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משמיעים את הקול שלנו
תכירו בבקשה: 'פה – ריפריה מדברת'.

סידרת ערבי הרצאות בסגנון טד למרחב הכפרי בכל הארץ. 
פעילות  לקדם  צעירים, במטרה  למרכזי  פרויקט משותף 

עסקית, לחבר בין קהילות ולהעשיר את הידע. 
למעניין  שלכם  הסיפור  את  להפוך  הזדמנות  לכם  יש 

ורלוונטי לקהל רחב. רוצים ללמוד 
איך לעמוד מול קהל ולספר את הסיפור? לדעת איך לבנות 

 ?TED הרצאת
שמעוניינים  ולמי  לדוברים  הראשון  בכנס  יפתח  המיזם 
להיות חלק במיזם ולהרצות בכל הארץ. כל הפרטים על 
עדכוני  אל  היכנסו  הפייסבוק.  ובעמוד  באתר  הכנס 
(הכותרות המתחלפות) בעמוד הבית של אתר  החדשות 

המועצה.

/http://www.periferya-speaks.co.il
נ.ב - כמובן שמוזמן גם מי שלא בעניין לדבר מול קהל, אלא 

רק להקשיב.
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יש לכם הזדמנות להשפיע
לאחר דחיית המפגש שהיה מתוכנן ל-8 בינואר, השבוע זה 
יקרה:  מפגש חשיפה ראשון לממלאי תפקידים וצעירים 
בשעה  בינואר   21 שלישי  ביום  יתקיים  בעמק  מובילים 

17:00, באולם הגדול במועצה האזורית עמק הירדן.
מרכז  בין  פעולה  ובשיתוף  רבה  בהשקעה  הוכן  מפגש 
הצעירים החדש בעמק הירדן, אגף הצעירים של התנועה 

הקיבוצית ומרכז המועצות האזוריות.
בחלק הראשון של המפגש תתקיים שיחה על פיתוח תחום 
הצעירים ביישובים, במועצה ובמרחב הארצי. בחלק השני 
לעוסקים  מעשיים  כלים  מתן  הכוללת  סדנא  תתקיים 

באוכלוסיית הצעירים.

ועדות  מרכזי  קהילות,  מנהלי  למפגש  להצטרף  מוזמנים 
צעירים, נציגי הנהלות הישובים וכמובן כל צעיר וצעירה 

שאכפת להם ורוצים לפתח את תחום הצעירים ביישובם.

ניתן להירשם באמצעות אתר המועצה. היכנסו לעדכוני 
החדשות בעמוד הבית של המועצה (בכותרות המתחלפות 

שבחלק העליון של עמוד הבית) והירשמו למפגש.
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הכלכלה של החיים
מרכז הצעירים של המועצה האזורית עמק הירדן מזמין 
אתכם להרצאה ששווה לכם לא מעט כסף: 'האבולוציה של 

הפיתה' – על התנהלות כלכלית בישראל.
אם לעיתים נשמע לכם שהבנקאי מדבר אליכם בג'בריש; 
אם פנסיה וקרנות אלו מושגים שלא ממש ברור לכם מה 
על  לשמוע  ובואו  ההזדמנות  את  נצלו   – איתם  לעשות 

הדברים בשפה שכולנו מבינים.
מתי? יום שני,  27.1.2020. איפה? בפאב הבום -דגניה ב'. 

כמה זה עולה? ההרצאה היא ללא עלות 
מנהלת  אצל  מראש  בהרשמה  מותנית  ההשתתפות 

shira@j-v.org.il :מחלקת צעירים שירה רוכברג. מייל
טלפון: 04-6752727

צעדים למניעת כלבת
בשל  בירדן השכנה.  הכלבת  לאחרונה התפרצה מחלת 
ההתפרצות,  המחלקה הווטרינרית של המועצה נוקטת 
המחלה  נגד  אוראליים  חיסונים  פוזרו  אמצעים:  במספר 
דחף  חיסון  החל  לגבול;  הסמוכים  הישובים  במעטפת 
משישה  יותר  לפני  חוסנו  אשר  הכלבים  לכל  בישובים 
חודשים; הרישיונות להחזקת כלב יחודשו מתאריך החיסון 
הנ"ל לתוקף של שנה (חיסון זה יגביר את רמת הנוגדנים 
נגד הכלבת בדם הכלבים ויגרום להתחסנות יותר יעילה). 

