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טקס פרס המועצה 2019
מול אולם מלא כמעט עד אפס מקום התקיים השבוע, 
ידי  על  המסורת  חודשה  מאז  השלישית  השנה  זו 
המועצה – טקס הענקת פרסי המועצה בעמק הירדן 

 .2019
חברים  במפגש  האירוע  את  החלו  האורחים  מאות 
גבריאל.  ליד עגלות הקייטרינג בכניסה לבית  נעים 
לאחר מכן נכנסו האורחים, בני המשפחות וכמובן – 
מקבלות ומקבלי פרס המועצה – אל האולם הגדול 

בבית גבריאל שבו התקיים הטקס.
עידן  המועצה  ראש  של  הברכה  דברי  לאחר 
גרינבאום ויו"ר ועדת הפרס עוזי קרן – החלו לעלות 
הזוכים בפרס. חתן  אל הבמה שישה מתוך שבעת 
פרס המועצה על מפעל חיים, אסף אגין ז"ל – נפטר 
זמן קצר לאחר שקיבל את ההודעה על הבחירה בו 

ואת הפרס קיבל בשמו בנו, גיא אגין.
רגע מצמרר במיוחד התרחש כאשר המנחה, דובר 
המועצה עמי כברי, הזמין אל הבמה את ורדה ודוד 
קורנפיין לקבלת פרס המועצה על מפעל ההנצחה 
המרגש והמיוחד 'ערב קורנפיין, המתקיים מדי שנה 
לזכר בניהם, ערן ועודד זכרם לברכה. יושבי האולם 
כולו נעמדו על רגליהם ובמשך דקות ארוכות הריעו 

לשני ההורים המופלאים ומעוררי ההשראה.
את הפרס על תרומה בתחום החקלאות ליעקב שן 
העניק מנכ"ל צמח מפעלים אזוריים, מנשה שלום 
התנופה  את  והדגיש  הבמה  מעל  דברים  שנשא 
והיזמות החקלאית מאז  שאליה צועד תחום החקר 

הוקם מרכז כנרת לחדשנות. 

לפני כן קיבל איש התקשורת עלי קדם מקיבוץ מעגן 
התרגשות  המקומית;  לעיתונאות  תרומה  על  פרס 
נרשמה גם כאשר עלתה המחנכת פלורי דשל מכפר 
אזורי  ושילוב  חינוך  על  הפרס  לקבלת  עבודה, 

כשבאולם יושבים ומריעים כמה מתלמידיה.
צלי  הערב  בסיום  בירך  הפרס  מקבלי  כל  בשם 
על  המועצה  פרס  את  שקיבל  מאפיקים  אלרואי 

החינוך לספורט.    
והרימו ערב  מי שלקחו חלק  לכל  ומחמאות  תודות 
מרגש נוסף של טקס הענקת פרסי המועצה: לחברי 
ויוצר  קרן, לבמאי  עוזי  היו"ר  ועדת הפרס בראשות 
גבריאל  בית  לצוות  פוזניאק,  ליאור  הוידאו,  סרטי 
להרכב  רוזן,  איה  בראשות  לתרבות  ולמחלקה 
המוסיקלי של הערב 'מקהלת עמק הירדן' על שירה 
נפלאה ולמי שניצחה עליהם, הדס שטורמן, לצלם 
האורחים  ולמאות   ''weddingart יצחק  בן  שגיא 

שהגיעו והפכו את הערב למעמד מכובד ומרגש.

שנה טובה
 לתושבי עמק הירדן
ולאזרחי ישראל כולה
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להיות רופא ולגור בעמק הירדן 
תוכנית חדשה ומקורית תנסה לעודד רופאים מכל הארץ 
לעבור להתגורר בעמק הירדן ולעבוד בבית החולים ע"ש 

