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מובילים במחקר החקלאי
לאחרונה  נמצאת  הירדן  בעמק  המחקרית  הפעילות 
בתנופה. לא רק בזכות הדברים החשובים שנעשים ב'צמח 
נסיונות' ובמכללת כנרת – אלא בזכות קדחתנות מחקרית 
החווה  ותלמידי  תלמידות  של  מצידם  שבח  לכל  ראויה 
להכרה  זכו  גם  הם  השבוע  הירדן.  עמק  של  החקלאית 

ביכולותיהם המרשימות.
והתלמידים  התלמידות  של  המחקריים  הפרוייקטים  את 
תלם  פיטקובסקי,  סלעית  המורים  צוות  השבוע  הציג 
תל  באוניברסיטת  שהתקיים  במפגש  כהן  ורועי  אלוני 
אביב. מדובר במחקרים שנערכו בתחום שילוב התלת מימד 

בחקלאות. 
בסיום זכו העבודות של תלמידי החווה החקלאית של עמק 
הירדן במקום הראשון(!) מבין עשרות בתי ספר מכל רחבי 
ועמותות  לחינוך  אלון  קרן  אירגנו  התחרות  את  הארץ. 

אופנים.  
עציצים  באקוופוניקה;  צפים  עציצים  הוצגו:  היתר  בין 
27 עציצים של  כלל-חוותי, הכולל  וניסוי  בצורות שונות; 

תלמידים שונים. 
שי  מחמאות לתלמידים, לצוות המורים ולמנהלת החווה, 

גפן רויטמן. גאווה גדולה עבור כולנו.  
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אתגרים 2020
ראשי האגפים של המועצה האזורית עמק הירדן הציגו 
השבוע בפני הנהלת המועצה את תוכניות העבודה שלהם 

לשנת 2020.
המשימות  הוצגו  האגפים  מראשי  אחד  כל  של  במצגת 
המרכזיות במיגוון רחב של תחומים: פעילויות המחלקה 
לקליטה וצמיחה דמוגראפית, פרוייקטים חדשים במסגרת 
אגף חינוך, הגדלת מיגוון השירותים החברתיים של אגף 
קהילה ושירותים חברתיים, בניית המרכז החדש של האגף, 
שאלות  הציגו  ההנהלה  חברי  ועוד.  שפ"ע  אגף  אתגרי 
את  לשדרג  שעשויים  ורעיונות  כיוונים  לשקול  וביקשו 

תוכנית העבודה המועצתית.
חלק מחברי ההנהלה ביקשו, כי המידע שהוצגו יופץ ויגיע 
לעקוב  שיוכלו  מנת  על  הירדן  עמק  תושבי  כל  לידיעת 

ולהבין לאן פניו של העמק ופני המועצה.

טובים השניים
השבוע ביקרו בעמק הירדן אנשי אגף הרבנות הראשית 
לישראל, בראשות הרב יעקב סבג. מטרת הביקור היתה 

סקירה ובחינה של מערך הכשרות בעמק הירדן.
ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום, הרב 
ניסים  והרב  דידי  שלמה  הרב  הירדן,  האזורי של עמק 
אלקובי יו"ר המועצה הדתית בירכו את האורחים והדגישו 
בין  המתקיים  המצויין  הפעולה  שיתוף  את  בדבריהם 

המועצה האזורית למועצה הדתית. 
שירותי  של  איכותם  את  הביקור  בסיום  ציין  סבג  הרב 
הכשרות המנוהלים על ידי אבי מלול ושל מערך שירותי 
הדת שמהם נהנים תושבי עמק הירדן. הרב רפי יוחאי, 
ראש מחלקת אכיפה ברבנות הראשית, אמר כי הדיאלוג 
הפורה והמבורך בין שני הגופים בעמק ראוי לציון וכי יש בו 
כדי להבטיח את רמתם הגבוהה של שירותי הדת הניתנים 

באזור.
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שיהיה לנו לבריאות
ראש  בלשכת  השבוע  התקיימה  וטובה  חשובה  פגישה 
המוביל  והצוות  צפון  מחוז  כללית  הנהלת  עם  המועצה, 

במרפאה האזורית שלנו.
ד"ר מרדכי דיין, מנהל כללית מחוז צפון, הגיע ביחד עם 
צוותו למפגש עם ראש המועצה, עידן גרינבאום, מנהלת 
יחידת הבריאות במועצה זהר יחיאלי ומנהלת אגף קהילה 
שנכח  הכללית  צוות  שובל.  איריס  חברתיים,  ושירותים 
ריקון, מנהלת סיעוד מחוזית,  ברוריה  בפגישה כלל את: 
טרבלסי  וחיים  מחוזי  אדמיניסטרטיבי  מנהל  ברום,  רפי 
המרפאה  את  גליל.  מינהלת  של  אדמיניסטרטיבי  מנהל 
המרפאה,  מנהל  עבדאללה,  חליל  ד"ר  ייצגו  האזורית 
מנהלת  ועקנין,  והלי  הסיעוד  מנהלת  יצחק,  סימה 
ורווחה  בריאות  מנהלת  פורת  עירית  אדמיניסטרטיבית. 