לצורך כך, על בעלי הכלבים לפנות לווטרינרים שלהם או 
לווטרינר המועצה בימי שלישי בין 08:00 ל- 10:00 (מתחם 
בית בנדל ליד מחלקת התחבורה). מספר הטלפון במשרד 

vet@j-v.org.il :הווטרינר הוא: 04-6757662. המייל
עליהם  לשמור  נדרשים  במועצה  הכלבים  בעלי  בנוסף, 
בשליטתם. אין לשחרר אותם חופשיים כך שלא יבואו במגע 
עם חיה נגועה בכלבת בלי שאיש לא ידע על כך (לצערנו, 
את ההידבקות  למנוע  כדי  לבדו  בחיסון  די  לא  לפעמים 

במחלה). 
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קהילת ירדן נקי
אגף תפעול ושפ"ע בשיתוף עם המשרד להגנת הסביבה 

מעודד, תומך ומתקצב יוזמות קהילתיות בעמק הירדן. 
תפיסה  פי  על  פועל  סרי,  רענן  של  בראשותו  האגף, 
שאומרת, כי אחד מתפקידיו הוא לפתח אוריינות סביבתית 
יומיומיות  החלטות  לקבל  שנועדה   הקהילה  בקרב 
הקשורות לנושאים סביבתיים ולנקוט צעדים לשמר, לשפר 

ולתקן את מצב המערכות הסביבתיות.
אחת הקהילות המקבלות סיוע ותמיכה קהילת ירדן נקי 

של הרוב רוי. 
סירות  רוי  כחלק מהיוזמה הקהילתית, מקצה אתר הרוב 
למשפחות של עמק הירדן המגיעות בסופי שבוע לצורך 
ניקוי הנחל. הצוות מעניק הדרכה ומצייד את המשתתפים 
פינוי  עגלת  נרכשה  היוזמה  במסגרת  ובסירות.  בשקיות 

פסולת והועמד שילוט המספק הסבר על המקום.
היוזמה בהובלת מעיין בוברוב מהרוב רוי.
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אין מעבר לסוסים
סוסים   עדרי  של  מפלישות  תקופה  מזה  סובלים  פוריה  רכס  חקלאי 

לשטחים החקלאיים שלהם. 
בעקבות תלונות רבות שהגיעו אל יו"ר הוועדה החקלאית ענבל אגוזי, 
'חוק העזר  כהן, החליטה המועצה ליישם את  איציק  ואל סגן הקב"ט 

העירוני: החזקת בעלי חיים' ולכדה שלושה סוסים שפלשו לשדות. 
למרות נסיונות שנעשו ניסיונות לאתר את הבעלים כדי לדרוש פנוי של 
העדר לאלתר – הדבר לא עלה בידי המועצה. לפיכך פנתה יו"ר הוועדה 

החקלאית לסיוע ממשרד החקלאות על מנת לפנות את כל הסוסים.
עד כה, טרם נתקבלה תשובה חיובית מהמשרד – אולם המועצה אינה 
מוכנה להתפשר בנושא ותמשיך לבחון את האפשרויות העומדות לרשותה 

כדי להביא לפתרון הבעיה.

