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נפטר אהרוניק ישראלי, מילדי חצר כנרת
אהרוניק  כנרת  בבית העלמין של  ביום שישי האחרון נטמן 
ישראלי ז"ל, איש קבוצת כנרת, חלוץ אמיתי, פטריוט גדול של 

העמק ושל קיבוצו.
אהרוניק הלך לעולמו ארבעה ימים לפני יום הולדתו ה-98. הוא 

היה בנם של חיה ובן ציון ישראלי, מראשוני חצר כנרת.
אהרוניק נולד בי"ח באדר 1921, כמעט שנה בדיוק לאחר הקרב 

בתל חי והוא נקרא על שמו של אהרון שר שנפל באותו קרב.
לפני שנים אחדות פירסם אהרוניק ישראלי ספר שחולל סערה 
בקבוצת כנרת, בשם "חייל של כנרת". בפרק האחרון שלו הוא 

מגולל את מאבקו הבלתי מתפשר כנגד ההפרטה בקיבוצו.
נולדו ארבעה  ולזוג  טריבלסקי ב-1942  הוא נישא לחנל'ה 

ילדים. הותיר אחריו 11 נכדים ו-18 נינים.

יום עיון למנהלי הסניפים של יד לבנים
המועצה האזורית עמק הירדן אירחה השבוע את יום העיון 
אירגנה  המפגש  את  טבריה.  במחוז  הסניפים  מנהלי  של 

אפרת שפע דור, מנהלת מחוז טבריה.
את  פרץ  דודו  המועצה  מנכ"ל  בירך  המפגש  בתחילת 
הנוכחים ואמר, כי לשמחתו אנשי 'יד לבנים' נענו להזמנתו 
וכיבדו בנוכחותם את עמק הירדן. המנכ"ל סקר בדבריו את 
לשנים  המועצה  תוכניות  על  וסיפר  האזור  התפתחות 

הקרובות. 
את אגף משפחות במשרד הביטחון ייצג הרצל שמואל, ראש 
תחום אנדרטאות שגם ליווה וסייע להפקת יום העיון. נציגים 
נוספים ממשרד הביטחון שנכחוב אירוע הם גליה פרגמנט 

וערן מוזס מנהל מוזיאון המחתרות בעכו.
יו"ר ארגון יד לבנים, אלי בן שם, עידכן את החברים והחברות 
ובתוכניות העבודה לשנה הקרובה.  בנוגע לעשייה בארגון 
מכל  המשפחות  בני  של  הביחד  תחושת  את  הדגיש  אלי 
בסיום  ועוד.  צ'רקסים  דרוזים  בדואים,  יהודים,   – המגזרים 
דבריו, הוענק מגן מגן הוקרה למנכ"ל דודו פרץ על הליווי 

והסיוע לאורך השנים לארגון ולסניף המקומי.
השלום  בחדר  גבריאל,  בבית  לסיור  הנוכחים  יצאו  בסיום 
ובאתר בנהריים. שם ביקרו את גבעת ההנצחה לזכר שבע 

הבנות מבית שמש שנרצחו בפיגוע במרץ 1997 .
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זינקה למים ונגעה בשמיים 
להוות חממה עבור שחיינים  איל ממשיכה  בית  הבריכה של 
פעם  בכל  להגדיר  שמתעקשים   וכאלה  מוכשרים  נחושים, 
מחדש את מה שהוא לכאורה בגדר בלתי אפשרי. הדס בר 
בשחייה  החורף  באליפות  השבוע  התמודדה  ניצן 
פחות  בלא  לזכות  והצליחה   2019 לשנת  פאראלימפית 

משלוש מדליות זהב. ב-50 מ' פרפר, גב ובסגנון חופשי. 
עמק  איל  בית  של  השחייה  באגודת  שלה  המאמן  גולן,  זיו 
הירדן, מי שמעניק לה כלים וטכניקה ומקבל ממנה בתמורה 
הסוחפים שלה:  הניצחונות  אחרי  כך  כתב  אינסוף השראה, 
עקשנית,  כלל,  משתופפת  לא  קומה,  זקופת  לוחמת,  "את 
שאפתנית, משקיעה, לועגת לשטויות ולהבלי עולם - בעבודה 
יומי קשה, נחוש, בנסיעות ארוכות מרמת הגולן;  יום  ובעמל 

ונחשי מה? התוצאות לא מבוששות להגיע".

