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המפלס זקף את קומתו
פירקו  'מקורות'  חברת  אנשי  הלאומי:  מהאגם  מעודדות  בשורות 
בתחילת השבוע את הסכר שהוקם בשפך הכנרת, סמוך לקיבוץ דגניה, 
לפני כשנתיים (במאי 2017). מטרת הקמת הסכר אז היתה לאפשר 
(לכיוון האתר  אל הירדן הדרומי  להזרים באופן מלאכותי את המים 
המקודש לנוצרים, הירדנית ומשם דרומה לאורך חלקו הדרומי של 
אז  הירידה הדרסטית שהיתה  נוצר בעקבות  הירדן). הצורך בסכר 
המים  של  טבעית  גלישה  איפשרה  שלא  עובדה  הכנרת,  במפלס 

מהכנרת אל הירדן. 
ההחלטה על פירוק הסכר התקבלה בעצה אחת עם אנשי רשות המים 

בעקבות העלייה המשמעותית במפלס הכנרת בחורף 2019. 
מרשות הכינרת נמסר, כי גובה המפלס שנמדד השבוע עומד על 212.35- מ'. בכל סוף השבוע שעבר עלה 

המפלס ב- 7.5 ס״מ. מתחילת החורף עלתה הכינרת ב- 2.31 מ׳. עד לקו האדום העליון חסרים עוד 3.55 מ׳.
ראש המועצה עידן גרינבאום (המשמש כיו"ר איגוד ערים כנרת) אמר השבוע: "החורף הגשום זקף מעט את 
קומתו של המפלס, שעלה בקצת יותר משני מטרים. אנחנו שמחים מאד. אלו בלי ספק חדשות טובות ואנחנו כבר 

מכינים את האגם הלאומי, את עמק הירדן ואת כל אזור סובב כנרת לעונת התיירות שנמצאת בפתח".

פרס ישראל לנעמי פולני
בשורה משמחת נחתה בעמק הירדן ממש בערב פורים: שר החינוך 
נפתלי בנט בישר על זכייתה של נעמי פולני בפרס ישראל לשנת 

תשע"ט על תרומתה למחול ולתיאטרון. 
המועצה האזורית עמק הירדן, ואנשי מחלקת התרבות בפרט, פעלו 
בשנים האחרונות בשלל דרכים על מנת שנעמי פולני תזכה בפרס 

שהיא כה ראויה לו. 
ראש המועצה עידן גרינבאום אמר לאחר קבלת ההודעה: "מנגינת 
הלב של עמק הירדן ושל ישראל כולה אינה אלא אוסף שנותיה של 
נעמי פולני בתוך הזמר העברי. נעמי פולני תמיד היתה שם דבר בזמר 
העברי ומעל כל במה. דורות של יוצרים, זמרים ושחקנים, מן הלהקות 
הצבאיות, דרך תוכניות רדיו וטלוויזיה, הצגות וסרטי קולנוע – מספרים 
ולאוזן  המיוחד  למבט  הצלחתם  את  חבים  הם  כמה  עד  בגאווה 
המוסיקלית של פולני. אשרינו, שהתברכנו ביוצרת ענקית בכל קנה 
מידה, שחיה כאן עימנו ומבטאת ביצירתה את הרוח היחודית של עמק 

הירדן ושל התרבות הישראלית".
 יום העצמאות בשנה שעברה

 הנשיא מעניק לפולני פרס מיוחד
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עבודות תחזוקה בגשר דגניה
על  יחלו בסוף החודש בעבודות  ישראל'  'נתיבי  אנשי חברת 

כביש 90 כחלק מתחזוקת גשר דגניה.
שבוע  סוף  (בכל  שבוע  בסופי  מבצעים  שלושה  מתוכננים 

תתבצע העבודה באופן רצוף). 
לפני  הכביש  על  העבודות  יושלמו  המועצה,  ראש  לבקשת 
הוא לצמצם מאד את ההפרעה  חודש אפריל. הרצון  אמצע 