ד"ר און יעמוד בראש חטיבת בתיה"ח הממשלתיים
ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה, יעמוד בראש חטיבת בתי 

החולים הממשלתיים ויחליף את ד״ר אורלי ווינשטיין. 
עם פרסום הודעת מנכ"ל משרד הבריאות, הודה ד״ר און לשר הבריאות 
ולמנכ״ל המשרד על האמון שנתנו בו וציין: "אעשה את המיטב להמשיך 
ולקדם את המרכזים הרפואיים הממשלתיים לקראת האתגרים הצפויים 
לנו. אני מודה לד"ר אורלי ויינשטיין, שבנתה חטיבה מפוארת ובסיס איתן 

להתקדם עמו״.
שר הבריאות יעקב ליצמן ומנכ"ל המשרד משה בר סימן טוב בירכו את 
ד"ר און על מינויו וציינו כי הוא מביא איתו ניסיון משמעותי ביותר בתפקידי 
ניהול מגוונים, מהצבא, כסגן קרפ״ר, דרך המרכז הרפואי רבין ועד ניהול 

המרכז הרפואי פדה-פוריה. 
ד"ר הגר מזרחי, סגנית מנהל המרכז הרפואי, תשמש כממלאת מקומו 

של ד"ר און, בניהול המרכז הרפואי פדה-פוריה החל ב-1 במרץ 2020.
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מצטיינים במניעת זיהומים        
דו"ח משרד הבריאות מדרג את המרכז הרפואי פדה-פוריה 
כמצטיין, בין בחמשת המקומות הראשונים מקרב כלל בתי 

החולים, במניעת זיהומים לשנת 2019.
זיהומים בכל בתי  בדו"ח המשרד שבחן פעילות למניעת 
החולים בארץ, דורג המרכז הרפואי פדה-פוריה בקבוצת 

המצטיינים, עם ציון סופי של 88.6.
לשנת  המסכמים  הנתונים  את  פרסם  הבריאות  משרד 
2019 בתוכנית הלאומית למניעת זיהומים. במכתב למנהלי 
כרמלי, מנהל המרכז  יהודה  פרופ'  דיווח  בתי החולים, 
הארצי למניעת זיהומים ועמידות לאנטיביוטיקה, על ירידה 
בבתי  הנרכשים  הזיהומים  בשיעור  אחוזים  עשרות  של 
העמידים  מחיידקים  הנגרמים  ובזיהומים  החולים 

לאנטיביוטיקה. 
ד"ר ארז און, מנהל המרכז הרפואי פדה-פוריה אמר: "כל 
זיהומים,  היחידה למניעת  צוות המרכז הרפואי, בהובלת 
התגייס כדי להילחם בזיהומים, למען המטופלים שלנו. אני 

גאה מאוד בהישג המכובד שלנו". 
ד"ר  הרפואי,  במרכז  זיהומים  למניעת  היחידה  מנהלת 
נעשתה  האחרונה  שבשנה  ציינה  זיאד  אבו  היבה 
המודעות  להגברת  מקיפה  מאד  פעילות  בפדה-פוריה 
עמידים  חיידקים  התפשטות  ומניעת  זיהומים,  למניעת 

בקרב המטופלים.
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מסע התלמידים לפולין 2020
המסע לפולין 2020 של תלמידי תיכון בית ירח ושל מרכז 

עידן לחינוך חברתי - יוצא לדרך.
זו השנה ה-25 שבה מקיימת המועצה האזורית עמק הירדן 
את מסע התלמידים לפולין. המסע מנוהל ומרוכז על ידי 
 - ההדרכה  חברת  ומדריכי  עידן  מרכז  צוות  ירח,  בית 
"המעורר" מקיבוץ רביד. משתתפים בו חניכי/ות שכבת י"א 
לקבוצה  לנער/ה,  ביותר  משמעותי  חינוכי  תהליך  וזהו 

ולמשפחה.
 – עצמו  והמסע  ההכנה  תהליך  על  המלאים  הפרטים 
בחרו  המועצה.  של  האינטרנט  באתר  כעת  נמצאים 
באפשרות 'להירשם' בלשונית האדומה בעמוד הבית ('איך 
לפולין  ב-מסע  בחרו  התחתון  בחלון  לך?').  לעזור  נוכל 
2020. שם תמצאו את כל הטפסים הנחוצים להרשמה, 

תשלום, סיוע במילגה ועוד.

