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חקלאות בראש מורם
במעמד מנהלת המחוז הצפוני במשרד החינוך, הד"ר 
אורנה שמחון, ראש המועצה האזורית עמק הירדן, 
עידן גרינבאום ומנכ"ל צמח מפעלים אזוריים, מנשה 
החקלאית  החווה  השבוע  בתחילת  נחנכה  שלום, 

החינוכית של עמק הירדן, 'צמח בראשית'. 
הטקס היה מרגש ומאורגן למופת על ידי צוות החווה 
והעומדת בראשה, שי גפן רויטמן, אשר פתחה אותו 
בצורה מקורית – בקטע נגינה על חליל צד. "מי שמכיר 
אותי, יודע שאני בדרך כלל מעדיפה להתבטא בצלילים, 
בעיקר בבוקר מרגש כמו זה", הסבירה מנהלת החווה 
לקהל הרב שנכח במקום: אנשי משרד החינוך בצפון, 
ראשי האגפים ועובדים במועצה האזורית עמק הירדן, 
נציגים מן המפעלים האזוריים, מנהלי בתי הספר בעמק 
הירדן, מורים, מורות ותלמידים שאף נטלו חלק כאשר 

ביצעו מספר שירים במהלך הטקס.
אורחים נוספים בטקס היו בני משפחתה של מנהלת 
בוסתן  נטיעת  טקס  של  במרכזו  עמדו  אשר  החווה, 
שבעת המינים, שהתקיים מיד לאחר תום פרק הברכות 
והנאומים. הבוסתן נקרא על שם דודה של גפן-רויטמן, 
ודמות מוכרת  ז"ל, עובד קק"ל, איש חינוך  גוזלן  דוד 
באזור הגליל העליון והצפון בכלל – אשר מצא את מותו 
בתאונת דרכים. נטיעת הבוסתן התאפשרה באדיבות 
אנשי קק"ל ובשיתוף המועצה האזורית עמק הירדן, 

משרד החינוך וצמח מפעלים אזוריים. 
ראשונת המברכים בטקס חנוכת החווה היתה מנהלת 
כי נעתרה  המחוז הד"ר אורנה שמחון, אשר סיפרה 
ברצון רב ליוזמת ראש המועצה להקים חווה חקלאית 
קטן  מגיל  ומחוברת  במושב  שגדלה  "כמי  חינוכית. 
לאהבת האדמה – אני רואה בהקמת חווה כמו צמח 
בראשית ברכה לדור הצעיר ולאזור כולו. שמחתי לשמוע 
מפי עידן גרינבאום ראש המועצה שמדובר בהמשכה 
של חוות העלמות של חנה מייזל, חווה שמסמלת עבור 
כולנו את השילוב של כל חלקי האוכלוסייה וכל המגזרים 

בעבודת האדמה ובחיזוק הקשר לארץ ישראל".

ראש המועצה ביקש להודות בחום רב לאורנה שמחון 
ולאנשי משרד החינוך על הזכות להקים את חוות צמח 
להם  שיש  אזוריים  מפעלים  צמח  ולאנשי  בראשית; 
חשיבות רבה בהוצאת הפרוייקט אל הפועל ובהצלחתו. 
ראש המועצה את העובדה שהמועצה  ציין  בדבריו, 
החינוך  אגף  ממנהלת  הלימודים  תיפרד בסוף שנת 
האחרונה  עבודתה  בשנת  שזכתה  פייקוב,  עפרה 
לפתוח שני בתי ספר חדשים בעמק הירדן! "את זוכה 

לעדנה רבה", אמר ראש המועצה לפייקוב. 
מנכ"ל צמח מפעלים, מנשה (מנש') שלום, אמר: "אנו 
תומכים  ונמשיך לעזור ולתמוך בחינוך הן בעמק הירדן 
להאמין  ורוצה  מקווה  מאד  אני  הגולן.   ברמת  והן 
מטבריה  גם  תלמידים  כאן  לראות  נתחיל  שמתישהו 
השכנה. צמח שמה לה כמטרה להצעיד את החקלאות  
קדימה ע"י הקמת המרכז לחדשנות. מה יותר נכון שגם 
הדור הצעיר שלנו יהיה חלק מהדבר השורשי הנפלא 
הזה. אני אומר גם לד"ר שמחון וגם לראש המועצה עידן 
חינוך  חדשנות,  שמשלבת  יוזמה  שבכל  גרינבאום, 
היוזמה  מאחורי  ותעמוד  תתמוך  צמח   – וחקלאות 