לתושבים ולמנוע כל פגיעה בעונת התיירות. 
במרץ,  ה-28  הבא,  חמישי  ביום  יתבצע  הראשון  המבצע 
משעות אחר הצהרים (16:00) ועד שעות הבוקר של יום שישי 

(בתקווה שהעבודות יסתיימו בבוקר שישי לפני השעה 9).
כל  במהלך  לתנועה  אחד  נתיב  ייחסם   - העבודות  במהלך 

שעות המבצע. במקום תתבצע הכוונה על ידי פקחים.

מבצע לעיקור וסירוס חתולי רחוב
חתולי  של  וסירוס  לעיקור  מבצע  יחל  הקרובים  בימים 
רחוב, בניהול המחלקה הווטרינרית של המועצה האזורית 

עמק הירדן.
למרפאה  הובלתם  החתולים,  לכידת  יכלול  המבצע 
מחלת  נגד  חיסונים  ניתוחים,  המבצעת,  הווטרינרית 

הכלבת והחזרתם למקומם.
המועצה תממן 100 שקל עבור כל חתול שיטופל בפועל. 

המעוניינים יממנו 100 שקל לכל טיפול כזה.
לקחת  המעוניינים  ולתושביהם.  לישובים  מיועד  המבצע 
הנמצא  בקשה  טופס  למלא  מתבקשים  במבצע  חלק 
באתר המועצה. כל בקשה מיועדת ל-10 חתולים לפחות 
ניתן  הכספית.  ההשתתפות  לתשלום  התחייבות  ומהווה 
בעמוד  האדומה  הלשונית  באמצעות  הטופס  אל  להגיע 
הבית של המועצה (ראו בצילום). בחרו תחילה באפשרות 

להגיש בקשה ואחר כך עיקור וסירוס חתולי רחוב.
מספר החתולים שאושר מוגבל. רצוי להגיש את הבקשות 

בהקדם.



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 136
י‘‘ד אדר | 21 מרץ 2019                                                                                                                          

- 3 -

זוכרים להגיד תודה רבה
המועצה האזורית עמק הירדן ציינה השבוע, ביחד עם רשויות 
הסוציאליים.  והעובדות  העובדים  יום  את  הארץ,  בכל  רבות 
ראש אגף קהילה, איריס שובל וכל צוות המחלקה לשירותים 

חברתיים הוזמנו למפגש בלשכתו של ראש המועצה.
שבהם  הטיפול  ונושאי  העשייה  תחומי  על  סיפר  הצוות 
מתבצעים  הדברים  שמטבע  נושאים  העו"סים,  עוסקים 
הציבור  מעין  והרחק  הקלעים  מאחורי  ובשקט,  בנאמנות 

והחשיפה התקשורתית.
את  וציין  העשייה  על  בירך  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
לטובת  לאחרונה  שנוספו  החדשים  השירותים  פיתוח 

התושבים בעמק הירדן.
בשיחה הערה והנעימה שהתפתחה במפגש, סיפר ראש המועצה על הכוונה ליצור עבור המחלקה לשירותים 

חברתיים מקום רחב ידיים, שבו יוכלו התושבים לקבל את היחס והשירות הנינוח והטוב ביותר.

