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נחנך אולם הספורט החדש בדגניה
אולם הספורט החדש בקיבוץ דגניה א' נחנך השבוע, באירוע 
מרגש שבו השתתפו נציגים מהטוטו, ממפעל הפיס, מנהלות 
ותלמידיהן,  חפץ  ובקי  אזולאי  זוהר  ו'שחף'  החינוך'  'בית 
פרץ, ראשי  דודו  גרינבאום, המנכ"ל  עידן  ראש המועצה 

אגפים ועובדי המועצה ואורחים נוספים.
האולם החדש יעמוד לרשות ספורטאיות וספורטאים בעמק, 
תלמידי שני בתי הספר הסמוכים אליו, תושבים מהאזור ועוד. 
כפי שציין ראש המועצה בדבריו, כיאה למוצר איכותי מאד – 
לוודא  כמובן,  היא,  עולה בהדרגה המשימה  כרגע  הביקוש 
כמה  לרשות  החדש  המתקן  את  להעמיד  הדרך  שתימצא 

שיותר ספורטאים ותושבים.
סמנכ"ל הטוטו יואל שביט אמר בדבריו, כי האולם שהועמד 
לרשות אנשי עמק הירדן הוא מהחדישים והאיכותיים שיש. 
"תהנו ממנו, תשחקו בו ותנצלו כל רגע כדי לעשות פעילות 

ספורטיבית. זה בריא וזה מומלץ מאד".
הבינוי  למשרד  התודות  שלט  וחשיפת  הסרט  גזירת  לאחר 
והשיכון, המשרד לפיתוח הנגב והגליל, מפעל הפיס והטוטו – 
דידי, רב המועצה הדתית בעמק, מזוזה  שלמה  קבע הרב 

בכניסה לאולם.
בטקס המרגש שהתקיים ריגשה מקהלת התלמידים של בית 
של  חלמתי'  'תמיד  השיר  של  יפהפה  בביצוע  'שחף'  ספר 
מעשרות  ממושכות  כפיים  למחיאות  וזכתה  נחום  אליעד 
הנוכחים. תלמידות כתה ו' של 'בית החינוך' ביצעו, בצעד קל 

ומדוייק, קטע ריקוד לצלילי 'זה רק ספורט' של דפנה דקל. 
תודות על המאמצים שנשאו פרי מגיעות גם למנהל מחלקת 
חיים  האולם  על  ולשני האחראים  אסתרי  גיורא  הספורט 

סולסיין ואביטל משה. 
בן  אירית  יצא ראש המועצה ביחד עם  מיד לאחר הטקס, 

מנחם, מנהלת מחלקת מבנים באגף ההקצאות של מפעל הפיס, כדי להתרשם ממצבו של האולם בבית 
בנדל ולאתר בלוח זמנים קצר ככל האפשר תקציב שיאפשר את שיפוץ האולם המיתולוגי, אחת מאבני 

היסוד של הכדורסל ושל ענפי ספורט אחרים בישראל.
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המאבק נמשך: דמה של תהילה נגר ז"ל אינו הפקר
קצות  לכל  השבוע  הגיעה  מגינוסר  נגר  משפחת  בני  של  המחאה  זעקת 
מבית  שיצא  המחאה  מסע  את  בהרחבה  סיקרו  התקשורת  כלי  הארץ. 
העלמין של הקיבוץ והגיע עד לאוהל המחאה שהוקם בכניסה לקיבוץ. כבר 

זמן רב שלא נראתה במקומותינו מחאה מוצדקת כל כך. 
זעמם של הוריה ובני משפחתה של תהילה נגר ז"ל התעוררו, לאחר שבית 
המשפט אישר ביום שלישי השבוע, להרשיע רק בהריגה את מי ששם קץ 
לחייה של בתם בצורה אכזרית כל כך. הסדר הטיעון עם האיש הושג, לאחר 
המשפט  בית  את  לשכנע  תתקשה  כי  למסקנה  הגיעה  שהפרקליטות 

שהנאשם ראיד רושרוש הוא מי שרצח באופן חייתי את נגר ז"ל.
חברי קיבוץ גינוסר פירסמו בתחילת השבוע הודעה שבה כתבו: "אנו אנשי 
קהילת גינוסר מוחים ומתנגדים לעסקת הטיעון הנרקמת מול הרוצח ממרר, 
מפרקליטות  דורשים  אנו  ז"ל.  נגר  תהילה  של  גולגלתה  את  ורוצץ  שרצח 
הדין  למיצוי  ולהגיע  השערורייתית  הטיעון  מעסקת  בה  לחזור  צפון  מחוז 

