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המועדון העסקי של עמק הירדן
בונה  הירדן  מרכז הצעירים של המועצה האזורית עמק 
BIZ ,בימים אלה קהילה אזורית של בעלי עסקים ויזמים
ויישום.  למידה  לנטוורקינג,  מרחב  שתאפשר  כנרת, 
ואת  הפעולה  שיתופי  את  לחזק  כמובן,  היא,  המטרה 

העסקים המקומיים.
להשתתף  מוזמנים  הסוגים  מכל  ועסקים  ובעלי  יזמים 
החלום  בשלב  נמצאים  אשר  יזמים  גם  כמו  במפגשים, 

וזקוקים להכוונה (וקצת חיזוק מוראלי) להמשך הדרך.
במהלך המפגש יוקם אינדקס של העסקים בעמק הירדן וכן 
לשיווק  שווה  קורס  להגריל  ואפשרות  תדמית  צילומי 
מרכז  של  הפייסבוק  בעמוד  המלאים  הפרטים  דיגיטלי. 

צעירים בעמק הירדן.
המועצה  של  צעירים  מחלקת  בהובלת  מתקיים  האירוע 
ובשיתוף הסוכנות לעסקים קטנים, קרן שמש, ומרכז כנרת 

ליזמות וחדשנות.
או   050-4550255 בטלפון  מראש  הירשמו  אנא 

young@j-v.org.il :במייל

להשכרה: אולמות חדשים בבית גבריאל
בבית גבריאל הסתיימו בימים אלה עבודות שיפוץ ובנייה 

של שני אולמות חדשים: אולם 'ירדן' ואולם 'גולן'. 
שטח כל אחד מהאולמות  כ-70 מ"ר והם מיועדים להשכרה 
ישיבות של  כנסים,  קורסים,  סדנאות,  יומית לטובת:  חד 

פורומים שונים וכמובן,  עבור פעילויות תרבותיות שונות.
האולמות הנעימים עוצבו כך שהם פונים אל עבר הכנרת. 
'ירדן' סדנת  כבר בסוף השבוע שעבר התקיימה באולם 

אומן עם השחקן דביר בנדק והבמאי דני מנקין.
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בואו נצמח ביחד
האזורי החדש, מחפש אתכם,  והיזמות  מרכז התעסוקה  כנרת,  מעיינות  מעברים  מרכז 

כשרוניות ומוכשרים תושבי האזור, לשורה של תפקידים.
1.      רכז/ת אדמיניסטרציה

2.      עובד/ת סוציאלי/ית קהילתי
3.      יועץ/ת קריירה ותעסוקה.

4.      רכז/ת יזמות ועסקים קטנים.
מרכז מעברים מעיינות כנרת הוא תוצאה של שיתוף בין המועצות האזוריות עמק המעיינות 
Inno- -ועמק הירדן לבין משרד הרווחה ומרכזי החדשנות האזוריים  -  מרכז יזמות וחדשנות ו

. valley
התעסוקה  קידום  באמצעות  והמקומית,  האזורית  הכלכלה  את  לפתח  היא  המרכז  מטרת 

והיזמות במרחב ,לטובת חיזוק החוסן הכלכלי והחברתי של התושבים, הקהילות והאזור .
cv@innovalley.co.il :מוזמנות ומוזמנים לשלוח קו"ח למייל

תצפית חדשה לעבר מושבת הקינון
מגדל תצפית חדש ומזמין מאד הוצב לאחרונה בחנייה של בניין המועצה 
בעמק הירדן. מדובר בנקודת תצפית מרהיבה ביופייה שלא רבים מודעים 
לקיומה. מנקודה זו ניתן לראות את כל  אגם הכנרת, ההרים המקיפים 

אותה ובמיוחד בתקופה זו - את החרמון המושלג בצבעו הלבן המרהיב.
כמו שהפליאה לכתוב נעמי שמר: "אתה שומע ציפורים בסבך וכל אחת 
מהן ציפור גן עדן"... בעונה זו ניתן לשמוע ולצפות בלהקות גדולות של 
מומלץ  אגמים.  שחפי  של  ובלהקות  הגמדי  וגם  הגדול   - הקורמורנים 
להסתייע במשקפת, למי שיש. בעונת הקיץ החגיגה תלך ותתעצם ואז 
שונים,  ממינים  אנפות  של  קינונים  במאות  בנוסף  לצפות  יהיה  ניתן 