מה תעשו למען אנשי הצפון?
עושים  'שבתרבות:  מפגש  בשבת  אירח  גינוסר',  'נוף  מלון 
הצפון,  אשת  והבינוי,  השיכון  שרת  השתתפו:  שבו  בחירות' 
ד"ר יפעת שאשא ביטון ממפלגת כולנו, יעל גרמן מ'כחול 
לבן', לשעבר שרת הבריאות, ואיש 'העבודה' ח"כ עומר בר 
לב, חבר ועדת חוץ וביטחון. את הפאנל הנחה אלי לוי כתב 
חדשות 13, שביקש מכל השלושה, כל אחד בתורו, להציג את 
עמדת מפלגתו לגבי סוגיות מהותיות שעומדות על סדר יומה 

של מדינת ישראל. 
מנכ"ל המלון רוני מנור, שיזם את האירוע, ציין כי המחשבה 
את  להפגיש  היא  זה  מסוג  אירוע  לקיים  ההחלטה  מאחורי 
הציבור עם מנהיגיו באופן בלתי אמצעי, קרוב ככל האפשר 
ומפגש  ישראלי-קיבוצי  מלון  הוא  גינוסר  נוף  "מלון  לבחירות. 
מסוג זה הוא לקיחת אחריות שלנו כגוף תיירות מוביל בעמק".

צילום: עופר פריימן
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השתלמות ותיקים אצל ילדי 'שחף'
ותיקי העמק קיימו השבע ביקור גומלין מרגש ומעורר השראה 
אצל ילדי בית ספר 'שחף', אשר הגיעו לבקר אותם במהלך חג 
ילד  כל  כאשר  חמה,  פנים  לקבלת  זכו  הוותיקים  הפורים. 

מעניק פרח לאחד/ת מהוותיקים/ות.
המתקדמות  המערכות  על  לאורחיהם  הסבירו  הילדים 
המשותפת.  והאקוואפונית  ההידרופונית  בחממה  שנמצאות 
בגינה הטיפולית-חינוכית בשחף  הוותיקים  ביקרו  לאחר מכן 
לסייע  שמטרתה  החדשה  הפרפרים  מחממת  והתפעלו 

ליצורים העדינים והמופלאים להתרבות.
אחת מהאורחות מהמייסדים סיכמה את הביקור ואמרה: "כל 
שלכל  הלוואי  הללו.  הנהדרים  מהילדים  התרגשתי  כך 
עם  רגילה  כיתה  במקום  חממה,  כזאת  היתה  התלמידים 

ארבעה קירות".
תודה רבה למורן חן על אירוח והנחייה מקצועית ומקסימה.

פוריה עילית גוטאלנט
שעבר  בשבוע  נרשמה  פורים  אירועי  של  מתמשכת  חגיגה 
היישוב,  של  החברתי  החינוך  מערכת  עילית.  פוריה  בישוב 
לכל  אירועים  מספר  והפיקה  יזמה  סעדון,  יפעת   בהובלת 

הגילאים – מקטנים ועד בוגרים.
ביום חמישי השתתפה חברת הנעורים בעגלאידע של עמק 
עגלה  ויצרו  קשה  עבדו  עילית  מפוריה  הנוער  בני  הירדן. 

מדהימה מעוצבת בדמותו של משחק 'טאקי.
כאשר  בישוב  הנהוגה  המסורת  נשמרה  בשישי,  למחרת, 
מהאטרקציות  כחלק  ענק.  פורים  הפנינג  התקיים  במקום 
היה  א'-ו'.  כיתות  לילדי  גוטאלנט'  'פוריה  מופעי  התקיימו 
של  המובילה  הילל  לחן  רבה  תודה  מאד.  ומוצלח  מרגש 

הפעילות ולצוות ההדרכה.
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הקרנבל של עמק הירדן 
נתחיל במה שבדרך כלל נחשב לשורה התחתונה: יש מנצחים 