ברוך פדה בפוריה.
זה יקרה החל בחודש נובמבר הקרוב: במסגרת התוכנית, 
יוכלו סטודנטים לרפואה ומתמחים העובדים בבית החולים 
פוריה, להתגורר במרכז ההתיישבותי-חברתי בקעת כנרות 
בעמק הירדן, בשאיפה שחלקם יחליטו להישאר ולהתגורר 
לסטודנטים  תציע  התוכנית  הלימודים.  בתום  גם  בעמק 
מגורים, הכוללים את כל השירותים הנחוצים (חיי קהילה 
עשירים, חדר כושר, סופרמרקט ועוד) ומבנה מגורים יעודי 
משלהם. כל אחת מיחידות הדיור שבו תכלול חלל מגורים 

וסלון, מטבחון, מקלחת ושירותים.  
סגל,  עופר  היהודית,  הסוכנות  איש  יזם  התוכנית  את 
בקעת  חברתי  ההתיישבותי  'המרכז  כמנהל  המשמש 
כנרות', תוך שהוא חובר אל אנשי המועצה האזורית עמק 
ואל  רוכברג  ושירה  יחיאלי  זהר  כהן,  עמק   - הירדן 
דלית  וד"ר  רוח  מאיר  ד"ר  הנהלת פוריה, בסיועם של 

פורת בן עמי.

בחירות לסניפים המקומיים ביד לבנים
לוועדי  הכלליות  הבחירות  את  יקיים  לבנים  יד  ארגון 
ה-10  שלישי  ביום  הארץ  ברחבי  המקומיים  הסניפים 
ראש  יושבי  גם  ייבחרו  זו  בהזדמנות   .2019 בדצמבר 

הסניפים והגזבר.
המעוניינים בפרטים בנוגע לאפשרות לבחור או להיבחר 
לאחד התפקידים, או במידע כללי באשר להליך הבחירות 
 - בכתובת  לבנים  יד  לאתר  להיכנס  מוזמנים 
המידע  את  שם  ולמצוא   www.yadlabanim.org.il

המבוקש.
באתר האינטרנט של המועצה האזורית עמק הירדן ניתן 
למצוא את נוסח הודעת הארגון באשר לבחירות ואת טופס 
(www.j-v.org.il). היכנסו באמצעות  הגשת המועמדות 
הלשונית האדומה שעליה כתוב 'איך נוכל לעזור לך?'. בחרו 
באפשרות לקבל מידע ובחלונית השנייה בחרו באפשרות 

הרביעית – בחירות ביד לבנים.
המידע נמצא בעמוד יד לבנים באתר המועצה.
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מחזקים את חקלאי אי השלום
מטה התנועה הקיבוצית הגיע השבוע לביקור הזדהות 
במועצה האזורית עמק הירדן ונפגש עם ראש המועצה, 
כי  שטייניץ  השר  הודעת  בעקבות  גרינבאום,  עידן 
לנסות  ואינה מתכוונת  ידיים"  "הרימה  ישראל  ממשלת 
ולהגיע להסכמות עם הירדנים על "אי השלום" בנהריים. 
חברי המטה הגיעו על מנת לקרוא לממשלה שלא להרים 
ידיים ולהמשיך ולנסות לשנות את החלטת הירדנים, כדי 
לשמור על השטחים שאותם מעבדים חקלאי האשדותיים 

כבר 80 שנה. 
סיור  להם  וערך  המטה  חברי  את  אירח  המועצה  ראש 
בשטחי אי השלום שאמורים לחזור לידי הירדנים ב-25 

באוקטובר השנה.
בביקור:  אמר  מאיר,  ניר  הקיבוצית,  התנועה  מזכ"ל 
והתגרות, איבדה  ראווה  "מצער מאד שבשורת פעולות 
ממשלת ישראל את הרצון הטוב שאפיין את יחסי ישראל 
-ירדן בעת החתימה על הסכם השלום ב-1994. במקום 
העדיפו  הדדי,  אמון  וליצור  משותפת  פעילות  לקדם 
מקבלי ההחלטות בירושלים לפגוע שוב ושוב בכבודו של 