המבורכת הזאת".   
העושים  ולכל  לצוות  החווה,  למנהלת  גדול  שאפו 
במלאכה, לאנשי משרד החינוך בראשות הד"ר שמחון, 
לצמח מפעלים – לרון יצחקי, לאילן קדם ולמנכ"ל 
הגב'  במועצה  החינוך  אגף  למנהלת  שלום,  מנש 
אליאס   ומלכה  אמסלם  בתיה  למפקחות  פייקוב, 
ותורמים  שמסייעים  הספר  בתי  למנהלי  רבה  ותודה 

בעשייה החינוכית.
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מביאים את הגאווה לעמק
בסוף השבוע שמתחיל ב-19 ביוני, יתקיימו אירועי הגאווה גם 
אצלנו – בעמק הירדן. שורה של אירועים, אשר יתפרסו על 
פני סוף שבוע שלם, תעניק לאנשי הקהילה הגאה (קהילת 

הלהט"בים) בעמק ובאזור את התחושה שיש לה כאן בית.
או במילותיו של ינון ערב, בן 29, מדריך ילדים ונוער וסטודנט 
הללו  "מטרת האירועים  כנרת:  למדעי ההתנהגות במכללת 
אינה להפוך את העמק לתל אביב, אלא לגרום לעמק הירדן 
להיות בית לקהילה הגאה בהתאם לאופיים של אנשי עמק 

הירדן.
גאות  ומשפחות  בתים  הקמת  מהארון,  היציאות  אף  "על 
הזמן  והגיע  נשמע;  אינו  קולה של הקהילה הגאה   - בעמק 
בשביל  אלא  הלהט"בים,  בשבילנו,  לא   - יישמע  שהוא 
הילדים  ולמען  שלנו  היישובים  בשביל  שלנו,  המשפחות 
והנוער שלנו שיגדלו בחברה סובלנית, מקבלת ובריאה יותר."

ב'דוריס',  גאווה  מסיבת  תתקיים  ביוני  ה-19  רביעי  ביום 
תחל  המסיבה  כנרת.  במכללת  הגאה  התא  שמארגנים 

ב-21:30, (מחיר כרטיס: 20 שקל). רק לבני +18.
הסרט  של  חגיגית  הקרנה  ביוני תתקיים  ה-20  חמישי  ביום 
דוכני  עם  אביב),  בתל  הגאה  הקולנוע  (מפסטיבל  'ויוה' 
הסברה של עמותות וארגונים להט"בים. החל בשעה 20:00 

(מחיר כרטיס: 10 שקלים). ב'סנימטק יד לבנים'.
ביום שישי ה-21 ביוני, החל בשעה 16:00 רוק צבעוני בירדן: 
לכלל  והפעלות  מוסיקה  דוכנים,  עם  משפחות  הפנינג 

המשפחה במתחם הרוב רוי.
בהמוניכם  בואו  אז   – הרחב   לציבור  פתוחים  האירועים 

להשתתף בחגיגה צבעונית של שוויון ואחווה. 

מילות הסיום הן של ינון ערב: "אין זה מובן מאליו שעמק הירדן 
למאבק  השנה  שהצטרפו  והעיריות  המועצות  לגל  הצטרף 
הקהילה  ולאגף  הצעירים  למרכז  תודה  המון  אז  ולחגיגה. 

במועצה האזורית עמק הירדן."
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ירדן דרומי משודרג
ממשיכים לשמור ולטפח את הירדן הדרומי. לפני שנתיים, לקחה 
במקום  הניקיון  על  אחריות  הירדן  עמק  האזורית  המועצה 
ובהשקעה אדירה הוא מנוקה רגלית, לעתים גם מספר פעמים 
האשפה  לאיסוף  מכולות  הגדות  לאורך  הוצבו  בנוסף,  בשבוע. 
(אחת מהן הוצתה בסוף השבוע באדיבות כמה מהנופשים שזרקו 

לתוכה את שאריות הגחלים מהמנגל). 
השבוע השתדרג המקום עם הצבת תאי שירותים ניידים לשימוש 
הנופשים. בסך הכל פוזרו חמישה תאים לאורך הגדות, אחד מהם 
מונגש לנכים. תודה לרענן סרי, רני אוחנה וכל צוות אגף שפ״ע 

במועצה על היוזמה והביצוע.
להשתמש  בבקשה  במקום  המטיילים  לכל  לפנות  הזדמנות  זו 
בשירותים ולא ללכלך את הסביבה. וכמובן, אנא שימרו על הניקיון.

