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איזה פרס מתוק
העובד  הנוער  חניכי  עלו  ראשון  ביום  כבוד!   - עילית  פוריה 
וביום  לביא  ביער  יומיים  של  למחנה  ז'-ח'  משכבות  והלומד 

שני הצטרפו אליהם החניכים מכתות ד'-ו'.
והצטרפו  ואנטיוכוס  יהודית  מתתיהו,  עם  נפגשו  ד-ו  חניכי 
השתתפו  גם  הם  ביוונים.  במאבק  החשמונאים  למשפחת 
בישולי  מוראל,  לקבוצה,  מחנה  הקמת   - שונות  בתחרויות 

שדה ובננה ספליט ושיתוף פעולה קבוצתי.
וכולם    (odt)מדריכי קק"ל הפעילו אותם בתחנות אאוטדור

זכו לעלות על הקרוסלות שבנו החניכים הבוגרים.
בתחרות שהתקיימה בין כל הישובים וקיבוצי העמק – זכו ילדי 
הצוות  עבודת  בזכות  הראשון.  במקום  עילית  פוריה 
המשובחת, הרעיונות והביצוע. את המקום השני השיגו ילדי 

תל קציר ובשלישי – ילדי חוקוק.
שוקולד  סדנת  היא  התהילה  עטורי  למנצחים  הפרס 
שתתקיים ביום הפעילות הבא, בשלישי הקרוב החל בשעה 
להגיע  מוזמנים  הילדים  בפוריה!  הגדול  במועדון   ,17:00

וליהנות מהפרס המתוק.
ותודה מיוחדת  שלמי תודה למדריכי בתי הילדים שהצטרפו 
ליוסי כהן, אבא מקיבוץ תל קציר שחזר לימי ילדותו והפעיל 

ועזר רבות!
התנועתית,  בפעילות  חדש  מפעל  המחנה,  הקמת 
ומחלקת  מגן  שולי  עידן,  מרכז  צוות  בזכות  התאפשרה 
התחבורה, זיו דואב בתיאום הצמיגים לקרוסלה, משה נבון 
את  שאישר  עדוי  עלא  הבננות,  תרומת  על  בננות  וצמח 

הפעילות לצוות יער לביא ולמדריכי קק"ל.

ברוכים הנקלטים בדגניה ב'
בשבוע שעבר קיבלו חברי וחברות קיבוץ דגניה ב' החלטה היסטורית, המשנה את אורחות החיים בקיבוץ. על פי 
ההחלטה, תתאפשר מעתה קליטה וצמיחה בדגניה ב', לאחר הזדקנות האוכלוסייה ואי יכולת לקלוט בנות ובנים 

וחברים חדשים נוספים. 
ההצבעה התקיימה בקלפי שהוצבה בחדר האוכל. 199 חברות וחברים (מתוך 205 חברי קיבוץ; 95%) השתתפו 

בהצבעה שבסיומה הוחלט על השינוי ברוב של 77.4% (145 חברים). 
המהלך הזה מאתגר ומאפשר צמיחה, קליטה והתחדשות בדגניה ב'. בחצר הקיבוץ תיקלטנה משפחות, אשר יוכלו 
לבקש להתקבל לחברות (לבנות את ביתן או לבקש להתגורר בדירות קיימות כחברים לכל דבר בקיבוץ המתחדש).



גיליון 122
ה‘ טבת ה‘תשע‘‘ט | 13 בדצמבר 2018 

מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"
מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

- 2 -

חיבוק חם מהחטיבה
טקס מרגש במיוחד של הדלקת נרות התקיים השבוע בבית 
הכנסת בפוריה עילית. לוחמי גדוד 13 של גולני, הגדוד שבו 
שירת אורון שאול, הגיעו בתחילת השבוע כדי להדליק נר 
חיילי  אורון.  של  אמו  זהבה,  עם  ביחד  חנוכה  של  שמיני 
דניאל  גולני  לוחם  אמו של  ורדה פומרנץ,  הגדוד,  ומפקדי 
ז"ל וסגן ליאור ממן, קצינת הנפגעים של החטיבה, חיבקו 
עד  ירפו  לא  כולו  וצה"ל  החטיבה  כי  והבטיחו,  זהבה  את 

שאורון יוחזר מידי החמאס אל ארצו ואל משפחתו.
תודה רבה לרב זלמן שניאור גרלינצקי, רב חב"ד בפוריה 

עילית, אשר נרתם וסייע לקיום האירוע.  

מנהלת מורד הירדן: מתחילים לעבוד
הפרוייקט הלאומי להקמת פארק מורד וגאון הירדן יצא לדרכו 
והשבוע התקיימה בלשכת ראש המועצה הישיבה הראשונה 
של מינהלת הפרוייקט. בישיבה נכחו נציגים משורה ארוכה של 
וגופים המעורבים בפרוייקט, שישתרע על פני כ-10  ארגונים 
ק"מ, מאזור סכר דגניה בצפון ועד לפארק מנחמיה בדרום. בין 
השותפים הנוטלים בו חלק נמנים: המשרד להגנת הסביבה, 
והגנים,  הטבע  רשות  הטבע,  להגנת  החברה  המים,  רשות 
עמק  של  לתיירות  החברה  קק"ל,  כנרת,  ונחלים  ניקוז  רשות 
במשותף  מובילות  הפרוייקט  את  המים.  ואגודת  המעיינות 

