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בנימה אישית
הצוות המיומן מקיבוץ אפיקים מתכונן כבר חצי שנה, בשער הגולן הוכרז גיוס כללי ובאשדות יעקב איחוד, האלופה 
היוצאת, מוטרדים ממכת פציעות. עמק הירדן כמרקחה לקראת מרוץ הבנים השנתי שיתקיים בשבת הקרובה, 
ה-29 בחודש. הקבוצות משלימות את הכנותיהן והמתח רב. אני מזמין את כולכם להצטרף אלי לטקס הסיום, 

שייערך למרגלות האנדרטה לזכר חללי עמק הירדן בצמח, ונפרגן ביחד לכל המשתתפים. שיהיה בהצלחה.

אוהבים וזוכרים                 
ברחבי הארץ התפשט בימים האחרונים ביטוי חדש "עשרת 
ימי תקומה", אותם עשרה ימים שבין ערב יום השואה לחגיגות 

יום העצמאות הטומנים בחובם כאב גדול שהופך לשמחה. 
כמדי שנה, תושבי עמק הירדן יעטפו החל מהערב (ה'), בציון 
לבנים', את המשפחות השכולות  'יד  הזיכרון בבית  יום  טקס 
אתר  משיקים  אנו  השנה  מכל.  היקר  המחיר  את  ששילמו 
אינטרנט חדש ומיוחד שמכיל את כל בנינו ובנותינו אשר נפלו 
במערכות ישראל ובפעולות האיבה. באתר תוכלו לקרוא על 
הנופלים, לראות את תמונותיהם ולהדליק נר וירטואלי לזכרם. 
הגישה לאתר "גלעד לזכרם" נעשית דרך אתר האינטרנט של 

המועצה. תודה רבה לכל העושים במלאכה.

מצפה הוד                  
מי שמגיע אל העמק היפה שלנו ממערב, חולף בדרכו ליד אחת 
מנקודות התצפית המרהיבות בארץ. למרבה הצער, הזמן לא 
היטיב עם מצפה הוד שבכניסה לאלומות והוא סבל לאחרונה 

מעזובה, הרס ולכלוך שהכתימו כל אחת ואחד מאיתנו. 
אני שמח לבשר, שבמבצע מזורז, רגע לפני חג הפסח, שיפצו 
את  לו  והחזירו  המקום  את  המועצה  של  שפ"ע  אגף  אנשי 
הברק. לא עוד ספסלים שבורים וטינופת. מעכשיו שביל בטון 
ושולחנות פיקניק מונגשים לנכים, פחי אשפה ואתר שמכבד 
את כל הבאים בשעריו. עכשיו נשאר רק להזמין את כולכם לנוף 

הכי יפה בארץ ולבקש שתשמרו על הציוד ועל ניקיון המקום.
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כאן יוקם                        
אולמות ספורט, בדרך כלל, אינם עוד מבנה ציבור. יש להם 
מעמד מיוחד, שנובע משלל הזכרונות שצוברת כל שכבת גיל 
וצובר כל דור באותו אולם. ניצחונות, הפסדים, שמחה ובכי -  

כל ההתרגשות בתוך מבנה אחד. 
אם אתם בוגרי בית החינוך בדגניה וגם אם ביקרתם שם רק 
חתיכת  בלב.  קצת  לכם  יצבטו  הללו  התמונות   - כצופים 
של  הריסתו  עם  האחרונים  בימים  נמחקת  קטנה  היסטוריה 

אולם הספורט המיתולוגי בבית הספר. 
אולם  שנה  בתוך  יעמוד  חורבותיו  שעל  להבטיח,  יכול  אני 
חדש, ממוזג, עם פרקט וכל המתחייב ממרכז ספורט משובח 

בעמק הירדן.

מתחדשים בעמק                        
מליאת המועצה אישרה בישיבתה השבוע מספר רב של פרוייקטים בישובים, שאמורים לצאת לדרך כבר בתקופה 
הקרובה. בין היתר אושר שיפוץ מגרשי הספורט בחוקוק ובאלמגור, כמו גם שיפוץ מגרש הטניס בדגניה א'. חברי 
המליאה הצביעו פה אחד גם בעד שיפוץ מבני החינוך בקיבוץ אלומות ובמקביל אושרה רכישת טרקטור ועגלה 

חדשים לישוב פוריה נווה עובד, הקמת גדר היקפית בגן המשחקים בקבוץ מעגן ועוד ועוד.  
כעת נותר לוודא כי העושים במלאכה ימהרו לצאת לדרך וכולנו נוכל לראות כאמור את התוצאות בקרוב.

יום השואה בכישורי חיים 
אחד המקומות המופלאים הפועלים בעמק הירדן היא מכללת 
במקום  התקיים  השבוע  איחוד.  יעקב  באשדות  חיים  כישורי 
מקיבוץ  רוזנהוך  לוניה  השואה  ניצולת  בין  מרגש  מפגש 
אפיקים לבין הצעירות והצעירים המתחנכים ומבלים במקום.

ביד   בטקס  משואה  שעברה  בשנה  להדליק  שזכתה  לוניה, 
ושל  שלה  הבריחה  מסע  על  המרותק  לקהל  סיפרה  ושם, 

אחיותיה מאושוויץ.
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האם ידעתם                        
הירדן,  האזורית עמק  המועצה  ואיך החל התהליך שבסיומו התהוותה  מתי 
המועצה הראשונה בארץ, כפי שאנו מכירים אותה? שמעתם פעם על הביטוי 
"ועד הגוש"?... ועל אלכס פרג, איש בית זרע? .... לא אלאה אתכם; לא מכיוון 
שזה לא חשוב, חלילה. פשוט, כי כל הפרטים מצויים בשפע, כולל תמונות 

ומסמכים היסטוריים מרתקים, באתר המועצה. שתהיה לכם קריאה נעימה.

שלל פעילויות תרבותיות 
העמק שופע אירועים תרבותיים ולשמחתי כל שעליכם לעשות הוא רק לבחור 

את מה שטוב עבורכם.
לנסוע למחזמר 'עלובי החיים', להאזין לקונצרט נפלא בכנסיית הלחם והדגים 
גבריאל. כמו שאומרים  או להגיע לאחד משפע האירועים בבית  המחודשת 

בשפה תיאטרלית גבוהה: כטוב בעיניכם.

עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