לבדם  הירדן  עמק  שתושבי  שהבין  הפנים,  למשרד  רבה  תודה 
אינם יכולים לממן את הטיפול בירדן ומסייע למועצה בכך.

בית ספר ירוק ראשון בעמק
לאחר שנתיים של לימוד ועבודה - בית ספר 'מול גלעד' הינו בית 
ירוק.  ספר  לבית  שהפך  הירדן  בעמק  הראשון  היסודי  הספר 
ומהמשרד  החינוך  ממשרד  השבוע  התקבל  ההסמכה  מכתב 

להגנת הסביבה. 
לאורך השנתיים האחרונות, בית ספר 'מול גלעד' עבר תהליכים 
 , סביבתית  למידה  ביניהם:   סביבתי.  חיים  אורח  המקיימים 
היכרות עם תהליכים של אורח חיים מקיים (כגון צמצום שימוש 
הנייר בבית הספר), פרוייקטים סביבתיים קהילתיים סביב נושא 
חממת  ספרית,  בית  חממה  הקמת  הדרומי,  והירדן  הכנרת 
הלימודים  בתוכנית  בית הספר שילב  ועוד.  חי  פינות  פרפרים, 
על  האדם  והשפעת  האנושית  האקולוגיה  מתחום  תכנים 

הסביבה.
רחל  ובראשם  המורים  ולצוות  גלעד  דני  למנהל  ברכות 
שפ"ע  ולאגף  הספר;  בבית  התהליך  את  שהובילה  אלקיים, 
וההובלה  התמיכה  הליווי,  על  סרי,  רענן  בראשו  ולעומד 

המשותפת בתהליך. 
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12 שנים של חסד מופלא
אחד ממשכני החסד הגדולים באזור שלנו, אם לא בצפון כולו, 
בהישגים  גדושות  פעילות  שנות   12 השבוע  בסוף  ציין 
וברגעים מצמררים. הכוונה היא כמובן למכללת כישורי חיים, 

המנוהלת על ידי ירדנה אמסלם. 
ביום חמישי שעבר, ציינו הסטודנטים במכללת 'כישורי חיים' 
שבאשדות יעקב מאוחד תריסר שנים מאז שהמוסד החשוב 
ערן, במטרה  ירדנה אמסלם, אימא של  ידי  הזה הוקם על 
להביא לידי ביטוי את כישוריהם המיוחדים של אנשים בעלי 

צרכים מיוחדים.
מה שהניע את ירדנה לפעילות רבת ההשראה היתה ההכרה 
בכך, שלאחר גיל 21 – צעירים כמו בנה אינם מקבלים את 
האפשרות לפתח ולמצות את יכולותיהם באף מסגרת קיימת. 
מספר  כעבור  ועברה  בטבריה  דרכה  את  החלה  המכללה 
יעקב שבעמק הירדן. מאז היא הפכה לשם  שנים לאשדות 

דבר בכל הארץ.
מי שהיה הראשון מטעם ממשלת ישראל לתת ביטוי למקום 
ולהכיר בו היה יצחק בוז'י הרצוג, שאף שלח ברכה מצולמת 
שהוקרנה באירוע. את הערב הינחה ליאור פוזניאק (שגם 
רואים לצד הדיווח הזה). בפרק  צילם את התמונות שאתם 
האמנותי הופיעו להקת 'שבת נקבלה', הזמר יהודה אליאס, 
הזמרת מורן מייזלס ועוד רבים וטובים. כמו בכל האירועים 
הגדולים של מכללת כישורי חיים, גם הפעם הגיע ונטל חלק 
עידן  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  ראש   - בחגיגה 
גרינבאום, שהדגיש בדבריו עד כמה המקום ראוי להערכה 

ולכל עזרה אפשרית מטעם המועצה וממנו באופן אישי.

צילום ליאור פוזניאק



בהוקרה לנעמי פולני
במוצאי שבת ה-15 ביוני יתקיים בבית איל ערב מחווה חברית 
לכלת פרס ישראל, נעמי פולני. האירוע יחל בשעה 18:30.