המלך עבדאללה וזו כנראה התוצאה הבלתי נמנעת. 
מוותרת  "מאכזבת במיוחד הקלות הבלתי נסבלת שבה 
נפרד  בלתי  חלק  המהווים  חקלאות,  שטחי  על  ישראל 
חקלאים  של  הפרנסה   - וגם  המסורת  מההיסטוריה, 
והמועצה  גרינבאום  לצד עידן  ומסורים. נעמוד  ותיקים 

האזורית בכל מהלך שיחליטו ליזום בנושא."
כזכור, לפני תשעה חודשים הכריז עבדאללה, מלך ירדן, 
כי אין בכוונתו לחדש את החתימה על אותו נספח בהסכם 
השלום. זאת בעקבות לחץ ציבורי שהופעל עליו במדינתו 
הריבונות  מלוא  את  ולהשיב  מהנספחים  כמה  לבטל 

בשטח לירדן. 
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אשכול כנרת עמקים יצא לדרך
'נהר הירדן', במעמד מנכ"ל  באירוע חגיגי שנערך בכפר 
רשויות  ראשי  ואנשי משרדו,  כהן  מרדכי  משרד הפנים 
אשכול  השבוע  הושק  רשויות,  מ-15  משפיעים  ועשרות 

כנרת עמקים.
ויו"ר  קרין, ראש המועצה האזורית עמק המעיינות  יורם 
בפנינו,  עומדות  רבות  "הזדמנויות  אמר:  האשכול, 
איכות החיים של התושבים,  ישפרו את  הזדמנויות אשר 
יעניקו למידה ושיתופי פעולה בין אנשים וארגונים, פיתוח 

כלכלי וחברתי והצמחת האזור במגוון רב של תחומים".
מדיניות משרד הפנים היא לעודד התארגנויות לשיתופי 
פעולה אזוריים ולקדם הקמת אשכולות ישובים בכל רחבי 

הארץ,
כדי לקדם פיתוח אזורי ושיתופי פעולה בנושאים שונים בין 

הרשויות המקומיות.
מנכ"ל משרד הפנים, מרדכי כהן, אמר: "מה שאנחנו רואים
כאן זה קסם. רוח המקום הזה, כפר נהר הירדן, העוצמות 
של בוני המקום שחשבו אחרת - מחייבים גם אותנו לחשוב 
יש  אדיר.  אדיר עם פוטנציאל  ארץ  כאן חבל  יש  אחרת. 

באשכול נציגים רבים ממגזרים
הם  הרשויות  ראשי  זאת.  מבינים  וכולם  ומגוונים  שונים 
המנהיגות האמיצה וכולנו רוצים קהילה משגשגת, אופק 
לילדים שלנו, יכולת להנות משגשוג כלכלי, לדאוג לסביבה 

ולחיות בביטחון".
חמש עשרה הרשויות השותפות לאשכול הן: גליל תחתון, 
טבריה, עמק הירדן, עמק המעיינות, כפר תבור, אל בטוף, 
מגדל,  כמא,  כפר  טורעאן,  שאן,  בית  נוג'ידאת,  בועיינה 
שטחו  ג'אנם.  אל  ושיבלי-אום  יבנאל  עילבון,  מראר, 

766,000 דונם וחיים בו 195,200 תושבים.
ראש  באירוע  ייצגו  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  את 
ונטורה,  מיה  המנכ"לית  גרינבאום,  עידן  המועצה 

מנהלת אגף קהילה איריס שובל, מנהל אגף חינוך יאיר
ילובסקי, מנהלת מחלקת צעירים שירה רוכברג, מנהל

ומנהלת מחלקת  כהן  עמק  מחלקת צמיחה דמוגראפית 
קליטה מריה ביידר.
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גדולים (גם) בתל אביב
הצמד שחתום על ההצלחה שנקראת 'מרכז יובל' – ענבר 
ותמיר לוי מפוריה כפר עבודה – מאמינים שכל הצלחה 
אחרי  הבא.  הגדול  לאתגר  בדרך  זמנית  תחנה  רק  היא 
'כנס גינוסר' לגדול והמוביל בישראל בתחום  שהפכו את 
את  הביאו  הם  שעבר  השבוע  בסוף  והפיטנס,  הכושר 

