בטלים בשישי' בגלי 
דטנר). קורן הצחיקה את  נתן  (ביחד עם השחקן  צה"ל 
הנוכחים עד דמעות, במשך יותר משעה, במופע 'סגורה 
על  מצחיקות-עצובות  בתובנות  הגדוש  שיפוצים',  לרגל 

ההגעה למה שמכונה "הגיל השלישי".
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לראשונה בעמק: סדנת פיוט 
מוזמנות ומוזמנים לסדנת פיוט ראשונה בעמק הירדן. את 
הסדנא יעביר יאיר הראל, ממובילי התחום בארץ, מקים 

ומנהל האתר 'הזמנה לפיוט'. 
הסדנא תתקיים באשדות יעקב איחוד, בסלון של משפחת 
בשעה  החל  בספטמבר,  ה-22  ראשון  ביום  רוזנבלום, 

.20:00
השתתפות לפי הלב (עלות: 55₪ לאדם).
לפרטים נוספים - יאיא 052-5211856.

להרשמה – היכנסו אל עדכוני החדשות באתר האינטרנט 
www.j-v.org.il .של המועצה

סירה חדישה לחילוץ והצלה
כחלק מתהליך ההתמקצעות ולצורך מענה על המשימות 
הרבות שלהן נדרש אגף תפעול ושפ"ע, רכשה מחלקת 
החופים במועצה, בסיוע משרד הפנים, סירת פיקוח והצלה 

חדשה שתיתן מענה לצרכים המתהווים.
במיטב  הסירה  צוידה  העבר,  לקחי  ולאור  השאר  בין 
סריקת  והצלה,  חיפוש  למשימות  הקיימת  הטכנולוגיה 
ובלילה  ביום  יכולת פעולה  מימד,  קרקעית האגם בתלת 

ובכל מזג אוויר.
הסירה תיועד לשמש את מחלקת החופים באגף תפעול 
יחידת המתנדבים  וכן את  ושפ"ע במשימותיה השוטפות 
הימית שהוקמה לא מכבר לסיוע במשימות חיפוש והצלה.

ייצא ממנו   – אל האגם  כולנו תפילה, שכל אדם הנכנס 
בשלום. אנשי מחלקת החופים עושים הכל כדי להבטיח 

זאת.
זו ההזדמנות להודות למתנדבי היחידה הימית ולעומדים 
בראשה על התרומה, המקצועיות והנכונות לסייע בכל עת.
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בשבת - הצליחה ה-66
יעקב חסיד  'ספידו' ע"ש  צליחת  בשבת תתקיים בכנרת 
בפעם ה-66. האירוע מתקיים בשיתוף המועצה האזורית 

עמק הירדן.
זו ההזדמנות עבור כולם לחגוג את המפלס המשודרג של 

הכנרת במסלולים למרחק של 1.8 ק"מ ו-3.8 ק"מ.
לתושבי עמק הירדן - ההרשמה לצליחה מתקיימת בחנות 
'ספידו' במתחם מול כנרת. עם הצגת כרטיס תושב, המחיר 
לתושבי העמק הוא 85 ₪. השנה יקבלו כל אחד ואחת מן 
ישמש  אשר  לזיהוי  בטיחותי  אלקטרוני  צ'יפ  הצולחים 

כבקרה לכניסה וליציאה מהמים.
(המחיר לתושבי עמק הירדן כולל את הצ'יפ המיוחד).

 - באתר  וחדיש  עדכני  הרשמה  בדף  גם  להירשם  ניתן 
 . Speedo.co.il

כרטיס בודד לצליחה החל מ- 100 ₪ לצולח/ת, 90 ₪ לכל 
צולח/ת במשפחה של 4 נפשות ומעלה. מי שיירשמו דרך 
ספידו  של  פריטים  על   20% של  מהנחה  ייהנו  האתר 

המוצעים באתר.
למחירון המלא יש להיכנס לאתר הרישום .

https://bit.ly/2Z2Fmll

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.
נוספים בעדכוני החדשות באתר האינטרנט של  פרטים 

המועצה. 
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2019

10/10/2019
17:00

17:00-17:30

17:30
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 קורס הדפס רשת
 וחותמות טקסטיל

 
 במוזיאון בית אורי ורמי נחושתן

 אשדות יעקב מאוחד

 

 !גשים את החלוםנורס  בק

 !החלום את נגשים 

 ישן וילון לחדש חלמת תמיד
?   בגדים?  מקורי בהדפס

 ?מיוחדים מצעים

 משחרר, נגיש, קל, מרתק עולם חושף ההדפס כלי
 ליישום קלות הנלמדות ההדפסה טכניקות. ומהיר

 עבודה להמשך מרתקים כלים ומאפשרות
 והתפתחות.

 
 את חקורנ, אישיים כלים יצורנ הסדנה במהלך

 אשר מופלאים הדפסים בה גלהונ הקרובהסביבתנו 
 .הסביבה את ונותפיסת חשיבתנו את יעשירו

 
 צבעי עם לעבודה וכן בד על להדפסה יחשףנ

 .לבדים המיועדים טקסטיל
 

 עולם על ידע  עם צאמשתתף י כל הקורס בסוף
     כן טקסטיל צבעי בערבוב ידע, הטקסטיל הדפסת

 .ידיו מעשה מוצרים סדרת
 

 מפגשים10הקורס בן 
 22.10.19מפגש ראשון 

 17:15-19:30' ג יום
 

 ערכתכולל ₪   1250 ות הקורס:על
 .ואטומים המיועדים להדפס על בד שקופים טקסטילבעי צ

 ₪. 300 הערכה שווי
 

 התמחות בעלת טקסטיל מעצבת, נס-בר מנחה: תמר
 בתחום וסדנאות קורסים מנחה, הדפסה טכניקות בפיתוח

 .הטקסטיל הדפס
 

 מפגשים יתקיימו באגף החדש של המוזיאון, בספריית ש"ץ.ה
 להרשמה:

 רותי 053-6220776 -נייד
 sifria.museum@gmail.com: מייל

 לבירורים:
 תמר 052-6454274נייד: 

http://www.textile-workstudio.com/ 
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