בערב מקהלת  יופיעו  נילי שץ.  ומארגנת  יזמה  האירוע  את 
שער הגולן בניצוחו של דני עמית, אמוץ ברונטמן מבוגרי 
להקת הנח"ל, להקת המחול של פתח תקווה, תומר עפרון 

(נכדו של נחצ'ה היימן) ועוד.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם נילי שץ 052-2240657
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שנה במתנה למדינה
45 מסיימי י"ב מעמק הירדן ייצאו בקרוב לשנת שירות במיגוון 
לטובת  בפעילות  המצטיינים  וגופים  עמותות  של  רחב 
עידן  במרכז  והיוצאים  היוצאות  התכנסו  השבוע  הקהילה. 
בתחילת  והחשובה.  המאתגרת  לתקופה  צאתם  לקראת 
המפגש סיפרו הנוכחים בקצרה על היעדים שאליהם ייצאו; 
בלטו בהם עמותות המסייעות לבעלי צרכים מיוחדים וקהילות 

בישובי עוטף עזה.
ראש המועצה בירך את הצעירים והדגיש שמדובר בפעילות 
שראויה לכל הערכה. "באתי לכאן כי חשוב לי לומר לכם כל 
הכבוד. אתם בוחרים להחזיר לחברה ולמדינה שהעניקו לכם 
בחיים  שנה  זו  מאליו.  מובן  לא  זה  היום.  עד  אתכם  וגידלו 
והחריצות  הכישרון  את  ומקדישים  הכל  בה  עוצרים  שאתם 

שלכם למען האחר".
במהלך המפגש ביקשו חלק מהצעירים והוריהם לדעת, האם 
הסטטוס  את  משנה  שירות  לשנת  הבן/הבת  של  היציאה 
מבחינת תשלום הארנונה למועצה. התשובות לכך נמצאות 
עמוד  אל  להיכנס  ניתן  המועצה.  של  האינטרנט  באתר 
הבקשות להנחה באמצעות הלשונית האדומה שעליה כתוב 
'איך נוכל לעזור לך?'. בחלון הראשון בחרו באפשרות להגיש 
הכנסה  מבחן  לפי  בהנחה  בחרו   – השני  ובחלון  בקשה 
לש"ש. לשאלות בנושא ניתן לפנות לחנית ממחלקת הגביה 

.04-6757692
המפגש הוא נקודת הסיום של תהליך ליווי והדרכה לקראת 
יחידת  מנהלת  בהט,  קרן  בהובלת  ומכינות,  שירות  שנת 

הנוער במרכז עידן ונורית רז רכזת חינוך חברתי בבית ירח.
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בפעם העשירית: צליחת הכנרת לנשים
(31.5) באירוע  400 נשים השתתפו ביום שישי שעבר  מעל 
צליחת הכנרת לנשים, שהפך למסורת והתקיים השנה בפעם 
לשלב  לעזור  במטרה   2009 בשנת  הוקם  המיזם  העשירית. 
מרכז  הוקמו  העבר,  צליחות  בזכות  בחברה.  מיוחדים  ילדים 
ספורט, מרכז אומנויות, דירות למגורים ושירותים נוספים עבור 

ילדי 'סדנת שילוב' בגוש עציון. 
לקס  נתי  של  בניהולו  'רילקס'  חברת  הפיקה  הצליחה  את 
עבור ילדי 'סדנת שילוב', בשיתוף עם המועצה האזורית עמק 
מבי"ס  ומצילים  שיט  כלי  המשחה  לטובת  שהעמידה  הירדן, 
לחינוך ימי עמק הירדן. תודה רבה למשטרת טבריה, השיטור 
האירוע  את  שאיבטחו  מטבריה  ההצלה  וכוחות  הימי 

בהתנדבות מלאה.

יום שיא לקראת הקיץ
לכל  שיא  יום  זו השנה השלישית,  ירח,  בבית  השבוע התקיים 
סיכון  התנהגויות  מניעת  בנושא  נוער)  בני  (כ-200  י'  שכבת 

לקראת הקיץ, בשיתוף עם אגף קהילה במועצה. 
בני הנוער קיימו מגוון פעילויות שיא הקשורות לסמים ואלכוהול, 
המועברות בצורה חווייתית ומלמדת: שעשועון "אחד נגד 100" 
תוך  פשוטות  ופעולות  כדור  (מסירת  ואלכוהול  סמים  בנושא 
הרצאה  שכרות);  תחושת  המדמות  אלכוהול  משקפי  חבישת 
בנושא קנאביס אשר בה למדו על נזקים התפתחותיים הנגרמים 
נזק  על  הרצאה  בסמים;  מתמשך  משימוש  כתוצאה  למוח 
מאלכוהול בגיל הנעורים (ירידה של 10 נקודות בממוצע באייקיו; 

פגיעה בזיכרון וביכולות הריכוז וסיכון כפול למחלות נפש). 
לאחר צפתה כל השכבה בהצגה בשם "אילו יכולתי", המציגה 
בסמי  שימוש  בעקבות  שהסתבכו  נערות   3 של  סיפוריהן  את 