הבשורה לכפר המכביה ברמת גן.
בימים אלה הם נערכים לתחילת שנת הלימודים ב'מרכז 
יובל' במסגרת הקורסים למדריכי חדר כושר (בכפר תבור), 
איל,  (בבית  שיקומית  ושחייה  בהידרותרפיה  ולמטפלים 

אשדות יעקב).  
למטרה  לו  שם  בספורט  מדריכים  להכשרת  יובל'  'מרכז 
כנסים  גם   - מדריכים  להכשרת  קורסים  מלבד   - לקיים 

והשתלמויות ברמה בינלאומית. 
 FITNESS  EVOLUTION  - הכנס החדש בכפר המכביה 
הכי  את הרמה  ליצור מסגרת שתספק  כדי  נועד   - שמו 
נבחרת  עם  ובאירופה.  בישראל  כיום  שיש  גבוהה 
פרזנטורים שלא נראתה כמותה בכנסים בישראל, היצע 
רחב של תחומי אימון במיגוון מתחמי פעילות איכותיים בו 
זמנית, ובמיקום חדש במרכז הארץ. בין מורי הכנס ניתן היה 

למצוא את המורים המובילים בתחומם, בעלי מוסדות
ענת  כמו  בארץ,  מדריכים  להכשרת  ספר  בבתי  ומורים 
הראל (אושיית הטלוויזיה), נדב מאירסון, ניקי פטל אשר 
הקרוספיט  במשחקי  ישראל  את  בעבר  בחודש  ייצגה 

העולמיים בארה"ב ועוד .
מגרמניה  מבוקשים  פרזנטורים  לכנס  הובוא  כן,  כמו 
החיזוק  ובתחום  והדאנס  המדרגה  בתחום  ומאיטליה 
הפונקציונאלי. הכנס הסתיים בהצלחה מרובה ובמרכז יובל 

לא נחים ומתחילים לעבוד על הפרוייקט הבא.
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עונת חוגי הספורט כבר בעיצומה
התפנתה  מייזלס  תמיר  בראשות  הספורט  מחלקת 
נכון  העניינים  מצב  של  קצר  סיכום  הכתב  על  להעלות 
לעכשיו - ערב ראש השנה ולאחר שהחוגים כבר נמצאים 

בעיצומם.
772 ספורטאיות וספורטאים פעילים ב-11 ענפים. 

בית בנדל נפתח לפעילות לאחר שידרוג מערכת החשמל 
והתקנת מערכות כיבוי מצילות חיים. 

כהן,  לאה  המחלקה  למזכירת  מגיעות  טובות  מילים 
שמתפעלת במיומנות את הליך הרישום לחוגים באמצעות 

אתר המועצה.
טורניר הפוצ'יוולי הראשון של עמק  כי  הזמן להזכיר,  זה 
הירדן יתקיים ביום שישי ה-28 בספטמבר, במגרש החול 
של  ראווה  משחק  יתקיים  הטורניר  במסגרת  ירח.  בבית 

נבחרת כוכבים בראשות אושרי כהן.  
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יש לנו אלופים חדשים
מוצרים  'לוג  חברת  אנשי  שמחו  החדשה,  השנה  ערב 
כי  ההודעה,  את  לקבל  איחוד  יעקב  מאשדות  פלסטיים' 
האריזה החדשנית שעיצבו זכתה במקום הראשון במסגרת 

תחרות 'כוכב ישראל 2020'.
המוכשרים של 'לוג מוצרים פלסטיים' גברו על יותר מ-30 
חברות בכל הארץ, אשר הגישו את האריזות שלהם לתחרות. 
המוצר המנצח (בצילום בידיו של המנכ"ל אפרים אולמר) 

הינו אריזה חדשנית מותאמת לקוחות קנאביס רפואי.
בשנתיים  להתמודד,  למפעל  כעת  מאפשרת  הזכייה 

הקרובות, במסגרת תחרות בינלאומית דומה בשם
. 'Worldstar' 