המקננים על צמרות עצי האשל שטובלים עד מחציתם במי הכנרת. 
סיפור הצלחה  לדעת: מושבת הקינון של הקורמורן הגמדי היא  חשוב 
יחודי. אחרי שכמעט נכחד כמקנן בחולה בתקופת ייבושה והיה בסכנת 
הכחדה, הוא חוזר אלינו כמקנן בעשרות ואפילו במאות במושבת הקינון 
לבניין  מתחת  ממש   – מים  עופות  מיני  של  בישראל  ביותר  הגדולה 

המועצה.
את הפרוייקט ביצע אגף תפעול ושפ"ע במועצה, בראשותו של רענן סרי, 
שמקדם מגוון של פעילויות סביבתיות בקהלים מגוונים ואחת החשובות 

שבהן היא הכרת המרחב. 
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נטיעות כואבות 
כמדי שנה מאז 1997, גם בט"ו בשבט הזה התקיים טקס 
הנטיעות בנהריים, לזכרן של שבע הבנות שנרצחו על ידי 

צלף ירדני.
כאלף תלמידים, מורים, מדריכים ואורחים התכנסו ברחבה 
ידיה  במו  הקימה  אשר  שנקטפו  הפרחים  גבעת  שמול 
אורנה שמעוני. אורנה דאגה לגייס קבוצה של מתנדבים 
שסייעו לשמור על הפרחים שעמדו כל הלילה בקור העז; 
את  ואיפשרו  המעטפת  את  סיפקו  כתמיד  קק"ל  ואנשי 

קיומו של הטקס המרגש והחשוב.
של  בעיצומו  הגיע,  פרץ  הרב  החינוך  ששר  לפני  קצת 
הטקס, נשא ראש המועצה עידן גרינבאום דברים והזכיר 
לכולם שהשנה זהו טקס עצוב במיוחד. "השנה - אמר ראש 
אי השלום, מקום  רק לראות את  יכולים  אנו   - המועצה 

הרצח והיגון, לראות מנגד - ולא לבוא בשעריו". 
כלפי  מאשימה  אצבע  המועצה  ראש  היפנה  בדבריו 
ממשלת ישראל וביקר, במילים קשות, את מי שמסכנים את 
אחריות  חסרת  "מנהיגות  ירדן.  עם  החשוב  השלום 
מעמידה בסכנה את הסכם השלום שלנו עם ירדן", אמר 
לקונסול  רב  בחום  הטקס  במת  מעל  והודה  גרינבאום 
הירדני, שגם השנה הקפיד לייצג את הממלכה השכנה 
באירוע. אחד מרגעי השיא המרגשים השנה היה כאשר 
עלה לבמה  יעקב  באשדות  חיים  כישורי  ממכללת  חניך 
וביצע שיר כשהוא מלווה על ידי אחד המורים אשר ניגן 

בגיטרה.
הספר  מבית  ומורים  תלמידים  גם השנה  הגיעו  לאירוע 
בין  שנרצחו.  הבנות  למדו  שבו  (פירסט)  שחר  אמי"ת 
הנואמים השנה היו גם ראש עיריית בית שמש ד"ר עליזה 
ואחת  בונה  עומרי  של קק"ל  צפון  מרחב  מנהל  בלוך, 

הבנות אשר ניצלו מן הטבח.
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עובדות על הקשר
סדנת  הסתיימה  השבוע  והולכת:  משתרשת  המסורת 
זוהי השנה החמישית שבה  ובנות בגיל המצוות.  אמהות 

מתקיימת סדנא כזו בעמק הירדן.
בנושאים  עוסקים   - עידן  במרכז  שהתקיימו  המפגשים 
והתמקדו בקשרי  המאפיינים את תחילת גיל ההתבגרות 

אמא ובת.
השנה השתתפו בסדנא אחד עשר זוגות של אמהות ובנות 
מכל רחבי העמק. זהו עוד אחד מפירותיו המבורכים של 
להורים  הספר  בית  בעמק',  'הורות  המועצתי  הפרוייקט 

שהוקם במועצה. 
האמהות נהנו מאד מן המפגשים ואף נתנו לזה ביטוי כאשר 
אמרו: "זו היתה חוויה נעימה ומרחיבת אופקים; תודה רבה 

על סדנה קלילה ועם זאת, בעלת תוכן חשוב מאוד״".