פיצוציות ואלכוהול בכמות בלתי מבוקרת. 
וכלבן  טבריה  ממשטרת  נוער  חוקר  הנערים  פגשו  לסיום 
משטרתי, אשר הדגימו בפניהם בעזרת כלבת גישוש את עבודת 

המשטרה באיתור חומרים כגון סמים, חומרי נפץ ועוד.
יום זה הוא פרי של שת"פ בין קרני רימר צרי, מנהלת המחלקה 
הריכוז  צוות  לבין  במועצה,  ואלכוהול  סמים  אלימות,  למניעת 

החברתי בבית ירח - נורית רז, תאיר מאיר ועמרי עמירם.   
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צעירי העמק, אנחנו כאן כדי לעזור
לא  אם  מאד,  גבוה  במקום  התעסוקה  נושא  את  המשיבים 
צורך להרבות במילים: רכישת השכלה,  אין  במקום הראשון. 
הם  עבודה  מקום  במציאת  וסיוע  נכונה  לתעסוקה  הכוונה 
בית.  משק  וכל  צעיר  כל  על  שמשפיעים  חשובים  אתגרים 
הירדן  עמק  האזורית  המועצה  של  הצעירים  מרכז  אנשי 
בראשות שירה רוכברג מקיימים מפגשים וסדנאות פרטניים 
וקבוצתיים. המטרה היא לפגוש כל צעירה וצעיר המעוניינים 
ומקום  מקצוע  למציאת  בדרך  ביד,  יד  איתם,  וללכת  בכך 

עבודה.
לעיתים  נוטים  התעסוקה  בעולם  דרכם  בתחילת  צעירים 
יש  כל השטח.  פני  על  התפזרות  של  ותחושה  בלבול  לחוש 
לכאורה כל כך הרבה כיוונים ואפשרויות. משום כך יש חשיבות 

רבה לכלים ולטיפים שמעניקים אנשי מרכז הצעירים. 
מוזמנות ומוזמנים להיכנס לעמוד הפייסבוק: מרכז צעירים 
עמק הירדן, יש שם מידע רלוונטי רב וכמובן פרטים ליצירת 
רעיונות  או  בקשות  שאלות,  יש  אם  מפגש.  ולתיאום  קשר 
ונציג  לעמוד  פרטית  הודעה  לשלוח  מוזמנים  אתם   - טובים 
ליצור  ניתן  האפשרי.  בהקדם  אליכם  יחזור  הצעירים  ממרכז 
עם  לצרכים  מותאם  אישי/פרטני  מפגש  לתאם  כדי  קשר 

יועצת התעסוקה של המועצה. 
המיועדת  חדשה  בתוכנה  נעזרים  במרכז  המקצוע  אנשי 
ליצור  שנועד  באופן  והשכלה,  קריירה  תעסוקה,  להכוון 
במה  או  ללמוד  מה  שמתלבט/ת  מי  לכל  מיטבית  התאמה 
במפגש  תשלום.  ללא  הוא   האבחון  לעסוק.  לו  מתאים 
מעשיים  כלים  ניתנים  צעיר/ה  כל  עם  המתקיים  האינטימי 
בנושא: שיווק עצמי, שיפור יכולות  בראיונות עבודה, כתיבת 

קורות חיים ועוד.
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מתוח, מרגש, מרשים
טורניר הקט-רגל על שם חייל צה"ל אורון שאול, המוחזק 
שהיה  הגמר,  באירוע  לשיאו  השבוע  הגיע  החמאס,  בידי 
הרכס  ישובי  מכל  אנשים  מאות  אליו  ומשך  למופת  מאורגן 
ועמק הירדן. גם לוחמים ומפקדים מחטיבת גולני הגיעו אל 

האירוע ועטפו בחום את זהבה שאול ואת בני המשפחה.
בגמר הטורניר גברה קבוצת 'האופים' על 'קבוצת 'האריות' 
בבעיטות  רק  הוכרע  אשר  ומותח  צמוד  משחק  של  בסיומו 

מהנקודה הלבנה (2-3 ל'אופים').
לאנשים  ההוקרה  ותעודות  הגביעים  הענקת  מעמד  את 
הרבים, שתרמו וסייעו מכל הלב, הינחה זיו אמויאל מרדיו 