שיעור לכל החיים
בעמק  הקהילתי  השיטור  אנשי  של  יחודי  פעולה  שיתוף 
הירדן, תיכון בית ירח ומרחב ירדן של מד"א – הגיע בשבוע 
שעבר לסיומו המוצלח והמרגש. לראשונה בעמק, תלמידי 
תיכון הוכשרו כחלק מלימודיהם להיות מגישי עזרה ראשונה 
ובוגרי  בוגרות  ישובצו  הכשרתם,  סיום  עם  שעות).   60)

הקורס לתורנויות במסגרת פעילות מד"א במרחב ירדן.
 את טקס הסיום של הקורס כיבדו בנוכחותם ראש המועצה 
שדה, מנהל מרחב  שרון  גרינבאום, מנהל התיכון  עידן 
המרחב  של  המתנדבים  רכז  אביטן,  אורן  במד"א  ירדן 
אלעד שריקי, קובי אלברט, צפריר יצחקי ומיקי מזרחי 

מהשיטור הקהילתי ומתנדבי מד"א באזור.
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כעשרת אלפים איש בצליחה ה-66
'ספידו'  לצליחת  איש הגיעו השנה  אלפים  קרוב לעשרת 
היה הצ'יפ  בצליחה השנה  הכותרת  גולת  בכנרת ה-66. 
החדשני שקיבלו הצולחות והצולחים לפני הירידה אל המים. 
עם סיום המשחה – החזיר כל אחד מהצולחים את הצ'יפ 

ודיווח שהכל עבר בשלום.
אלפים רבים של צולחים, מגיל 6 ועד 90, נהנו ממזג אוויר 
נעים ונוח וממערך שלם שעבד קשה כדי שהכל יעבוד כמו 

שצריך וללא תקלות.
"אירוע הצליחה ה-66, על שמו של יעקב חסיד, הוא אירוע 
הספורט ההמוני הכי ותיק בארץ ובכל זאת – הוא מעולם לא 
נראה צעיר ומלא אנרגיה יותר", סיפר בסיום ראש המועצה, 

שהקפיד להתייצב כמו בשנים עברו לצליחת הכנרת.
היא  השנה  שהתרחשו  המעניינות  התופעות  אחת 
הק"מ  ל-3.8  מעבר  הארוך  המסלול  של  התארכותו 

המתוכננים, ככל הנראה בגלל עליית המפלס.
על מלאכת הארגון ניצחו במיומנות אילן ואורנית בן דרור 
מקבוצת בן דרור. מגיעות תודות חמות גם למשטרת ישראל, 
לאנשי מד״א בים ובחוף, לרכזי הביטחון של ישובי המועצה. 
תודה לצוות המועצה האזורית בראשות מחלקת הספורט 
כנרת  ירדן  חוף  ולאנשי  הכינרת  לרשות  שפ״ע,  ואגף 
מקבוצת כנרת. לאנשי כפר הנופש האון וכפר הנופש מעגן, 
ובראשם  החסות  לנותני  המטופחות.  הזינוק  נקודות  על 
 ,nature  valley  Corona טרה,  חברת  ישראל,  ספידו 
והפועל, איגוד ערים כנרת, משרד התרבות  אגודות מכבי 

והספורט, הרשות לפיתוח הגליל ועוד.

 

צילום : פטריסיה בן עזרא כרמלי
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נעים להכיר: המבואה החדשה של חצר כנרת
יש חדש בחצר העתיקה ביותר בעמק הירדן – חצר כנרת. 
פני  את  מבואה חדשה המקדמת  נחנכה במקום  השבוע 
הבאים בשלל תמונות נדירות, מסמכים ומידע היסטורי על 
המקום שבו נרקם לראשונה חלום חיי השותפות בעמק. 
המבואה הינה שיחזור של החלק המשקי בחצר כנרת והיא 

עוצבה כעת בצורה מודרנית.
המועצה  ידי  על  בוצע  המבואה  והקמת  עיצוב  פרוייקט 
גנב,  במקום  שהתקיים  המרגש  בטקס  אתרים.  לשימור 
לנגן  שהפליא  שניידמן  בצלאל  ההצגה  את  כהרגלו, 
במפוחית וגרם לכל הנוכחים לפצוח בשירה בציבור, ממש 