עזרו לנו לשמור על מורשת העמק
מרכז  שוב  לפתוח  מבקשת  המועצה  שנה,   25 לאחר 
לגבש  אלה הוחלט  בימים  הירדן.  מורשת עמק  לשימור 

תוכנית לשמירה על נכסי העבר של העמק. 
תיעוד  יישמר  שבו  מקום  להקצות  מעוניינת  המועצה 
מכתבים,  ופיזים:  דיגיטאליים  שונים:  בפורמטים  העמק 
מסמכים, עבודות, תמונות, סרטים, חפצים, הקלטות ועוד. 
מחוץ  אל  תוציאו  אל  מכם,  אנא  לציבור:  קורא  קול  זהו 
לעמק הירדן את מה ששייך לו. אם יש ברשותכם חומרים 
רלוונטיים השייכים לסיפור המקומי, אנא צרו קשר עם 

יעל הרן מדגניה א' 052-8310772.
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פסטיבל סרטי טבע ומסעות בבית גבריאל
חגיגת ט"ו בשבט יוצאת דופן מצפה השנה לתושבי 

עמק הירדן והאזור כולו.
בבית גבריאל יתקיים פסטיבל בינלאומי אשר יוקדש 
ב-6  יפתח  כנרת'  'פסטיבל  ומסעות:  טבע  לסרטי 
סרטו  של  בכורה  ובהקרנת  חגיגי  בטקס  בפברואר 

החדש של משה אלפרט, 'כנרת - ים של חיים'. 
יצירה  לעודד  שמבקש  הפסטיבל,  של  במרכזו 
מסעות  סרטי  תחרות  תעמוד  מקומית,  קולנועית 
וטבע הנושאת את שמו של מוטי קירשנבאום ז"ל. 
קול קורא לתחרות כבר הופץ והוא פונה אל יוצרים 
מקצועיים וחובבים כאחד, אשר מוזמנים לשלוח סרטי 
15 דקות.  ו/או מסעות שלהם באורך של עד  טבע 
המועד האחרון להגשת סרטים לתחרות הוא ה-20 

בינואר 2020.
- היכנסו אל  לפרטים על התחרות ושלל האירועים 

 https://kiff.co.il  :אתר הפסטיבל בכתובת
ייערך   ,19:00 במוצאי שבת ה-8 בפברואר, בשעה 
טקס חלוקת הפרסים לסרטים הזוכים בתחרות על 
לאחר חלוקת  מיד  ז"ל.  קירשנבאום  מוטי  שמו של 
הפרסים - יתקיים על בימת בית גבריאל מופע קומי 
חן  הרשקוביץ,  רונן  בנדק,  דביר  של  בכיכובם 

גוסלר ואיציק לילך. המופע נקרא 'קומיקזה'.
כרטיס  הוא  לזוכה במקום הראשון בתחרות  הפרס 
טורס  'אמסלם  מתנת  אפריקה,  לדרום  טיסה 
בברכת   - מתקיימת  התחרות  ונופש'.  תיירות 

משפחת קירשנבאום.
בעדכוני החדשות שבעמוד הבית של אתר המועצה 
ולהירשם  הפסטיבל  אודות  מידע  למצוא  ניתן 

לתחרות.
 : בפסטיבל  שיתקיים  נוסף  משמעותי  אירוע 
(שמגיע  מנקין  דני  המוערך  לבמאי  רטרוספקטיבה 
במסגרת  אנג'לס).  מלוס  במיוחד  גבריאל  לבית 
של  קילו   18' מנקין  של  סרטיו  יוקרנו  הפסטיבל 
גירסת  'אולסי  חייו',  'תמונת  'הדולפין',  אהבה', 
הבמאי', 'האם זה אתה', 'ז'ה טם אי לאב יו טרמינל' 

ועוד. 