קול רגע.
ראש המועצה עידן גרינבאום היפנה אצבע מאשימה כלפי 
אחד  שאף  העובדה,  את  בחריפות  וביקר  ישראל  ממשלת 
את  ולכבד  להגיע  זמן  מצא  לא   - שהוזמנו  הציבור  מאישי 
האירוע בנוכחותו. ""זו חרפה שלא תתואר, שאף אחד מכל 
שלושה  בעוד  הבוחרים  אמוננו  את  שיבקשו  האנשים 
היום  לכאן  לבוא  זמן  מצא  לא   - מהם  אחד  אפילו  חודשים, 
של  שמו  את  שנושא  בטורניר  שאול  משפחת  את  ולכבד 
אורון. ראש ממשלת ישראל הוכיח שכאשר הוא רוצה וכאשר 
זה חשוב לו - הוא מצליח להחזיר הביתה חלל צה"ל שהיה 
בגדר נעדר 37 שנים. אני פונה אל ראש הממשלה בנימין 
עדיין  וגולדין  שאול  משפחות  בשביל   : לו  ואומר  נתניהו 
כדי  הכל,  באמת  עושה  שאתה  ההוכחה  חובת  עליך  חלה 

להשיב הביתה את הבנים ואת האזרחים החטופים".
שאפו ענק ליוסי בן חמו, מי שאירגן את הליגה ואת אירוע 
חצאי הגמר ומשחק הגמר בצורה מרשימה ביותר. מחמאות 
לוגסי  מושיקו  מזרחי  חן  האירוע  בארגון  לשותפיו  גם 
דאגו  עובד,  נווה  הישוב  אנשי  המארחים,  נמימי.  ודורון 
לאבטחה ולסדר במתחם האירוע, שכלל דוכני אוכל, גלידות 

וממתקים לילדים. 

צילום אושרי וייצמן
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אין יותר גדול מזה
משנה לשנה זה נעשה גדול, מושקע, מרשים ומקצועי יותר: 
כנס גינוסר, אירוע הכושר הכי גדול בישראל, שמתקיים במלון 
וספורט  כושר  ואנשי  מדריכים  מאלף  פחות  לא  גינוסר.  נוף 
מכל רחבי הארץ מקפידים להתייצב מדי שנה כדי לא להחמיץ 

את האירוע.
הירדן  עמק  אנשי  לוי,  ותמיר  ענבר  ע"י  מאורגן  הכנס 
והבעלים של 'מרכז יובל' להכשרת מדריכים בספורט בצפון, 

צמד אנשי כושר וחינוך גופני מוערכים מאד.
הכנס הוא השתלמות הכושר הגדולה ביותר בישראל. במשך 
חוף  על  כאן  ומבלים  משתכנים  מזיעים,  הם  ימים  שלושה 
אימונים,  השנה  התקיימו  הכנס  ימי  בשלושת  הכנרת. 
פעילות  מתחמי  בעשרה  לשעון  מסביב  וסדנאות  הרצאות 
מדרגה,  דאנס,  פילאטיס,  פונקציונאליים,  אימונים  במקביל: 
קיקבוקס, חיזוק , קרוספיט, TRX, ריצה ועוד – כולם מועברים 

ע"י טובי המורים מהארץ ומחו"ל. 
את  שהיוותה  גופני  כושר  תחרות  התקיימה  הכנס  במהלך 
נשים  בתחרות,  המתחרים  המרכזיים:  העניין  ממוקדי  אחד 
מאתגרות  גופניות  במשימות  לעמוד  צריכים  היו  וגברים, 
ובסופה הוענקו למנצחים פרסים בשווי מאות שקלים מתנת 
החסות  נותנת   ,  'Reebok' וחברת   'SUUNTO' חברת 

הראשית של הכנס.
ענבר ותמיר לוי לא נחים והם כבר נערכים לקראת כנס חדש 

שייערך ב-14 בספטמבר בכפר המכבייה ברמת גן.
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בשבילנו אתן מספר 1
עונה מאתגרת  אותה: בסיומה של  הבנות ממשיכות לשחק 
מאד בליגת הכדורשת - קבוצת הנשים מעמק הירדן הצליחה 
ולסיים את העונה במקום  להתמודד עם שורה של אתגרים 

השלישי (המכובד).
המאמן אריאל ורשבסקי וארבע עשרה המופלאות הצליחו 
 ... ועם  מפתח  שחקניות  משפר  של  פציעות  עם  להתמודד 
שתי לידות: שתיים מכוכבות קבוצת הכדורשת הביאו לעולם 
במהלך העונה  שני תינוקות נפלאים. אם לא די בכך, הליגה 

התחזקה מאד.
הפעם  זכו  הירדן,  מעמק  היוצאות  האלופות  זאת,  למרות 
במקום השלישי, לאחר משחק טוב מול קבוצת 'פרוזק' (0-2).