כמו בימים היפים ההם.
לתיאום ביקור במקום: 04-6709117
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הפסל בצמח ישים קץ לעוול ההיסטורי 
אנדרטה מרשימה למראה ובעלת משמעות גדולה 
נחנכה   - באוסטרליה  האבוריג'יני  המיעוט  עבור 
השבוע בתחנת הרכבת ההיסטורית 'צמח'. בתחנה 
המיוחדים  הקרבות  אחד  התחולל  כזכור,   – זו 
והעקובים מדם שידעה מלחמת העולם הראשונה 

בתחומי ארץ ישראל.
1918, התחולל בתחנת הרכבת  ב-25 בספטמבר 
של צמח קרב פרשים לילי מר, מהאחרונים בארץ 
ישראל, שבו לקח חלק הצבא האוסטרלי. הפרשים 
האוסטרלים לחמו תחת כתר המלוכה הבריטי, כנגד 
העות'מאנים והגרמנים במלחמת העולם הראשונה.
חלק  לקחה  התחנה  על  האוסטרלית  במתקפה 
שבה   ,4 מספר  האוסטרליים  הפרשים  חטיבת 
לבנים  לוחמים  לצד  אבוריג'ינים  לוחמים  שירתו 
"כתף אל כתף". האבוריג'ינים סבלו באותה העת 
וגם בשנים שלאחר המלחמה, מגזענות שהופנתה 
היחס המחפיר  והאזרחים.  מצד השלטון  כלפיהם 
הישגיהם   - גבורתם  אף  על  כאשר  לשיא,  הגיע 
וזכויותיהם  רבות  פעמים  הושתקו  הצבאיים 
האוכלוסייה  לשאר  השתוו  לא  האזרחיות 

באוסטרליה. 
העוול  תוקן  שנה,  ממאה  למעלה  כעבור  כעת, 
ההיסטורי – באמצעות טקס חניכת הפסל 'הלוחם 
האבוריג'יני וסוסו', להנצחת הלוחמים האבוריג'ינים 
שנפלו במלחמת העולם הראשונה. הטקס התקיים 
סמוך  'צמח',  במתחם תחנת הרכבת ההיסטורית 
למכללה האקדמית כנרת. מי שנכח בו והגיע כדי 
להסיר את הלוט מעל לפסל הוא  שגריר אוסטרליה 
בישראל, כריס קאנן, שעשה זאת לצד צאצאיהם 
הפרשים  עמותת  ויו"ר  אבוריג'ינים  לוחמים  של 

הקלים האוסטרלים.
האוסטרלית  האמנית  על-ידי  ותוכנן  עוצב  הפסל 
ג'ק  האבוריג'יני  הלוחם  את  ומתאר  מר  ג'ניפר 
לנשק  חברו  של  קברו  על-יד  רוכן  פולארד 
האוסטרלי שנהרג בקרב. הלוחם מחזיק תנ"ך בידו 
וסוסו הניצב מאחור מרכין את אשו אל הקבר הטרי.

סמנכ"ל המכללה האקדמית כנרת, זיו אופיר, אמר 
הלוחמים  צאצאי  עם  "הקשר  הטקס:  לאחר 
האוסטרליים אשר לחמו במרחק אלפי קילומטרים 
למען ארץ זרה להם, התהדק בשנים האחרונות עם 
של תחנת הרכבת ההיסטורית  ושיפוצה  שחזורה 
של צמח על ידי המועצה לשימור אתרים והמכללה. 
עם  ביחד  שונים  הנצחה  אירועי  נערכו  כה  עד 
לפני  היה  האוסטרלים, ששיאם  הלוחמים  צאצאי 
הפסל  לקרב.  שנים  מאה  לציון  באירוע  שנתיים 
הייחודי שאותו תרמו האוסטרלים, קק"ל אוסטרליה 
ואחרים - נמצא במרכזו של גן הזיכרון אשר הוקם 