המועצה האזורית עמק הירדן ורשות ניקוז ונחלים כנרת.
במרכז הדיון שהתנהל בישיבה, עמדה השאלה – איזה מודל 
הוא המתאים ביותר לניהול הפרוייקט, כאשר כוונת המועצה 
האזורית עמק הירדן ורשות הניקוז היא לפתח פארק וגן לאומי 

שיהיו פתוחים ונגישים לטובת הציבור הרחב.
ונועה תמרי  רן מולכו ממשרד התכנון ליגמ  מתכנן הפארק 
משלב   – כולו  התהליך  את  שיובילו  אורבניקס,  ממשרד 
החשיבה ועד לאופני היישום – הציגו מספר חלופות אפשריות 
שנועדו לענות על שתי שאלות: האחת – איך יהיה בנוי הגוף 
– אילו  והשנייה  ויפקח על התקדמותו;  שינהל את הפרוייקט 

מקורות יכולים לסייע במימון תחזוקת הפארק לאחר הקמתו. 
היחסי  והיתרון  אחד  כל  המודלים האפשריים,  לאחר שהוצגו 
בתהליך  המעורבים  הגורמים  הציגו  שבו  דיון  התקיים   - שלו 
הערות, הסתייגויות ונקודות שיש לחשוב עליהן בהמשך הדרך.

זהבה שאול, ורדה פומרנץ והחיילים



מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

- 3 -

מחוברים לאדמה
אנשי שגרירויות ישראל במדינות השכנות לנו - ירדן ומצרים – 
לביקור  הגיעו השבוע  החוץ  תיכון במשרד  מזרח  אגף  ואנשי 
באזור אי השלום בנהריים. מטרת ביקורם של האורחים היתה 
לאחר  זה,  לרגע  נכון  מהמצב  עיניים  בשתי  להתרשם 

ההצהרות של מלך ירדן בנוגע לעתידו של השטח המדובר. 
ראש המועצה עידן גרינבאום הסביר לאורחים, כי נכון לרגע 
זה אין כל שינוי בשיתוף הפעולה ואיכות הדיאלוג בינינו לבין 

שכנינו באזור אי השלום ומעבר הגבול. 
הירדן:  עמק  האזורית  המועצה  ראש  הדגיש  לעתיד,  באשר 
הינן  המדוברות  החקלאיות  שהאדמות  העובדה  "לאור 
בבעלות פרטית מלאה של הקיבוצים אשדות איחוד ומאוחד – 
את  ולעבד  להמשיך  לחקלאים  לאפשר  כדי  הכל  לעשות  יש 
האדמות. יש כאן מצב מיוחד שנשמר ללא שום הפרעה מזה 

כ-70 שנה וכך הוא צריך להישאר".

בפרס  זכה  ענברי  אסף 
לוי אשכול 

בפרס  הזוכים   14 רשימת 
עבריים  לסופרים  היצירה 
פורסמה  אשכול  לוי  על-שם 

היום  המתגורר  אפיקים  בן  ענברי,  אסף  של  שמו  נכלל  וביניהם  השבוע 
בדגניה ב'. 

'הטנק', המגולל את שלל הגירסאות באשר  פירסם השנה את ספרו  ענברי 
הטנק  את  והשביתה  שבלמה  לפגיעה  שגרם  האיש  של  ולזהותו  לנסיבות 

הסורי הניצב עד היום בכניסה לדגניה א'.
ביחד איתו זכו בפרס: ענבר אשכנזי, אריאלה גולדמינץ, אריק גלסנר, תהילה 
דורית  אלוין,  יואב  משמרי,  אביבית  מנור,  דורי  לוין,  ענת  זרחין,  שמי  חכימי, 

קלנר, נעם פרתום, מיה טבת-דיין ושמעון ריקלין (לא איש התקשורת).
כל אחד מהזוכים יקבל פרס של כ-49 אלף שקל.
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לגדול בטוב
'לגדול בספורט - עמק הירדן' מהדורת 2018 התקיים ביום שלישי 

שעבר והיווה סוג של יריית פתיחה חגיגית לחופשת החנוכה.
למעלה מ-400 ילדות וילדים (בגילאי א'-ד') מכל רחבי עמק הירדן 

התארחו לבוקר של כושר והנאה בבית בנדל.
מדובר באירוע מסורתי משודרג, תוך שיתוף פעולה בין מרכז עידן 

לבין  מחלקת הספורט בהובלת ענף ההתעמלות .
הפעילות כללה תרגילים בתנועה, שיווי משקל, קואורדינציה, כוח, 

והכרות כללית עם ענף ההתעמלות.
בהמשך, הילדים נהנו ממופע ראווה של נבחרות ההתעמלות של 

עמק הירדן. 
המוכשרים  והילדים  ולילדות  המאמנים  לצוות  גדולה  תודה 
שתרמו  להוריהם,  וכמובן  ההתעמלות  ענף  של  והמתמידים 

ונרתמו לבוקר של הפעלות לילדים. 

אמי, בתה
לפני כחודש יצאה לדרך סדנת 'בשתיים' (פורסמה אחר כבוד 

ממש כאן, בעמודים אלה).
ובנותיהן,  בשבוע הבא יתקיים המפגש האחרון של האמהות 
מרגשים  עמוקים,  ברגעים  רווי  איכותי,  מזמן  נהנו  אשר 

ומשמעותיים עבור שני הצדדים.
במפגש ייצאו המשתתפות לסיור חווייתי ומקסים - "במשעולים 
של  סיפוריהן  את  תשמענה  שבמהלכו  לכנרת",  דגניה  בין 

החלוצות והמשוררות בנות העמק ב"חוות העלמות". 

קצת גמישות

קצת שיווי משקל
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