סדנאות אמן ומפגשים מרתקים יתקיימו ביחד עם 
עם  טסיקלאורי,  ניקה  האורח  הגיאורגי  הבמאי 
ועם  בללי  אבי  המוסיקאי  בנדק,  דביר  השחקן 

המחלץ הלאומי חיליק מגנוס.
ייעודיים של  ימי הפסטיבל יתקיימו טיולים  במהלך 
רשות הכנרת ואירועים לכל המשפחה של החברה 
להגנת הטבע. אחד מרגעי השיא יהיה טקס נטיעות 

סמוך לבית גבריאל.
אירוע נוסף שיתקיים בימי הפסטיבל תהיה תחרות 
עם  בשיתוף  פרסים,  תנושאת  סלולארי  צילום 

Wishtrip (אפליקציה) היישומון
מנחה הפסטיבל יהיה השחקן דביר בנדק.

מפיקי הפסטיבל יגאל לרנר וגדי נמט מסבירים, כי 
הכוונה היא להפוך את הפסטיבל לאירוע בינלאומי 
מסורתי, אשר ימשוך אליו מכל העולם את הטובים 
טבע  צילום  בתחום  העוסקים  המקצוע  שבאנשי 

ומסעות.

את הפסטיבל  להפוך  היא  "משימתנו  לרנר:  יגאל 
למוקד משיכה תרבותי לא רק לתושבי האזור אלא 
לחובבי הקולנוע, הטבע והמסע בארץ ובעולם וכמו 
לוגו הפסטיבל - הפרפר, אנו מבקשים להביא יופי, 

צבע, שמחה ואהבה לסביבה". 

גדי נמט: "בחיבור שבין תרבות ותיירות, אנו מאמינים 
יצור גם  שהפסטיבל, מעבר להיותו מעורר ומבדר, 
את  ויחזק  יקרב  גבולות,  ישבור  חדשים,  רעיונות 
החיבור של הצופים והקהילה אל הטבע. זה לא 'רק 

לראות סרטים', זו החוויה הכוללת".
עמק הירדן כולו יקח חלק בחגיגה: בעלי העסקים 
באזור כולו נרתמו ויקחו חלק במבצע "רבע לטבע".  
יזכו בתקופת  – שרכשו כרטיסים,  אורחי הפסטיבל 
הארחה,  בבתי   25% של  להנחה  הפסטיבל 
ובעסקים שונים באיזור, כמו גם באתרי  במסעדות 
רשות הטבע והגנים סובבי כנרת והצפון: חמת גדר, 
ושמורת  הירדן  כוכב  כורסי,  כורזים,  טבריה,  חמת 

החולה. 
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מתחדשים בבית המדרש 
פתוחה  יהדות  עם  ומעמיק  קרוב  מפגש  שמחפשים  מי 
יסוד  שיעורי  ביחד:  וללימוד  למפגש  מוזמן   – ומשתפת 

בספרות חז״ל, מחשבת ישראל וקבלה וחסידות.
התכוונות אל החגים: פורים, פסח ושבועות.

מקום טוב עם א/נשים טובים/ות, ערב בשבוע שמזין את 
הרוח והאינטלקט. 

המפגש הראשון יתקיים ב-22 בינואר. 
קישור להרשמה: 

https://forms.gle/iuquoxTvaMNKZqET8--
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חגיגת טבילה בירדנית
מאות מאמינים מכל רחבי הצפון יגיעו בשבת הקרובה (18 
יתקיים טקס  הירדן, שם  בעמק  הירדנית  לאתר  בינואר) 
רדואן  האפיפני המסורתי  בניצוחו של בישופ רומאנוס 
המצוות  משלוש  אחד  מסורתי,  בטקס  מדובר  מנצרת. 
המקודשות ביותר עבור הכנסייה האורתודוכסית המזרחית.
מדובר באירוע ססגוני שהוא חגיגה גדולה לעיניים ולחובבי 
הצילום. בין היתר, מושלך במהלך הטקס צלב מעוטר אל 

המים והמאמינים נכנסים למי הירדן לחפש אחריו.    
לציין את  כדי  נחוג  / ההתגלות)  (חג הטבילה  האפיפיני 
שירדה  היונה  הירדן.  במי  יוחנן  בידי  ישוע  של  הטבלתו 
 - המאמינים  בעיני   - היא  זו,  טבילה  במהלך  מהשמים 
ההתגלות  הרוחנית.  השנייה,  האלוהית  ההתגלות 