חגיגה פורימית בין-דורית
השבוע  במהלך  ב'מייסדים'.  נפתח  מרגש  בין-דורי  חודש 
התארחו אצל הוותיקים ילדי כיתות ב' של ביה"ס 'מול גלעד' 
כשהם מחופשים וססגוניים. הילדות והילדים הגיעו ביחד עם 
שלומית  של  מוסיקלית  ובהנחייה  המסורות  המורות  צוות 

חפץ משער הגולן. 
הגיעה  כאשר  היה  השבוע  שנרשם  נוסף  שיא  רגע 
ל'מייסדים' להקת נשים במחול. הן הופיעו בפני הוותיקים 
הבוגרות  הרקדניות  להקת  של  ראשון  במופע  והילדים 
והחינניות שכולן מעמק הירדן. את הלהקה הקימה לאחרונה 

דורית פורת מאפיקים. 
ילדי א'-ג' מאפיקים הגיעו אף הם לחגוג את קרנבל פורים 
מרכז  נפתח  מאז  שנה  מידי  במייסדים  שמציינים  המסורתי 
סוערת.  ומוסיקה  ריקודים  כללה  תחפושות,  החגיגה  היום. 
מבין  וקצביים  מוכשרים  סולו  רקדני  כאשר  היתה  ההפתעה 
במופע  נחתם  הקרנבל  לחגיגה.  הצטרפו  הזרים  העובדים 

(למבוגרים בלבד...) - רקדנית בטן מצרית מהאיזור. 
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מטה מול מטה בבית זרע
מטה'  מול  'מטה  פגישות  סידרת  במסגרת  השני,  המפגש 
השבוע  התקיים  המועצה,  של  האגפים  ראשי  שמקיימים 

בקיבוץ בית זרע. 
נתונים  הקיבוץ  הנהלת  חברי  הציגו  המפגש  בתחילת 
דמוגראפיים על בית זרע. בקיבוץ חיים כיום למעלה מ-500 
64. הקיבוץ קלט  256 מתוכם חברים. הגיל הממוצע:  איש, 
לאחרונה משפחות ואין ספק כי עוד צעירים יעשו טוב למקום.

זה,  בתחום  שיפור  על  מצביעה  התמונה העסקית שהוצגה 
אם כי יש עדיין דרך משמעותית לעשות.

במפגש הוזכרה החלטת חברות וחברי בית זרע לקיים בית סיעודי פנימי של הקיבוץ (בעלות לא מבוטלת של 
קרוב למיליון שקל). הרוב הגדול של החברים הצביע בעד מהלך זה, שכרוך במעמסה כספית ורואה בו מחוייבות 

ערכית ומוסרית כלפי דור הוותיקים.
בעוד 9 שנים יחגוג בית זרע 100 שנים להיווסדו ואנשי הקיבוץ הביעו תקווה כי יימצא פתרון לשפץ ולשמור על 
בתי הראשונים. בהזדמנות זו, ביקשו אנשי הנהלת הקיבוץ להודות למועצה על התמיכה והסיוע בחגיגות ה-90. 
בפרק התודות הוזכרו גם פיתוח תשתיות ההרחבה (בקרוב יחל שלב ב'), מגרש הכדורגל החדש וגן המשחקים 

המרשים והמוצל (שזכה בפי החברים לכינוי "הקרקס").

ראש המועצה וראשי האגפים רשמו לפניהם מספר נקודות לבירור ובקשות לסיוע מצד הקיבוץ: עזרה בשדרוג 
התשתיות בישוב. כבישים, חניות, מדרכות. סוכם כי יובא יועץ שיסייע להגיש תוכנית מסודרת בנושא. המועצה 

תסייע באמצעות תקציב קיים בסימון חניות, הכשרת חניית נכים ויצירת באמפרים.
אנשי בית זרע ביקשו מראש המועצה להתערב כדי למצוא פתרון לכביש דגניה – בית זרע ובהמשך לאפיקים. 

ראש המועצה הודיע, כי יתערב מתוך כווונה למצוא פתרון שמקובל על הצדדים בעניין.
בקשה נוספת של אנשי בית זרע היתה, לקחת חלק ולהשתלב בפרוייקט שיקום ופיתוח הירדן הדרומי.