המלא.
אנו המומים וכואבים למול רפיון מערכת המשפט ובוחרים לעשות ולמחות 
על מנת שדמה של תהילה לא יהיה הפקר, לחבק את המשפחה ולזעוק את 
אנו  בפרט.  הטיעון  ועסקת  בכלל  אלימות  נגד  הכח,  בכל  זעקתם-זעקתנו 
במאבק  חלק  ולקחת  לתמוך  להגיע,  אלינו,  להצטרף  הציבור  לכלל  פונים 

ובחיזוק ידי המשפחה".
ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום, הצטרף אל המוחים 
ופירסם הודעה שבה קרא:  "הנאשם חייב להתייצב בבית המשפט ולשאת 
הציבור,  באמון  תפגע  אחרת  החלטה  כל  מעשיו.  על  הדין  חומרת  כל  את 
תהווה בגידה בנשים המבקשות לממש את זכותן לחירות מוחלטת על חייהן 
וענייניהן הפרטיים ותפגע במלחמה חסרת הפשרות שיש לנהל כנגד כל סוג 

של אלימות הרווחת בישראל".
הם  כי  נגר  משפחת  בני  הודיעו  המחוזי,  המשפט  בית  החלטת  לאחר 

מתכוונים להמשיך במאבק המשפטי כנגד הסדר הטיעון. הם פתחו עמוד לשם גיוס תרומות מהציבור. אם אתם 
http://bit.ly/2SbD3ZZ    - מעוניינים לתרום למאבקה של משפחת נגר, זו כתובתו של העמוד
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בקרוב: מעגל תנועה בצומת כנרת
ישראל' עבודות להקמת מעגל  'נתיבי  בימים אלה מבצעת חברת 

תנועה ולהסדרה בטיחותית של הצומת שליד המושבת כנרת.
ואנו מברכים על  צומת המושבה מהווה צומת מרכזי בעמק הירדן 

הסדרתה.
לאחר אי הנוחות הזמנית שנגרמת כעת, אפשר יהיה לחלוף בצומת 

בביטחון רב יותר ומבלי לסכן את הנהגים האחרים.
בכל שאלה בנושא ניתן לפנות למוקד שירות הלקוחות של חברת 

'נתיבי ישראל' 2120*

להיות מוכנים לכל תרחיש
עובדים  השונים,  מהישובים  החירום  צוותי  ראשי  קהילות,  מנהלי 
סוציאליים ואנשי אגף קהילה של המועצה, בראשות איריס שובל, 
התכנסו השבוע למפגש פתיחה של סידרת הכשרות בנושא חירום. 
משרד  שמעביר  מיוחד  תקציב  בזכות  שיתקיימו  במפגשים  מדובר 
הרווחה לרשויות מקומיות שונות. מטרתו - לקיים הכשרות של צוותי 
החירום הישוביים (צח"י). כל אחד מישובי עמק הירדן יקיים ארבעה 
כוללת הכשרות בנושאים: הכרת הישוב  מפגשי הכשרה. הסידרה 
בריאות,  (רווחה,  השונים  המכלולים  תיפקוד   הצח"י,  והכרת 

לוגיסטיקה, דוברות ועוד), הכנה לתרגיל ולבסוף תרגיל מסכם.
עידן  המועצה  ראש  אמר  השבוע  שהתקיים  הראשון  במפגש 
שאנשים  טריוויאלי  לא  זה  הנוכחים.  לכל  רבה  "תודה  גרינבאום: 
אירוע  לקראת  ולהתכונן  ללמוד  הפנאי  שעות  חשבון  על  מגיעים 

משברי כזה או אחר כדי ולהיות בו במיטבם. המצב באזור שלנו שברירי ואיש אינו מקל ראש בעניין הזה. חשוב 
מאד שנדע להתמודד עם תרחישים כאלה ואחרים, מתוך אמונה שרצוי להיות מוכנים לאירוע שהלוואי שאף פעם 
לא יתרחש. בהכנה לחירום אף פעם אין מושלם ואין מספיק. מוכרחים תמיד להתאמן עוד קצת כדי להיות קרובים 