(עין גב), גפן און  רעות מידן  אז תנו להן בכפיים בבקשה: 
שפר-אלרואי  רותם  גב),  (עין  גדי-דוידסון  טיגן  גב),  (עין 
(דגניה א), נעה פוקס (דגניה א) , אפרת ורשבסקי (דגניה 
א), אילנית שגיא (דגניה א), ענת שפריר (בית זרע), שרה 
איחוד),   (אשדות  שילדס  מייגן  כנרת),  (קבוצת  יצחקי 
מירב  ב),  (דגניה  לוין  אנבל  (אפיקים),  וקסלר-כץ  אפרת 

גמר (דגניה ב'), אפרת חיון (דגניה ב).

ריקוד של שנה שלמה
למחול  במרכז  ופורייה  מאתגרת  מאומצת,  עבודה  של  שנה 

מסתיימת לה אוטוטו.
תלמידי ותלמידות המרכז למחול והצוות מזמינים את תושבי 
העמק להגיע, ליהנות ולפרגן לרקדנים ולמורים הנפלאים של 
כולנו בזכות המשך עשייה מלאת יצירה, חינוך ואתגר לשנים 

רבות.
מעניינות,  כוראוגרפיות  שמענו:  לא  ידענו  לא  תגידו  אל  אז 
תלמידים   - הכל  ומעל  מגוונת  מוסיקה  ססגוניות,  תלבושות 

שעבדו קשה מאד במשך שנה שלמה.
יום שלישי הקרוב (11.6) בשעה 18:30. מחכים לכם.
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פיסגה מוסיקלית
של  היוצר  בית  פרי  לתשע"ט,  המוסיקליים  השנה  סיומי 
חינוכית  עוצמה  הפגינו  הירדן,  בעמק  למוסיקה  המרכז 

ומוסיקלית מרשימה ביותר.
מנגנים  ספר  בתי   – 'ניגונים'  פרויקט  של  הסיום  קונצרט 
מופע מרשים  היה  אפיקים,  באולם  הירדן, שהתקיים  בעמק 
ד'-ה'  בשכבות  מנגנים  תלמידים   250 במיוחד.  ומרנין 
מורים  צוות  בהובלת  זאת   עושים  הם  הפרוייקט.  במסגרת 

מקצועי מהמרכז למוסיקה. 
הסיום  חגיגת  היה  חדשים  שיאים  שהציב  נוסף  אירוע 
שהתקיימה  למוסיקה,  המרכז  של  והמקצועית  המושקעת 
בבית גבריאל, בהשתתפות 100 תלמידים הלומדים שעורים 
בלהקות  בהרכבים,  בתזמורות,  ומשתתפים  במרכז  פרטניים 

ובמקהלות.
שסיימו  י"בתניקים,  מ-17  מרגשת  פרידה  כללה  החגיגה 
תקופה ארוכה של שנות נגינה ושירה, כשמתוכם – חמישה 
וחמישה  יחי'   5 בהיקף  שלהם,  בכלי  בגרות  לבחינת  ניגשו 
על  ירח,  מבית  חברתית  בבגרות  הצטיינות  תעודת  קיבלו 

תרומה במעורבות חברתית קהילתית בתחום המוסיקה.
המרכז  של  הצוות  ולכל  פינסקי  ספיר  לנירה  ושבח  הלל 
של  חדשים  לשיאים  שנה  בכל  אותנו  שמרגיל  למוסיקה, 

יכולות גבוהות והתרגשות.
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מי יקבלו את פרס עמק הירדן 2019? 
טקס הענקת פרסי המועצה יתקיים השנה ביום שני ה-23 
בספטמבר. כתמיד, זה יהיה טקס מכובד ומרגש וכולם מצפים 
שאל הבמה יועלו אחר כבוד טובי בניו ובנותיו של עמק הירדן.

לבחור  תוכל  על מנת שוועדת הפרס, אשר תתכנס בקרוב, 
אתם,   – מכולם  הטובים  את  מאד  טובים  של  קבוצה  מתוך 
הזיכרון  במגירות  לפשפש  לחשוב,  נקראים  בעמק,  כולנו 
המועצה  לפרס  שראויים  מי  של  שמותיהם  את  ולהעלות 

האזורית עמק הירדן.
נזכיר שוב, כי אלו צריכים להיות תושב/ת או קבוצת תושבים 

המתגוררים בעמק הירדן ושלא קיבלו עד היום את הפרס. 
בתחומו  דופן  יוצאת  הצטיינות  לייצג  אמור  המועמד/ת   -

(אישית, או כחלק מקבוצה). 
- הוא תורם או תרם בפועלו לפיתוח וחיזוק האזור.