והם מקבוצת כנרת. 
הירדן,  עמק  של  הפורימית  העגלות  תחרות  העגלאידע, 
התקיימה בסוף השבוע שעבר ברחבה שמול בית בנדל בצומת 
צמח ובסיומה זכתה במקום הראשון ’עגלת המונופול' שבנו 

צעירות וצעירי חברת הנעורים של קבוצת כנרת.
ג'אנגל  ‘עגלת  עם  אפיקים  קיבוץ  צעירי  זכו  השני  במקום 
ומסדה  הגולן  שער  של  'חתחתול'  עגלת   – בשלישי  ספיד', 

וברביעי המכובד ’עגלת לגו' של קיבוץ בית זרע.
התחרות השנה עסקה בנושא משחקי הקופסא שנעלמו מאז 
זה היה  שהמסכים המרצדים השתלטו על חיינו. כמדי שנה, 
חשיבה  של  תוצאה   – מאד  מרשימה  יצירתיות  של  מפגן 
ידיים. מה שהחל כרעיון ראשוני  וביצוע בשתי  מקורית, תכנון 
(עם התלבטויות ומחשבות לכאן ולכאן) - ניצב בחמישי שעבר 

במלוא תפארתו ומימדיו העצומים ברחבה של בית בנדל.
חביבות  בתואר  ושזכו  בתחרות  שהשתתפו  נוספות  עגלות 
ו'עגלת  אלומות  קיבוץ  של  הרמיקוב'  'עגלת  הן  הקהל 

הפוקר' של גינוסר.
הרשימו - אבל לא זכו הפעם:

טאקי – של פוריה , רייס – דגניה א' , פיקולינו – דגניה ב', 
תפוס ת'פיצה – מעגן , חלומות – אלמגור, משחק הקופים 

– אשדותיים, משחק הדגים – חוקוק
למי תודה למי ברכה? הפרגון הכי גדול מגיע לחברות הנעורים 
וכמובן  באירוע.  והופיע  יצר  שעמל,  שלנו  האיכותי  ולנוער 
למדריכי הנעורים ולמנהלי מערכות החינוך שליוו את התהליך 
החינוכי מתחילתו עד סופו. לענפי החקלאות השונים שתרמו 
ולמדריכים  ה'יוצרוק'  לחניכי  והעגלות,  הטרקטורים  את 
לקבוצת  האירוע.  של  המוסיקאלי  הצד  על  הנפלאים 
על  מפעלים  לצמח  למחול.  המרכז  של  הברייקדנס 
והשופטים  השופטות  לצוות  האירוע.  במתנות  ההשתתפות 

הנפלא והרציני ביותר מהיישובים השונים.
לקרן בהט ואהוד סלעי מיחידת הנוער במרכז עידן שליוו את 
התהליך האזורי לאורך התקופה והפיקו את האירוע. ולכל צוות 
ולצוות הנוער  רז  ורתם  יעל מייזלס  רון אלתר,  עידן,  מרכז 

העובד והלומד על העזרה בהכנות ובאירוע עצמו.
נתראה בפורים תש"פ.
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אתם יכולים ללכת על המים
מרכז צעירים במועצה האזורית עמק הירדן, בשיתוף אגודת 
הנוער  אכסניות  ואגודת  (אנ"א)  בישראל  נוער  אכסניות 
אחת  לכל  המאפשר  המשותף  במיזם  ממשיכים  בגרמניה, 
העולם.  מרחבי  צעירים  להכיר  הירדן  עמק  מצעירי  ואחד 
זוהי הזדמנות לבלות ביחד, לדבר על הדברים שמעניינים 

צעירים (כן, גם על העבר המשותף ... ועל העתיד).
תוכנית ללכת על המים כוללת שני חלקים מרכזיים: ביקור 
 .(2019 באוגוסט   20-27) בגרמניה  מישראל  המשלחת 
המשלחת מעמק הירדן תתארח בברלין ובאזור כפרי בצפון 
גרמניה. תסייר באתרי תיירות ובאתרים היסטוריים, תבלה 
עם  משותפות  ופעילויות  סדנאות  ותקיים  המארחים  עם 