הקליטה  מערך  על  זרע  בית  לאנשי  שמגיעות  חמות  מילים  בכמה  המפגש  את  לחתום  ביקש  המועצה  ראש 
וזו דוגמא  המרשים שפועל בקיבוץ. "נעשית כאן עבודה חשובה ומבורכת; בית זרע לא מוותרים על אף אחד 

לכולנו בעמק.  צריך לברך את החברות והחברים על התוצאות הטובות". 
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זה לא רק ספורט
רצות ורצי עמק הירדן ממשיכים לייצג אותנו בגאווה בריצות 

מאתגרות ברחבי הארץ והעולם.
במקצה  הירדן  עמק  מרצי  כ-20  השתתפו  שעבר,  בשישי 

ה-10 ק"מ במרתון ירושלים.
הריצה הפעם הייתה שונה באופייה ממרוצים אחרים. היעד 
הפעם היה קבוצתי ולא אישי. רוצה לומר: ריצה עם יעד וערך 

חברתי יותר מאשר ספורטיבי.
הקבוצה רצה כשהיא מלווה ילד מקסים בן 6.5 בשם אליה, 
שמתמודד עם מחלת הסרטן והשתתף במירוץ כשהוא בתוך 

עגלת ריצה מיוחדת.
זו היתה בחירה ערכית, שאומרת: הריצה צריכה ויכולה להיות נגישה לכולם. בשילוב עם עמותת 'חיינו' הגשימו 

רצי עמק הירדן את החלום של אליה.
רצי העמק ימשיכו לרוץ עם הסיסמא "רצי עמק הירדן: מישהו ל(פ)רוץ איתו".

השקת מרכז כנרת לחדשנות ויזמות
אירוע  יתקיים  במרץ,  ב-27  וצומח.  עולה  והוא  חי  החלום 
אירוע  הירדן.  עמק  של  והיזמות  החדשנות  מרכז  השקת 
ראש  בנוכחות  כנרת  האקדמית  במכללה  יתקיים  ההשקה 
באזור,  וישובים  מועצות  ראשי  גרינבאום,  עידן  המועצה 
כנרת  האקדמית  המכללה  הנהלת  מפעלים,  צמח  מנהלי 

ואורחים ומכובדים רבים נוספים.
יכולים להירשם לאירוע ההשקה באמצעות  המעוניינים בכך 
אתר המועצה. עשו זאת בעזרת הלשונית האדומה (איך נוכל 
להירשם  באפשרות  העליונה  בחלונית  בחרו  לך?):  לעזור 

ובחלון התחתון בחרו ב- השקת מרכז החדשנות.
החדשנות  במרכז  ולסיור  למפגש  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  של  האגפים  ראשי  הגיעו  השבוע  בתחילת 
מאכלס  שכבר  במרכז  על ההתקדמות  לנוכחים  סיפר  אלעד שמיר,  המרכז,  מנכ"ל  כנרת.  במכללת  המרשים 
מספר יזמים. בפגישה הועלו שלל רעיונות ודרכים לשיתוף פעולה בין אגפי המועצה ומחלקותיה לבין מרכז כנרת 

לחדשנות ויזמות.
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חדרי הצינתור המתקדמים בישראל   
במעמד סגן שר הבריאות, ח"כ יעקב ליצמן וראשי רשויות 
מן האזור, נחנכו במרכז הרפואי פדה-פוריה שני חדרי צינתור 

חדשים שהם המתקדמים ביותר שיש כיום בישראל. 
האירוע התקיים ביום חמישי שעבר. במעמד נכחו גם אבי בן 
רפואה  מוסדות  ופיתוח  בינוי  לתכנון  המינהל  ראש  זקן, 
ושלמה פשקוש סגן ראש חטיבת המרכזים הרפואיים, ראשי 
בועיינה  טוראען,  גולן,  מוא"ז  הירדן,  עמק  ממוא"ז  הרשויות 
נוג'ידאת , ומג'אר, ההנהלה ועובדי המרכז הרפואי ועמותת 