באפיקים ייצגה את הישובים בפגישה.
מנהלת יחידת הבריאות במועצה הדגישה, בתחילת דבריה, 
את שיתוף הפעולה והרצון הטוב שמגלה הנהלת המרפאה 
האזורית והאחראים על שירותי בריאות כללית במחוז. עם 
 – התייחס  שאליהם  נושאים  מספר  נותרו  עדיין  זאת, 

לבקשתה - מנהל המחוז, הד"ר דיין.
חיוניים  שירותים  מספר  לקדם  התבקשו  הכללית  אנשי 
רופאת  של  צירוף  ביניהם  הירדן,  עמק  תושבי  לטובת 
הפעילות  שעות  הרחבת  למרפאה,  נוספת  משפחה 
– בתוך הבית"  וטיפול  "אישפוז  במרפאה, הפעלת שירות 
מרפאת  פתיחת  בחינת  הרפואיים,  לקריטריונים  בהתאם 
כללית סמייל בעמק הירדן ועוד. מנהל המחוז הביע רצון 
שיפור  יורגש  בקרוב  כי  והבטיח,  לבקשות  להיענות 

משמעותי.
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לפצח את זה ביחד
בשבוע  קיים  Bizכנרת  העסקי  המועדון  טובה:  בשעה 
לבנים.  ביד  ורב משתתפים  מוצלח  ראשון  מפגש  שעבר 
הגיעו  ומהסביבה  מהעמק  עסקים  ובעלי  יזמים  כמאה 
כדי  שיש  והאפשרויות  הכלים  מיגוון  הוצג  שבו  למפגש, 

לסייע וללוות עסקים קטנים באזור.
את המפגש פתח ראש המועצה עידן גרינבאום, שהדגיש 
את החשיבות הרבה של צמיחת עסקים קטנים במרחב ואת 
משקלם בחיזוק הבטחון הכלכלי של תושבי האזור ובקידום 

העמק כולו.  
במרכז הצעירים של עמק הירדן מודעים לקושי שבלהיות 
בעל עסק מקומי. מדובר במשימה לא פשוטה שמצריכה 
מיומנויות ספציפיות ומאגר עשיר של רעיונות טובים. בעלי 
עסקים קטנים חשים לעיתים שאין להם במי להתייעץ ואת 
שותפות  נוצרה  כך  לשם  יומיומיים.  בנושאים  לשאול  מי 
מוצלחת עם 'מעוף' – הסוכנות לעסקים קטנים ובינוניים, 
'קרן שמש' ו'חממת כנרת לחדשנות ויזמות'. המטרה היא 
ליצור פלטפורמה, אשר בה כל בעל עסק/יזם יוכל למצוא 
חיבורים רלוונטיים, פרטנרים טובים לשיח עמיתים ומסגרת 

שבה ירגיש שהוא חלק מקבוצה בעלת אתגרים דומים.
רונית  בחלק השני של המפגש התקיימה הרצאתה של 
כפיר "מלא נעים- לנעים מאוד", אשר סיפקה תובנות וגם 
העסקים  בעלי  של  מעולמם  מחוייכת  קצת  זווית 

ולקוחותיהם.
העסקים  בעלי  את  מזמין  המועצה  של  הצעירים  מרכז 
ולהיעזר בכלים העומדים לרשותו.  והיזמים להיות בקשר 

מוזמנות ומוזמנים ליצור קשר עם שירה רוכברג .
050-4550255
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ספיישל בחירות בבית גבריאל
שלוש מערכות בחירות סוערות בתוך פחות משנה – לא 
התישו ולא הוציאו מהפוקוס את אנשי בית גבריאל, שגם 
הפעם דאגו לשמור על מצב הרוח של תושבי עמק הירדן 

והאזור.
במבואה של הבית - שרל'ה שרון לקחה את האווירה לידיים 
סרטים  מבחר  הוקרן  באולמות  בליווי הקהל הרב;  ושרה 
חד  דוקו במחיר בחירות  סרט  של  מיוחדת  כולל הקרנה 
פעמי (20 שקל לכרטיס)   ובספרייה של עמק הירדן רחשה 

פעילות ענפה של הורים וילדים.
לא נותר אלא לקוות שההפקה המיוחדת הבאה תתרחש 

ביום הבחירות – רק בעוד ארבע שנים.
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מסיבת שחרור עם אורי חזקיה
חיילות וחיילים משוחררים, בוגרות ובוגרי השירות הלאומי 
בני עמק הירדן – הגיע רגע השחרור וזו הזדמנות לחגוג 

בגדול ולהגיד לכם תודה רבה על הכל.
מרכז הצעירים של המועצה האזורית עמק הירדן מתכבד 

להזמין אתכם לערב שכולו צחוקים, בירה ונשנושים.
מיגוון  על  ולספר  אתכם  לפגוש  נרצה   – הזו  בהזדמנות 
השירותים שאתם יכולים להנות מהם במרכז הצעירים של 

המועצה.
בחלק הבידורי של המפגש: מופע סטנד אפ קורע מצחוק 

של אורי חזקיה.
המחיר עבור חיילים משוחררים ובוגרי שירות לאומי: 55 ₪, 

מחיר עבור אורחים: 85 ₪.
מומלץ לא לחכות, הכרטיסים נחטפים. 