פינסקי, רכזת  אדלשטיין  ייזום והובלת הסדנה - איילה 
יחידת א'-ו' במרכז עידן, וקרני רימר צרי, מנהלת המחלקה 

למניעת אלימות, סמים ואלכוהול

היצירה המדעית
תלמידי כיתות ג עד ה', המרכז האקדמי לנוער במכללת 
כנרת מזמין אתכם לחוג 'האמן והמדען', המתקיים מדי יום 
ראשון אחר הצהריים (15:30-16:30) במכללה. החוג כולל 
 800 15 מפגשים בני שעה אחת כל פעם. עלות החוג: 

שקל.
לפרטים: 054-2669268
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להתראות בפסטיבל 'כנרת' הבא
וליאנה  בוקור  דניאלה  של  סרטן   - מורגנה'  'פאטה 
הזוכה  הוא  בצלאל,  בוגרות  צעירות  יוצרות  ברקוביץ', 
מוטי  ע"ש  ומסע  טבע  סרטי  בתחרות  הראשון  במקום 
'כנרת' בעמק  קירשנבאום, שנערכה במסגרת פסטיבל 

הירדן.
שתי הזוכות קיבלו את הפרס מידיו של כנען, בנו של מוטי 
קירשנבאום, באחד משורה של רגעים בלתי נשכחים שהיו 
לאורך פסטיבל הסרטים הבינלאומי 'כנרת', שהתקיים לכל 
אורך סוף השבוע החולף (חמישי עד ראשון) בעמק הירדן.

בוקור וברקוביץ' הן שתי במאיות אנימציה מתל אביב שזהו 
סרט הגמר שלהן, במסגרת המחלקה לאמנויות המסך של 
בצלאל. הסרט, שהופק בסיועה של 'קרן גשר', היה אחד 
מ-38 סרטים שניגשו לתחרות סרטי טבע ומסע ע"ש מוטי 
קירשנבאום. הוא מתאר חיי נדודים של שלוש נשים ומאיר 
את הדילמה שבין אמהות ובית של קבע למול הצורך הבוער 

לצאת לנדודים. 
חבר השופטים כתב על סרטן של בוקור וברקוביץ': "שילוב 
וידאו  וקטעי  סטילס  תמונות  אנימציה,  של  ומרגש  נבון 

המציג שלוש נשים שמסע הנדודים הוא תשתית עולמן".
באולמות הפסטיבל  ביקרו  ימי הפסטיבל  ארבעת  לאורך 
ובפעילויות השונות כאלפיים איש, אשר צפו בהקרנת טרום 
הבכורה של סרטו החדש של משה אלפרט 'כנרת- ים של 
וחבריו,  בנדק  דביר  של  'קומיקזה'  ממופע  נהנו  חיים', 
'אולסי,  התרגשו עד דמעות בהקרנת הבכורה של הסרט 
זכה  מנקין) שבמהלכה  דני  (של הבמאי  גירסת הבמאי' 
הכדורסלן האגדי שנכח באולם לסטנדין אוביישן ממושך; 

ועוד שפע של אירועים למשפחות ולילדים.
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שני רמטכ"לים ושר חינוך אחד
 19-20) וחמישי  רביעי  בימים  ייערך  וחברה  צבא  כנרת החמישי לחוקרי  כנס 
בפברואר) במכללה האקדמית כנרת תחת הכותרת: "צבא העם - מאז ומעולם?". 
הכנס ידון ביחסי צבא וחברה בישראל בעידן של קיטוב חברתי, נרטיבים מתחרים 

ופוסט אמת.
הכנס הינו תוצר של שיתוף פעולה בין מכון כנרת ע"ש רא"ל דן שומרון, אגודת 
חוקרי צבא-חברה בישראל והמכללה האקדמית כנרת, שבמהלכו יתארחו אנשי 
שאול  (במיל')  רא"ל  איינזקוט,  גדי  (במיל')  רא"ל  וביניהם  וביטחון  צבא 
אלוף (במיל') משה קפלינסקי ובכירים  אלוף (במיל') מתן וילנאי,  מופז, 

נוספים בתחום הצבא והביטחון.
 

