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בנימה אישית
שנת לימודים נוספת הסתיימה. כל תלמידינו בששת בתי הספר היסודיים ובתיכון בית ירח יוצאים לחופש הגדול 
ואנחנו כבר עם הפנים לשנת הלימודים הבאה. בחודשיים הקרובים, נשפץ את בית הספר "נעמי שמר" בכנרת, 
נוסיף כיתות חדשות בבית ירח וב"בית המעיין" שבקיבוץ חוקוק, נעבוד קשה כדי להשלים במועד בניית גנים 

חדשים בפוריה עלית ובפוריה נווה עובד ועוד ועוד. 
ולאנשי  האוטובוסים  לנהגי  המסייע,  לצוות  ולמורים,  למורות  ההוראה,  לצוותי  ענקית  תודה  לומר  המקום  זה 

האבטחה. וכמובן: נאחל לכולנו חופש נעים.

גן ברוח אנתרופוסופית                      
לאחר שלל דיונים ופגישות שנערכו בתקופה האחרונה, הגענו לכלל החלטה: אני שמח לבשר כי בשנת הלימודים 
הקרובה בכוונתנו לפתוח גן מועצה ברוח האנתרופוסופיה בפוריה - כפר עבודה. הרישום בעיצומו וייסגר בקרוב. 
אנו מבקשים ממי שעוד מתלבט למהר ולהירשם. אני רואה חשיבות רבה ביוזמה המבורכת ומאמין שהיא תספק 

מענה חינוכי נוסף ותעשיר את האפשרויות של הורי עמק הירדן.
ניתן לבצע רישום באמצעות טופס מקוון שנמצא באתר המועצה, או ליצור קשר עם: 

בשמת 052-3749294
מירי 050-8584680  
עילית 052-5674370

ואלה שמות יקירי העמק                      
לאחר שבע שנים שבהן לא הוענקו פרסי העמק מטעם המועצה – בספטמבר הקרוב, נקיים טקס חגיגי ונעניק 
לגוף שהצטיין  יוענק  נוסף  הירדן. פרס  וקידמו את עמק  את הפרס לשישה אנשים שהותירו חותם משמעותי 

בפעילות לטובת האזור.
ואלה שמות מקבלי פרס עמק הירדן:

        עמירם אידלמן מקבוצת כנרת
        ד"ר ירח פארן מהאון

        מרים ירדני מבית זרע
         אלי קפצ'וק מבית זרע

תודה רבה לחברי ועדת הפרס עוזי קרן (יו"ר מעין גב), שולה בן נחום (בית זרע), עמנואל עמיבר (דגניה ב), 
דני שני (פוריה עלית), דורון רוזנבלום (אשדות איחוד), איתן בלינקוב (המושבה כנרת) ועידית דגן (גינוסר). 

עוד פרטים על מקבלי הפרס ועל פועלם לאורך השנים ניתן לקרוא באתר המועצה.

גבי פינסקי מאפיקים
אלכס פרג ז"ל מבית זרע 

חברת הנעורים באשדות יעקב 
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חניית נכים    
עם כניסתי לתפקיד, ביטלתי את מקום החניה שהיה שמור לי 
סמוך לכניסה למועצה. וכעת, אחרי פניות שלכם והערות מצד 
הקרובים  במקומות  נכים  חניות  הסדרנו  הנגישות,  מומחי 

ביותר לכניסה.
תודה לרענן סרי ולצוות אגף שפ״ע על הביצוע המהיר. 

ואזהרה לסיום: חנייה אסורה בחניית הנכים - תטופל ביד קשה.

אני והשוטר שלי                       
גן דקל בפוריה נווה עובד, בשיתוף עם  רעיון יפה של צוות 
אנשי השיטור הקהילתי שלנו. קוראים לזה "השוטר שלי ואני" 
חינוכיים  מסרים  מעבירים  במסגרתה  ביוזמה  ומדובר 
והתנהגותיים חשובים לילדים, באמצעות מפגש נעים ונינוח 

עם אנשי משטרה.
משרד  עם  בתיאום  ונערך  הילדים  לגני  מותאם  הפרויקט 
הצגת  בנושאים:  הדרכה  הילדים  עברו  במסגרתו,  החינוך. 
זרים;  אנשים  עם  במפגש  זהירות  תפקידו;  ותפיסת  השוטר 

כללי התנהגות ברכב בזמן נסיעה ועוד...                      
בסיום - קיבלו הילדים תעודה.