בתחנה".
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המתנדבים שמשדרגים את המחלקה הגריאטרית
אנשי צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן הגיעו, לכבוד ראש 
השנה, לשדרג את הגינה שמחוץ למבנה המחלקה לשיקום 

גריאטרי בבית החולים פוריה. 
המבצע היה חלק מפעילות התנדבותית של העובדים, אשר 

החליטו לאמץ את המחלקה ולהשקיע בתחזוקה שלה.
העובדים צבעו בצבע ירוק מרענן את מעקות הגינה שמחוץ 
למבנה ואף שתלו והתקינו שורה של אדניות פרחים לאורך 

פינת הישיבה.
פרוייקט האימוץ החל לפני כשנה. מדי כמה שבועות מגיעה 
קבוצת עובדים מאחד התאגידים לפעילות עם המטופלים 

ולמענם. 
הפעם, לכבוד החג, חילקו מתנדבים ממפעל צמח תערובות 

גם צנצנות דבש עם ברכה למטופלים ולצוות המחלקה. 

 

מקבלים את השנה על שפת הנחל
לראש  נתכוון  במינו:  מיוחד  למפגש  ומוזמנים  מוזמנות 
נשיר,  נקרא,  והתבוננות.  תפילה  של  בהתכנסות  השנה, 

נתבונן, נשתף (ככל שנרצה). נלגום. 
להתראות, בחולצה לבנה. במעגל, לחוף ירדן.
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למען הסביבה, לטובת הקהילה
כך בונים קשר בריא וטוב אל הטבע והסביבה הסמוכה ועל 
קציר  תל  קיבוץ  חברי  הקהילה.  את  מעצימים   – הדרך 
החליטו לאמץ קטע מתוך שביל סובב כנרת. קהילת הקיבוץ 
השביל,  קטע  ותחזוקת  הטיפול  את  עצמה  על  לקחה 
שתחילתו מול הקיבוץ וסופו בסככת הבננות של קיבוץ מעגן. 
זהו אחד מהקטעים היפים של שביל סובב כנרת, העובר 
תאנים  ענקיים,  דולב  עצי  מצוי,  קנה  צמחיית  של  בסבך 

ופטל. 
ביום שבת האחרון ירדו חברי הקיבוץ, מבוגרים וילדים, לטיול 
ודבור'לה  אורטי  גזרו  משותף בקטע השביל. את הסרט 
אורטנברג ממייסדי הקיבוץ. בשנים עברו, היו פוקדים בני 
הקיבוץ את החוף הסמוך לעיתים קרובות. משצמחה קהילת 

הקיבוץ - החליטו חבריו להחזיר עטרה ליושנה.
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סככות חדשות בתחנות האוטובוס
בימים  הותקנו  הירדן,  עמק  אזורית  המועצה  לבקשת 
האחרונים סככות המתנה חדשות בתחנות אוטובוס בשני 

מקומות בעמק: בחמת גדר ובקיבוץ חוקוק.
תחבורה  של  והורדה  איסוף  בנקודות  הותקנו  התחנות 
ציבורית, שבהן נאלצו עד כה הנוסעים לחכות לאוטובוס 

בעמידה בימים של שמש ובגשם.
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כל מסלולי הטיולים בעמק הירדן
איך אפשר לבקר ביעד תיירותי גדוש בחוויות ולא לפספס את 
בו?  שיש  מרגשות  הכי  והחוויות  מעניינים  הכי  הדברים 
הפתרון הוא: למצוא מקום אחד שבו מרוכזים כל הטיפים 
שמתגוררים  (או  במקום  היו  שכבר  מי  של  וההמלצות 
בסמוך); ליהנות ממה שהספיקו מי שכבר היו שם וחקרו את 

המקום. 
המועצה האזורית עמק הירדן מרכזת עבור המבקרים באזור 
– מהארץ ומחו"ל - את כל מה שמעניין, מדליק ויחודי באזור 
פלטפורמה  עם  פעולה  בשיתוף  נעשה  הדבר  העמק. 
דיגיטאלית שנקראת WishTrip . המידע שנאגר על עמק 
'ווישטריפ' מאפשר למועצה האזורית  והאזור בתוך  הירדן 
עמק הירדן לספק למבקרים יעד תיירות חכם ומעודכן אשר 