עוד טיפה לאופטימום".
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בואו נעשה לנו חג: מחווה ליגאל בשן בפסטיבל עין גב
כמיטב המסורת וכחלק בלתי נפרד מחול המועד פסח, מזמינה המועצה האזורית עמק הירדן את הקהל הרחב 

לחגוג בפסטיבל עין גב לזמר העברי בתאריכים 22 עד 24 באפריל 2019.
הישראליות  המסורות  ולאחת  העברי  הזמר  של  השבט  למדורת  השנים  במרוצת  שהפך  הפסטיבל, 

המשמעותיות, יחגוג השנה יום הולדת  76.
במרכז הפסטיבל השנה יעמוד מופע הוקרה 'נעשה לנו חג' ליצירת חייו של הזמר יגאל בשן ז"ל (23.4.19).

בערב הפתיחה של פסטיבל עין גב 2019 (22.4.19) יועלה המופע 'תקוות ימי'  - מופע הדרן חגיגי למלחין 
העברי,  בזמר  משמעותיים  היותר  ואחד  הוותיק  ליוצר  בהוקרה  הערב  של  חשיבותו  פייקוב.  שייקה  וליוצר 

שנולד בת"א והפך לתושב עמק הירדן. 
בערב השלישי תככב שרהל'ה שרון בשירה רעננה בציבור. הכניסה חופשית לציבור הרחב, בטיילת עין גב.

ב-24 באפריל בשעה 11:00 לפני הצהריים יתקיים המחזמר המוזיקלי 'הכבש השישה עשר' – מחזמר לכל 
המשפחה.

שימו לב: רכישת הכרטיסים לפסטיבל עין גב תחל ב-5 במרץ 2019.
המעויינים לרכוש בטלפון יכולים לעשות זאת בקשת מופעים בטלפון 04-6220066. או באתר

/https://keshet.smarticket.co.il - 
את הפסטיבל מנהלת המועצה האזורית עמק הירדן.

הפקה: קובי סיט אליס הפקות. 

צילום: ליאור קסון
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בשביל כבוד צריך לעבוד
למי שעדיין זוכרים, בנובמבר האחרון סיפרנו כאן בגאווה, על ענבר יצחק מ'נופי ארבל' אשר התאמצה וזכתה 

להיות נציגתנו בנבחרת ישראל הצעירה למתמטיקה ומדעים.
אז למי ששאלו, מה שלום הכישרון הצעיר מעמק הירדן, נספר שהיא ממשיכה להתאמן במרץ. אחת לחודש היא 
לומדים,  הילדים  אביב.  תל  באוניברסיטת  התקיימו  המחנות  רוב  ימים.  שלושה  של  אימונים  למחנה  נוסעת 

מתאמנים, פותרים בעיות ומתמודדים עם שאלות מתחומי דעת שונים. בלילה – הם לנים ביחד באכסניה.
נכון לעכשיו, מפגישים את הילדים עם אתגרים בתחומים שונים (מתמטיקה, פיסיקה, כימיה) ובשנה הבאה - כל 

ילד בוחר תחום התמחות, שבו יעמיק ללמוד ולהשתייך לנבחרת.
ואיך ענבר מרגישה? היא מעידה שהיא מאד נהנית ומחכה למפגשים האלה.

שחייני האימפריה מהפריפריה
לבית איל יש קבוצת שחייה צנועה שהיא למען האמת - אימפריה. האימפריה מהפריפריה.
בסוף השבוע התקיימה אליפות החורף של ישראל בשחייה לגילאי 10-14 לבריכות קצרות.

יחידת עילית איכותית ומאוזנת יצאה מבית איל כשהיא כוללת שלוש שחייניות ושלושה שחיינים. אלמה גלסמן (12, 
רון  הגולן),  שער   ,13) מייזלס  עלמה  תבור),  כפר   ,13) יקונט  אביה  כנרת),  קבוצת   ,14) אופיר  עידן  אפיקים), 

הירשפלד (12, קבוצת כנרת) וגלעד יקונט (13, כפר תבור).
ביותר, הביאו השחיינים בסוף התחרות שש מדליות: מדליית כסף אחת לאלמה  גבוהים  בנוסף למיקומים ארציים 
גלסמן, ב-100 מ' חזה. שלוש מדליות זהב לאלמה גלסמן, ב-400 מ' מ.א, 200 מ' חזה, 200 מ' מ.א; שתי מדליות 