אוהבים וזוכרים 
בכיכר  הזיכרון  לפינת  הצמוד  הגן  את  לשדרג  סיימנו  השבוע 
להסב  יוכלו  במקום,  זיכרון  לחלוק  הבאים  בצמח.  המרכזית 
מעתה בספסלי הגן כשפניהם ללוחות הגדולים ועליהם שמות 
הנופלות והנופלים. את הספסלים מקיפה גינה צעירה ופורחת.

תודה רבה לחברת פארק, שסייעה במימון העבודה וברכישת 
השתילים ותודה לאגף שפ"ע שניצח על המלאכה.
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פעילות מורשת ביד לבנים
היטב  מודעים  ירח  בית  ומתיכון  הספר  מבתי  אליו  המגיעים  הצעירים  מקום.  עוד  איננו  בעמק  לבנים  יד  בית 

לחשיבותו של המקום ולמסר הערכי היוצא דופן שהוא מעביר לכל אחת ואחד מהמבקרים.
בשבוע שעבר התקיימה במקום פעילות לכיתות ז', ח' מאפיקי ירדן. בתחילה התרכזו כולם בשקט מופתי בחדר 
ההנצחה ושמעו הסבר קצר על משמעות המקום ובהמשך העבירו מדריכות ממרכז 'המעורר' סמינר בנושא: 
"בקש שלום ורדפהו". הילדים שוחחו ברצינות על מושגים שאין להם כמעט נוכחות ביומיום העמוס שלנו. קדושת 
החיים; ערך החיים בחברה שמקדשת הקרבה לטובת בטחון, כמו גם למען השלום; איך נראים חייה של חברה 

בתקופת מלחמה, לעומת ימי שלום ועוד.
אנשי יד לבנים מזמינים את תלמידי בתי הספר ליצור קשר ולתאם  פעילויות מעשירות נוספות במקום. תודה רבה 

לאלה פארן ולאנשי ארגון יד לבנים הארצי שמסייעים במימון הפעילות.

מגרש טניס 
אין מה לחשוש. אם לחברים באליפות הפתוחה באוסטרליה 
יקרה חלילה פנצ'ר – מעכשיו יש להם על מי לסמוך. מגרש 
של  משותף  במימון  ושדרוג  שיפוץ  עבר  א'  בדגניה  הטניס 
חובבי  כל  את  לקלוט  ממוכן  יותר  והוא  והקיבוץ  המועצה 

הספורט הלבן.

שטים לזכר הבנים  
הבנים  שיוט  האחרון  השבוע  בסוף  התקיים  שנה,  כמדי 
המסורתי בקיבוץ גינוסר. למעלה מ-250 ילדות וילדים ונערות 
בתחרות  הכנרת  במימי  שיט  כלי  בשלל  הפליגו  ונערים, 
היציאה  לפני  בענף  לעוסקים  האחרון  למבחן  הנחשבת 
לתחרויות הקיץ בחו"ל. חברי עמותת מגל אל גל ניצחו על 
הענקת  טקס  את  ביחד  קיימנו  ובסיום  המופתי  הארגון 

הגביעים למנצחים בהשתתפות נציגי המשפחות השכולות
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השרה גילה גמליאל   
במימון  לנו  מסייעת  גמליאל  גילה  חברתי  לשוויון  השרה 
"שלישי  במבצעי  (למשל,  העמק  לגימלאי  שונות  פעילויות 
פעילויות  במימון  גם  ולסייע  להמשיך  ותשמח  בשלייקס") 
בעלות  אוכלוסיות  ולמיגוון  לצעירים  ואחרות  תרבותיות 

אפיונים יחודיים.
של  הרחב  המגוון  את  בפניה  והצגנו  אותה  אירחנו  השבוע 
הפעילויות שאנו יוזמים לכלל קבוצות האוכלוסיה בעמק הירדן. 
מכלול  בין  האיזון  לה  חשוב  כמה  עד  והדגישה,  שבה  השרה 
הטעמים התרבותיים וההעדפות השונות שיש בקרב התושבים 
שלנו. רשמנו לפנינו את בקשתה של השרה ושמחנו להתבשר 

כי שיתוף הפעולה עם המשרד יימשך גם בעתיד.

שיתוף ציבור     
המסע שלנו בקרב יישובי המועצה הגיע השבוע לבית זרע. 
וחברים מכל הגילים, שהגיעו בערבו  לפגוש חברות  שמחתי 
של יום קיץ לוהט ולשוחח איתם על אתגרי התחבורה, עתיד 
יוזמות  האזורית,  המרפאה  בקיבוצים,  הסיעודיים  הבתים 

חינוכיות חדשות ועוד ועוד. 

עם הפנים קדימה...
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