הראשונה היא הגשמית, הפיזית, שהיא לידתו של ישוע.  
חג ההתגלות מצויין 12 ימים לאחר הלידה, על פי הלוח 
(חג  היום  עד  מקיימת  האורתודוכסית  שהנצרות  הקדום 

המולד חל ב-6 בינואר).
ב-14:00  יחל  עצמו  הטקס   ,13:00 בשעה  ההתכנסות 

בירדנית.
sarit@yardenit.com :לפרטים

צילום: דודו קורן
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אלפים הגיעו לשביל הסכרים בנהריים
מספרים כאלה לא זוכרים אפילו זקני עמק הירדן: קרוב 
בשביל  שישי-שבת  במהלך  ביקרו  איש  אלף(!)  ל-15 
שנקטפו'.  הפרחים  'גבעת  ובאתר  בנהריים  הסכרים 
יעקב  אשדות  ואנשי  הירדן  עמק  האזורית  המועצה 
השער,  פתיחת  את  יזמו  נהריים  אתר  את  המפעילים 
הפרידה  לאחר  שנסגר  האזור  אל  כניסה  המאפשר 

הכואבת מאי השלום.
עוצמת  דופן בשל  יוצא  היה  המחזה שנגלה למבקרים 
בשלושים  כמותה  היתה  (שלא  הירמוך  של  הזרימה 
הדר,  שי  הירדן.  נחל  והמפגש עם  השנים האחרונות) 
מנהל אתר נהריים מספר, כי מאז הפינוי של אי השלום 
שנכפה על ידי הירדנים - לא היה המקום גדוש מבקרים 

כפי שהגיעו אליו בסוף השבוע שעבר.
הסכרים  בשביל  מודרך  לסיור  ויצאו  נרשמו  המטיילים 
החוצה את הגבול אל השטח המפריד בין עמדת הגבול 
הירדנית לגדר הגבול ו'דרך הטשטוש' בצד הישראלי. גם 
בסוף השבוע הזה ניתן יהיה לבקר במקום. החזאי מבטיח 
הזרימה  את  היטב  יתחזקו  גשם  של  נאות  שכמויות 

בירמוך ובירדן.
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מתחברים לטקסט
ייחודי,  למפגש  מוזמנים   – הטקסטים  ואוהבי  אוהבות 

המיועד למי שנהנים לעסוק בקריאה ובכתיבה.
רביעי  ביום  שיתקיים  דופן,  ויוצא  ייחודי  מפגש  מדובר 
הספרייה  חלקי  בשני   19.00 בשעה  בינואר   ה-29 
האזורית שבבית גבריאל. שני המפגשים ייערכו בו זמנית 
יהיה מנחה  כל אחד בנושא אחר.  לכל קבוצה  ויעסקו 
משלה: בספריית הילדים יעסקו בכנרת; ואילו המבוגרים 
יחטטו בסוגייה מרתקת אחרת: החמצה... בכל קבוצה 

יקחו חלק 8-9 משתתפים. 
אתכם  הביאו  אנא  מהמפגש,  המירב  את  למצות  כדי 

למפגש:
- כל סוג של טקסט (גם כתיבה עצמית) שיעסוק בנושא 

המפגש ולא יעלה על 430 מילים.
יין) שבו יתכבדו  (אפשר גם  - אנא הביאו כיבוד כלשהו 

כולם בהפסקה שתהיה במהלך המפגש. 
משתתף  כל  וחצי.  משעתיים  יותר  לא  ייארך  המפגש 
יתבקש להקריא את הטקסט שבחר להביא איתו למפגש. 
ולחלק למשתתפים  שיר)  (כגון  לצלם טקסט קצר  רצוי 

במפגש. 
עד לתאריך ה-24  לכל המאוחר  הירשמו למפגש  אנא 
קצירי נורית  של  המייל  באמצעות  זאת  עשו  בינואר; 
יוסף  שירלי  nk1944@gmail.com   או בסלולרי של 

.050-7294797
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