חברי המשלחת הגרמנית.
ל-17  עד  ב-10  לישראל  יגיעו  מגרמניה  הצעירים 
עמק  את  להם  יכירו  שלנו  הצעירים   .2019 בספטמבר 

הירדן ואת החלקים היותר מסקרנים ויפים בישראל. 
צעירים  מועמדות:  להגיש  ושלכן  שלכם  ההזדמנות  זו 
שרות  בוגרי   ,18-26 בגילאי  הירדן,  מעמק  וצעירות 
ומתגוררים  גיוס,  לפני  הנמצאים  ש"ש  או  צבאי/לאומי 
באחד מיישובי עמק הירדן. בעלי ידע ועניין בהיסטוריה של 
בקהילה  ומעורבים  פעילים  היהודי,  והעם  ישראל  מדינת 

ובחברה הישראלית ובעלי יכולת ביטוי בשפה האנגלית.
יום ראיונות בעמק הירדן יתקיים ביום ג', 30 באפריל 2019.
המשתתפים שייבחרו - יתבקשו לקחת חלק במפגש הכנה 

ובמפגש סיכום.
מחיר השתתפות עצמית סמלית עבור התוכנית כולה: 220 

דולר.
צעירים/ות העונים על הדרישות ומעוניינים/ות לקחת חלק 
shira@j- לדוא"ל:   קו"ח  להעביר  מוזמנים  בפרויקט 

v.org.il עד ל-16 באפריל 2019. 
מנהלת  רוכברג,  שירה  אל  לפנות  ניתן  נוספים  לפרטים 

מרכז צעירים.
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לראות את הערפיליות המרהיבות
בשמיים.  היפות  הכוכבים  מקבוצות  אחת  היא  אוריון  קבוצת 
זו, אך  נראים מעט מהכוכבים בקבוצה  בעין בלתי מצויידת, 
אסטרונומיים  גופים  נחשפים   - הטלסקופ  לעדשת  מבעד 
מרהיבים שלאורך שנים רבות התקשו אסטרונומים לזהות את 

.(Nebula) הרכבם והעדיפו לכנותם ערפיליות
הנכם מוזמנים למפגש שבו נערוך היכרות עם קבוצת אוריון 
אם  בסיומו,  אותה.  המרכיבות  המרהיבות  הערפיליות  ועם 
באמצעות  כוכבים  תצפית  נקיים  זאת,  יאפשרו  השמיים 

משקפות וטלסקופים.
בשעה   ,2019 באפריל  ה-2  שלישי  ביום  יתקיים  המפגש  
במכללה  הלפרין,  בניין   420 הכנסים  באולם   17:00

האקדמית כנרת.  
הכניסה למפגש אינה כרוכה בתשלום, אך כדי שנוכל להיערך 
באתר  שנמצא  מקוון  טופס  באמצעות  הירשמו  אנא  כראוי 
נוכל  איך  האדומה  הלשונית  באמצעות  היכנסו  המועצה. 
לעזור לך?(ראה צילום), בחלונית העליונה בחרו באפשרות – 
בנושא  מפגש  ב-  בחרו  התחתונה  ובחלונית  להירשם, 

הערפיליות של אוריון .
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פגישה לאין קץ
במעמד מרגש, חזרו בשבוע שעבר ותיקי כנרת אל התחנהה 
בתחנת  התארחו  כנרת,  קבוצת  מוותיקי  כשלושים  בצמח. 
הרכבת ההיסטורית אשר שוקמה על ידי המכללה האקדמית 

כנרת, המועצה לשימור אתרי מורשת ורכבת ישראל.
התחנה  עם  במפגש  פניהם  על  ניכרה  גדולה  התרגשות 
המשוחזרת. אנשי המכללה אירחו את אותם ותיקים שחלקם 
עוד  כאשר  התחנה  את  והכיר  העמק  ברכבת  נסע  הגדול 

הדהדו ברחבי העמק צפירות הקטר.
הרחול,  וזיו  אידלמן  עמירם  והדריכו:  אירגנו  הסיור  את 
שרק  היסטוריים  לרגעים  ונחשפו  הוותיקים  מסיפורי  שנהנו 

אותם ותיקים יכולים לספר.      
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