המפגש יתקיים בבית גבריאל ב-26 במרץ.
החדשות  בעדכוני  תמצאו  כרטיסים  לרכישת  הלינק  את 

www.j-v.org.il באתר המועצה
חיילים  רכזת  לרנר,  הדס  עם  דברו  נוספים  לפרטים 
משוחררים במרכז הצעירים – 054-7243420. מוזמנות 
ומוזמנים ליצור קשר עם הדס ולתאם פגישת היכרות שבה 
תוכלו לקבל את כל המידע אודות זכויות חיילים משוחררים, 
ייעוץ והכוונה ללימודים, מידע כללי וסיוע בהתאמת מלגות 

ועוד.
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מי מפחד מהיפ הופ
אתם ביקשתם, המרכז למחול בעמק נענה ברצון: הורים, 
גברים ונשים, צעירות וצעירים ברוחם, התלהבו כשראו את 
ילדיהם רוקדים היפ הופ במהלך מופע סטודיו שהתקיים 

במרכז למחול ואמרו: גם אנחנו רוצים! 
רבקי אלגד ואנשי המרכז החליטו להיענות ופתחו קבוצת 

היפ הופ כיפית לבוגרים.
מוזמנות ומוזמנים להגיע ולהתנסות. לא נדרש ניסיון קודם, 

רק אהבה ורצון לנוע לצלילי מוסיקת היפ הופ... 
נפגשים בימי רביעי בשעה 20:30 בבית יד לבנים.

הירדן  עמק  של  למחול  המרכז  והרשמה:  לפרטים 
 04-7703979
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מחזקות את הדרום
אותנו  ייצגה  להקת המחול של בנות העמק, תאתא-זזה, 
המועצה,  בסיוע  אדום.  דרום  בפסטיבל  שעבר  בשבוע 
הדרימו הבנות לקיבוץ בארי כדי לחזק את רוחם של תושבי 

האזור, שלא נהנה משקט רב לאחרונה.  
המופע הססגוני והשמח עשה את שלו והתשואות בסיומו 

העידו שכנראה שדורית פורת והבנות עמדו במשימתן.
של  פורים  במסיבת  תהיה  הירדן  בעמק  הבאה  הופעתן 
'המייסדים' ביום רביעי ה-11 במרץ. תודה רבה לבועז לניר 

על הצילומים המרהיבים.
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מעשי הגבורה שלא נוכל לשכוח
הסיפור המלא אודות קרבות שהתחוללו כאן בעמק הירדן במלחמת

ובדגניות,  בצמח  הבלימה  קרבות  דרך  בצפון,  גב  עין  מקיבוץ   - העצמאות 
הקרבות הנואשים במסדה ובשער הגולן, ועד לעמידת הגבורה של קיבוץ גשר 
בדרום – קרבות שבהם נטלו חלק אנשי ארגון ההגנה, תושבי טבריה וחברי 
קיבוצים אחרים בעמק הירדן. כל אלה לא סופרו מעולם כמקשה ספרותית 

ומחקרית אחת.
אסף אגין, בן דגניה ב', שנפטר לאחרונה, כתב לפני כמה שנים עבודות מחקר 
אקדמיות המתארות ברצף מדהים את התקופה של טרום הקרבות בעמק 
הירדן. את ימי הקרבות והאש ואת עמידת הגבורה של מעטים מול רבים, כאן 

בעמק בשנת 1948.
כעת מתארגנת קבוצת חברים ותיקים מהעמק, שמבקשים להפיק, באמצעות 
כתבים אלה, ספר קריאה למען הדורות הבאים. הספר יגולל בפני הקוראים, 
בעזרת מפות וצילומים מאותם הימים, את סיפור הגבורה שאירע באזורנו רק 

לפני 70 וכמה שנים.
לצורך הפקת הספר, יש צורך בגיוס של כ-100 אלף שקל. 

לו, על מנת שיתאפשר  זוהי פניה אל הציבור הרחב, בעמק הירדן ומחוצה 
להוציא את הפרוייקט אל הפועל.

מידע מפורט על האפשרות לתרום ניתן למצוא בעדכוני החדשות שבאתר 
www.j-v.org.il המועצה
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