ידידי ביה"ח.
ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פתח והודה לסגן השר 
על העשייה הרבה והמשמעותית למען המרכז הרפואי ולמען 
קפיצת  עשינו  אמיר,  פרופ'  של  "בהובלתו  הצפון:  תושבי 
דרך מרשימה, ותוך 4 שנים, המערך הקרדיו ווסקולרי שלנו 
התקדם להיות אחד המרכזים המובילים בישראל - באיכות, 
שהשבוע  לבשר  שמח  אני  ובמחקר.  באקדמיה  בחדשנות, 
התחלנו לבצע ניתוחי חזה, ראשונים ויחידים באזור שלנו!" 

ובית  מוחי  לשבץ  יחידה  השנה  תיפתח  השר,  סגן  בברכת 
החולים יתחיל להיערך לצינתורי מוח. בכך יינתן מענה דחוף 
למרכזים  בהעברתם  יקר  זמן  איבוד  ויימנע  האזור  לתושבי 

רפואיים מרוחקים.
סגן השר ליצמן, בירך ואמר: "חדרי הצינתורים המתקדמים 
לתושבי  שירות  יעניקו  פדה-פוריה  הרפואי  במרכז  שנפתחו 
מובילים  שאנחנו  מהתפיסה  חלק  הוא  הנושא  האזור. 

לצמצום הפערים בין פריפריה ומרכז".  
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נווה עובד צוהלת ושמחה
בישוב  השבוע  התקיימה  ושמחה  צוהלת  פורים  מסיבת 

נווה עובד.
לחגיגה  הגיעו  הישוב  ותושבי  צעירים  צעירות,  כ-150 
ריקודים  רחבת  תחפושות,  תחרות  היתר:  בין  שכללה 

תוססת ועוד שפע של אטרקציות. 
הדס  טובול,  שיר  הישוב  בנות  ע"י  ותופעל  אורגן  האירוע 
הפורים  מסיבת  של  הגדולה  ההצלחה  שושן.  ורותם  כהן 
הקהילתית,  ההתחדשות  בתהליך  דרך  אבן  היא  בישוב 

שהוועד המקומי שוקד עליה.
בנות  צעירות  עם  פעולה  ושיתוף  יוזמה  פרי  הינו  האירוע 
זו  הירדן.  עמק  של  הצעירים  מרכז  עם  בשילוב  הישוב 
בתוכנית  חלק  הנוטלות  לסטודנטיות  להודות  ההזדמנות 
המילגאים של מרכז הצעירים, על היוזמה והחיבור המצויין 

אל הקהילה בישוב.
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   מוזיאון בית אורי ורמי נחושתןב שבת

 של הצלמת  פסי גירש ""סיפור אלגורי:בעקבות התערוכה

 :בתוכנית

 "TIME"על ארגון  יספראוניברסיטת חיפה אורנים מפרופסור  אורי שיינס  -
 להצלת כדור הארץ

 אוצרת הצילום נעמה חייקיןרש ועם יהצלמת פסי געם ושיח מפגש  -

ץ באולם ספריית ש" 11:00, בשעה 30/3/19המפגש יתקיים בשבת, 
 באשדות יעקב מאוחד.

 

 .₪  10 -השתתפות מחיר

 053-6220776 -לפרטים  נוספים ניתן להתקשר לרותי שדמון  

 

 

 

בחמלה גדולה מטפלת הצלמת בחיות, בהעניקה להן תכונות כמו אנושיות ומספרת את סיפור    
פגיעה הגורמת  -שגורמים בני אנוש לטבע ולערכיואסוננו, הבא לידי ביטוי בפגיעה  -אסונם

 להתמעטות הצומח ובעלי החיים מעל פני האדמה.
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2019 22-23-24
20:30 22.4.19

700

20:30 23.4.19

18:30 24.4.19

76

 
  04-6220066

keshet.smarticket.co.il
120 140

  

04-6659800 eingev.co.il