במסגרת הכנס יתקיימו המליאות המרכזיות הבאות: 'מליאת רמטכ"לים וסגני 
רמט"כלים': בהשתתפות רא"ל במיל' גדי אייזנקוט, רא"ל במיל' שאול מופז, אלוף 

במיל' מתן וילנאי, אלוף במיל' משה קפלינסקי.
מליאת 'מודל הגיוס החדש': בהשתתפות שר החינוך לשעבר הרב שי פירון.

– על אסטרטגיית הלחימה של חיל האוויר בעבר בהווה  'מליאת חיל האוויר' 
ובעתיד. את המליאה יוביל אל"מ (מיל') מיקי לב, מנכ"ל האקדמית כנרת.

בין המליאות יתקיימו 18 מושבים מרתקים, שבמהלכם יציגו חוקרים מאקדמיות 
שונות את המחקרים, התובנות וכתבי העת האחרונים בנושאי צבא-חברה, כגון: 
האם על הצבא הישראלי לעבור למודל גיוס האמריקאי ולהפוך את צה"ל מצבא 

העם לצבא שכיר?
יותר,  קלילה  באווירה  מיוחד  תרבות  ערב  יתקיים  הכנס  במהלך  לכך,  בנוסף 
הלר, על  אור   13 וביטחון של מהדורת חדשות  בהנחיית הכתב לענייני צבא 

תפקיד הצבא בחברה הישראלית.
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החקלאות מייחלת לשינוי
המועמד לראשות הממשלה, יו"ר כחול לבן בני גנץ, התארח 
השבוע במועצה האזורית עמק הירדן. הוא הגיע על מנת 
ללמוד על האתגרים והקשיים שניצבים בפני חקלאי עמק 
הירדן ואזור סובב כנרת. במהלך פגישה שיזם ראש המועצה 
ומנהלי  מהחקלאים  כמה  לבין  גנץ  בין  גרינבאום  עידן 
הקהילות בעמק הירדן, שמע יו"ר כחול לבן דברים קשים על 
ממצוקת  ישראל  ממשלת  של  המתמשכת  ההתעלמות 

החקלאים. 
גנץ ביקש להבהיר, כי כחול לבן רואה בהתיישבות החקלאית 
חוליה משמעותית מאד בקיום הישראלי. בין היתר הדגיש 
גנץ את חובתה של ישראל להתמודד עם כל מקרה בלתי 
"קחו  תושביה.  של  התזונתי  הבטחון  על  המאיים  צפוי 
מי  "יש  גנץ.  אמר  הקורונה העולמי",  את משבר  לדוגמא 
שטוענים שאפשר לפתור כל בעיה באמצעות יבוא של מזון. 
על  נשמור  איך   – עולמי  בריאות  משבר  יש  אם   – אבל 
עצמאותנו אם אין לנו יכולת לייצר את מזוננו בעצמנו ולוודא 

שהוא מוגן מפני כל מחלה?"
אלון שוסטר  יו"ר כחול לבן שלווה בח"כ  את הסיור פתח 
(לשעבר ראש מעוצה אזורית שער הנגב) בארוחת צהריים 
יצא  כמה מהחברים; בהמשך  שוחח עם  ב', שם  בדגניה 
לביקור במרכז האריזה החדיש של צמח בננות ומשם הגיע 
אל מרכז 'כנרת' ליזמות וחדשנות, שם הקששי להסברים של 
מרכז  ומנכ"ל  שלום  מנשה  מפעלים,  צמח  מנכ"ל 
את  באוזניו  תיארו  השניים  שמיר.  אלעד  החדשנות, 
התוכניות  את  והציגו  כה  עד  במקום  שנעשו  המהלכים 
ארוכות הטווח, להקים בעמק את מרכז האגרוטק המתקדם 

והחשוב ביותר בארץ.
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Forbes
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