- פועלו/ה רב השנים יכול לשמש גאוות יחידה ודוגמא ומופת 
לדורות הבאים. 

המועד האחרון להגשת שמות מועמדים הוא ה-6 ביולי. 
בבית  ידני  באופן  למסור  יש  ההמלצה  עם  המעטפה  את 
גבריאל, או במשלוח בדואר (ראו פרטים במודעה המצורפת) 

או בדואר אלקטרוני לבית גבריאל
.  bg@betgabriel.co.il

לפרס  המלצות  ולשלוח  המועצה  אתר  אל  להיכנס  ניתן 
המועצה באמצעות טופס מקוון.

להיכנס  מוזמנים   .  https://www.j-v.org.il/news/83/
התרבות  מחלקת  אנשי  שהכינו  בסרטון  ולצפות  לאתר 

והוועדה לבחירת מקבלי הפרס.
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לצחוק ולזכור, לצחוק ולשכוח
השבוע,  בערב  בשני  הגיעו,  העמק  מרחבי  ותיקים  עשרות 
השואה  לניצולי  כהוקרה  המייסדים  של  המסורתי  לאירוע 

תושבות ותושבי עמק הירדן.
לאחר שנהנו מכיבוד קיצי קל (אבטיח צונן, כריכונים ועוגות); 
און,  עמוס  היו"ר  של  וקולע  קצר  ברכות  פרק  ואחרי 
שובל,  איריס  המועצה,  ונציגת  עמית  אסתי  המנכ"לית 
מנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים – החל הפרק העיקרי 
שרה  של  דמעות  עד  מצחיק  סטנד-אפ  מופע  הערב:  של 
על  לקיבוץ;  על המעבר מהעיר  כפר סאלד.  מקיבוץ  שמיר, 
ההזדקנות; על הורות לילדים גדולים; ועל יחסי מזרח ומערב 

עם אמה של כלתך. 
עצמה:  את  שהוכיחה  מקורית  החלטה  ספק,  בלי  היתה,  זו 
ארוכה  שעה  במשך  לצחוק  הפסיקו  לא  השואה  ניצולי 
וגם  הלאומי   – הגדול  הניצחון  את  הרחב  בחיוכם  והמחישו 

האישי, של כל אחת ואחד מהם. 



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

גיליון 146
ג‘ סיון | 6 יוני 2019     

- 15 -

העשרה בלתי פוסקת
הכשרת  הנה  עידן  מרכז  של  העיקריות  ממטרותיו  אחת 
מישובי  החברתי  החינוך  מערכות  של  החינוכיים  הצוותים 

המועצה. 
לשבועיים/שלושה  אחת  השנה  כל  לאורך  נפגש  הפורום 
למידת  התנסות,  חינוכית,  העשרה  הן:  העיקריות  ומטרותיו 
עמיתים , יצירת תהליכים משותפים, עידוד שיתופי פעולה בין 

הישובים ובעיקר התמקצעות של קבוצת מחנכים חברתיים.
שחלפה  השנה  סיכום  לפגישת  המדריכים  נפגשו  אתמול 
והכנות אחרונות לקראת "עמקיץ " -פעילות לילדי א'-ו' מעמק 
החדש  "הסילו"  הנעורים  במועדון  התקיים  המפגש  הירדן. 
בדגניה ב'  בהנחייתה של יעל מייזלס ולאחריו יצאו כולם אל 

חדרי הבריחה הסמוכים "פרדייסאסקייפ".
אירועי  של  המלאה  התוכנית  פרטי  את  נפיץ  הבא  בשבוע 

'עמקיץ'.

לשיר ביחד
מקהלת  את  אירח  כנרת'  חוף  בכפר  'בית  מנצחים:  חיבורים 

'ביתנו' לשחרית מוזיקלית לכבוד חג השבועות.
הופעה  נתנה  'ביתנו'  מקהלת  החג;  ברוח  כיבוד  הוגש 
הפסנתרנית  ובליווי  המשובחת  ירדני  מרים  של  בניצוחה 
המוכשרת מרינה סנדרוביץ'. ולקינוח פצחו בשירה בצוותא 

(שירי חג ומועד). 
אורלי צביק מ'ביתנו' ועומר כהן בירכו.

עכשיו האתגר הוא – להפוך את המפגש למסורת.
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