זהב לעלמה מייזלס ב- 100 מ' חזה, 200 מ' חזה.
תודה ענקית למאמני העל ברנקין פדות וזיו גולן, ולאיש האחראי לתנאים המעולים ולשקט הנחוץ, שבלעדיו זה לא 

היה קורה, יו"ר האגודה תמיר מייזלס.
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להסתכל לעתיד בעיניים
'גליליום' - השותפות האזורית לקידום העשרה ומצוינות במדעים וטכנולוגיה, יזמה, זו השנה הרביעית, פעילות להעשרה 

והתנסות של תלמידי עמק הירדן והאזור במפעלי תעשיה בגליל המזרחי ובגולן.
במהלך יום הפעילות, ביקרו תלמידי מרחב הגליל המזרחי והגולן  במספר מפעלים, נפגשו עם בעלי תפקידים שונים 
ולמדו על תהליכי הייצור. מטרת היום היא ליצור קשר בין לימודי המדעים והטכנולוגיה לבין עתיד תעסוקתי ורצון להמשיך 
את החיים בגליל והגולן. הפעילות מבקשת לחבר את המקצועות שאותם לומדים התלמידים בבית הספר (מתמטיקה, 

אנגלית, ומדעים) לפעילות באותם מפעלים באזור.
לפני הביקור, התלמידים נפגשו עם מדריך מטעם 'גליליום' שהגיע לכיתתם למפגש הכנה והיערכות לקראת הפגישה 

עם בעלי התפקידים במפעל שבו יבקרו.
מעמק הירדן יצאו מספר כיתות ח': 'מול גלעד' נסעו לא.ר.י, מפעל לפתרונות הולכת מים ולניסטק, מפעל אלקטרוניקה. 
'כנרת' נסעו ללוג, 'שחף' נסעו לצמח מפעלים, 'בית החינוך' לעמיעד בבית זרע ולתעשייה האווירית בבני יהודה, 'נופי 

ארבל' נסעו לעמיעד בקיבוץ עמיעד ולאפימילק באפיקים.
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דור לדור יביע אומר
פעולה  שיתוף  אומר'.  יביע  לדור  'דור  למופע  ומוזמנים  מוזמנות 
עמותת  של  'ביתנו'  ומכללת  למוסיקה  המרכז  בין  ויחודי  יפהפה 

המייסדים.
מהמרכז  נגנים  של  מרגש  מוסיקלי-קהילתי  חיבור  של  מסורת 

למוסיקה עם ותיקי העמק בקונצרט יחודי. 
גמלאים ופנסיונרים מהעמק כולו - מוזמנים.

סליחה, טעות. הנה המספר הנכון
בשבוע שעבר פירסמנו כאן בטעות מספר טלפון שגוי. המספר 
הנכון לטובת תרומות וסיוע במסגרת המבצע 'להציל את ורד' הוא: 

055-6897787
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יכולת  
קוגניטיבית

מוכנות  
חברתית

, 052-2264153נייד ,04-6677499: טלפון, קיבוץ שער הגולן
habait.shml@gmail.com  ל"כתובת דוא : ,  :www.habait-shml.co.il : אתר

מארגז  ', המעבר מגן הילדים לכיתה א
החול וממגדל הקוביות אל מסדרונות בית 

הוא  , הספרים והמחברות, הספר ואל הלוח
שלב התפתחותי מרגש ומאתגר בחיי  

מעבר זה מלווה בקשת רחבה  . הילד והוריו
.של רגשות ועמדות

עם סימה עובדיה

.ילדים בלבד בקבוצה5•
.צ"מפגשים בשעות אחה8•
!אימון קבוצתי עם דגש אישי•
.הקניית הרגלי למידה•
.תרגול באמצעות משחקים ואווירה נעימה וכיפית•

?

18:00–17:00ההכנה מתקיימת בימי שלישי בין 
5.3.19-מפגש ראשון ביום שלישי  ב 

052-2264153–הרשמה אצל מעין 

יכולת  
קוגניטיבית

מוכנות  
חברתית

יכולת  
קוגניטיבית

מותנת בשלושה ילדים לפחות' פתיחת ההכנה לכיתה א* 
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