ממש - "מדבר אל המבקרים".
אינטרנטי  אתר  המשלבת  מערכת  היא   WishTrip
ואפליקציה אשר מקפיצים למטיילים נקודות עניין ממש תוך 
כדי הליכה במקום. ניתן למצוא ב'ווישטריפ' מקומות שונים 
מומלצים,  ואינטראקטיביים  דיגיטליים  מסלולים  ולקבל 
לקבל התראות בזמן אמת על אירועים, לשתף את החוויה 

בזמן אמת.
גם  עצמה  מנגישה  ובכך  15 שפות  ב  תומכת  'ווישטריפ' 
לתיירות נכנסת, שכן כל תייר יכול לקבל את התוכן בשפה 
שלו. האפליקציה היא חינמית וזמינה עבורכם בגוגל פליי 

(חנות האנדרואיד) ובאפ סטור של בעלי האייפון. 
ובאמצעות  המועצה  של  האינטרנט  אתר  אל  היכנסו 
לך?')  לעזור  נוכל  'איך  כתוב  (שעליה  האדומה  הלשונית 
מסלולי  מידע ובחלונית השנייה:  לקבל  בחרו באפשרות 

טיולים בעמק הירדן.
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אסטרונומיה בכנרת – אירועים לקהל הרחב
ימי ראשון בשעה 17:00 במכללה האקדמית כנרת

נוער, מכשיר מדריכי  חוגי  לו למטרה לקדם את החינוך המדעי בקהילה. המצפה מפעיל  כנרת שם  מצפה הכוכבים 
צפייה באמצעות  רובטי המאפשר  כוכבים  ומקים מצפה  לקהל הרחב,  אירועים באסטרונומיה  אסטרונומיה, מק'יים 
הרשת. במסגרת זו אנו מזמינים את הציבור הרחב מפגשים באסטרונומיה שישלבו הרצאות, הפעלות, תצפיות בגרמי 

שמים וסרטים העוסקים באסטרונומיה. 
בימי ראשון בשעה 17:00 במכללה האקדמית כנרת.  יתקיימו שמונה אירועים אחת לחודש  בשנת הלימודים תש"פ 

לפניכם תוכנית האירועים, ההשתתפות באירועים מותנה בהרשמה מראש .

המפגש יתמקד בשלושה "גיבורים"  הבולטים בשמי הדרום:  פלנטת צדק, פלנטת 
שבתאי ומזל עקרב. צדק הוא הפלנטה הגדולה במערכת השמש ורובה הגדול של 
דוריאן,  שהסופה  כך  אדירות,  סופות  מתחוללות  בצדק  מגזים.  עשוי  זו  פלנטה 

שהרסה את איי הבהאמה היא משב רוח קליל לידן.

הנוגה  שונה.  בקצב  אחת  כל  השמש,  סביב  החגות  פלנטות  שתי  הן  ונוגה  צדק 
משלימה סיבוב סביב השמש במשך 0.6 שנה  בעוד שצדק משלים סיבוב במשך 
כמעט 12 שנים. בחודש חשוון הם יתקרבו מאד אחת לשניה (שיא הקרבה יהיה 
נבחן  והלוהטת.  המוצקה  נוגה  לבין  הגזי  הענק  בין  נשווה  במפגש    .(24.11 ב- 
 M22, M28, M54, זו  בקבוצה  נמצאים  הכוכבים  צבירי  ואת  קשת  מזל  את  גם 
M55. במזל קשת נמצאת מרכז גלקסיית שביל החלב ושפע של חורים שחורים, 

המסומנים בתמונה. במפגש נדון ביצירת חורים שחורים ובדרך זיהויים. 

1. צדק ועקרב - כ"ב אלול תשע"ט 22.9.19

2. חורים שחורים  ומפגש שמימי  -  י"ב חשוון תש"פ  10.11.19

רקע

תוכנית אירועים באסטרונומיה לציבור הרחב


