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ואלה שמות 
המועצה  פרס  וחתני  כלות  שבעת  של  שמותיהם 
השבעה  השבוע.  פורסמו  הירדן  עמק  האזורית 
 19 של  ומכובדת  ארוכה  רשימה  מתוך  נבחרו 
וועדת  לחברי  הוגשו  אשר  ומועמדים,  מועמדות 

הפרס בראשות היו"ר עוזי קרן. 
אלה שמותיהם של מי שיעלו לקבל את הפרס על 
במת בית גבריאל בטקס שיתקיים ב-23 בספטמבר 

(יום שני) בשעה 19:30.
פרס המועצה האזורית עמק הירדן על חינוך ושילוב 
אזורי יוענק לגברת פלורי דשל מפוריה כפר עבודה.
על תרומתה להנחלת השפה העברית לדורות רבים 
של תלמידים, תוך מתן דוגמה אישית של צניעות, 
האישית  תרומתה  על  וכן  לזולת.  וכבוד  סובלנות 
לגשר בין עולמם של דתיים וחילוניים בבית הספר.   

לבצלאל  יוענק  חינוך לספורט  על  פרס המועצה 
המשמעותי  חלקו  על  מאפיקים  אלרואי,  (צלי) 
בעמק  השונות  הספורט  פעילויות  ופיתוח  בייזום 
פרוייקטים  בהבאת  והתמדתו  תרומתו  ועל  הירדן 

אלה לציבור הרחב במשך שנים. 

פרס המועצה על פיתוח חקלאי ליעקב שן משער 
המחקר  תשתיות  בפיתוח  תרומתו  על  הגולן, 
ועל השקעתו רבת השנים  הירדן  החקלאי בעמק 
להטמעתו של המחקר האזורי לכדי תרומה כלכלית 

לחקלאי העמק. 
קדם,  לעלי  אזורית  עיתונאית  תרומה  על  פרס 
ממעגן, על תרומתו רבת השנים בכתיבה עיתונאית, 
אודות המתרחש בעמק הירדן. ועל חשיפת סיפוריו, 
המקומי  לציבור  שלנו,  שבעמק  הטוב  וכל  קסמיו 

והישראלי כאחד.   

פרס מפעל חיים יוענק לאסף אגין, תושב יבניאל 
אשר התגורר בעבר בדגניה ב'. על תרומתו במחקר 
על  בדגש  הירדן  עמק  של  ההיסטוריה  והנצחת 
הרבה  תרומתו  ועל  העצמאות;  מלחמת  קרבות 

להנחלת המורשת הארכיונאית של עמק הירדן.   

ודוד  יוענק לורדה  פרס המועצה על מפעל חיים 
קורנפיין, מהאון, 

של  בדרך  שנהרגו,  לבנים  ההנצחה  מפעל  על 
מלגות  והענקת  יוצרת  אזורית  מוזיקלית  עשייה 

לעידוד מוזיקאים צעירים.  
עוזי קרן (יו"ר, עין  אלה שמות חברי ועדת הפרס: 
דגן  עידית  בלינקוב (כנרת המושבה),  איתן  גב), 
(גינוסר), יהודית מרקל (אפיקים), שולה בן נחום 
(בית זרע), דורון רוזנבלום (אשדות יעקב איחוד), 

דני שני (פוריה עלית).

מידע נוסף על מקבלי הפרסים תוכלו למצוא באתר 
המועצה.
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100% אחריות הורית
ביום חמישי שעבר השתתפו למעלה מ-50 הורים בהרצאה 
 100%" הכותרת  תחת  עידן,  במרכז  שנערכה  מיוחדת 

אחריות הורית". 
ביותר  שבמסגרתו  ארצי  ממיזם  חלק  הייתה  ההרצאה 
מ-300 רשויות ברחבי הארץ נערכו מפגשי הורים באותו 
ערב, בעקבות מקרי האלימות המינית הקשים שהתפרסמו 

לאחרונה בתקשורת. 
המפגש אצלנו נערך בהנחיית עמית פוגל, מחנכת למיניות 
בריאה, אשר שוחחה עם ההורים על מיגוון נושאים חשובים 
היא  ולמה  בריאה  מיניות  מהי  כמוהם:  מאין  ורלוונטיים 
האקטואליים  המקרים  על  בשיחה  נפתח  איך  חשובה? 

שבחדשות? ואילו מסרים נכון שנעביר לילדינו?   
נוער  ובני  ילדים  בקרב  המועצה עוסקת בנושא המיניות 
בכמה מישורים. הראשון - במסגרת בית ספר להורים אשר 
עתיד להיפתח בשנת תש"פ ובו מיגוון הדרכות להורים – 
הרצאות, סדנאות ופעילויות, הן ברמה האזורית והן ברמה 
היישובית. והשני - במסגרת תהליך עומק שנבנה בימים אלו 
באמצעות צוותי חשיבה. תכליתו של התהליך היא להכניס 
את תחום המיניות בצורה טובה ומוסדרת בכל המעגלים - 
ילדים, הורים ומערכות חינוך - כדי להנגיש את השיח בנושא 
ולייצר שפה אחידה שבה ידברו "המבוגרים המשמעותיים" 

הסובבים את הילד. 
המפגש היה מוצלח מאוד ועורר לאחריו דיון ושאלות רבות. 
המחלקה  מנהלת   - צרי  רימר  קרני  הערב:  הפקת  על 
עוזרת   - ונטורה  ומיה  ואלכוהול  סמים  אלימות,  למניעת 
אישית לראש המועצה והממונה על מניעת הטרדות מיניות. 
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מנהל חדש לאגף החינוך 
עמק  האזורית  המועצה  של  החדש  החינוך  אגף  מנהל 
ייכנס  הוא   .3  + 46 נשוי  בן  ילובסקי,  יאיר  הוא  הירדן 

לתפקידו בתחילת שנת הלימודים הקרובה.
במועצה  החינוך  מינהל  ראש  בעבר  שימש  ילובסקי 
'למרחב' בעפולה  האזורית גלבוע. ניהל את את עמותת 

ואת פנימיית 'נעלה' בקיבוץ אילות.
הוא בוגר תואר ראשון בהוראה בסמינר לוינסקי. ותואר שני 

במינהל ומנהיגות חינוכית באוניברסיטת תל אביב.
מינויים נוספים במועצה: יואל עמר ישמש כמנהל הוועדה 
כסגן  ישמש  חלפון  אלרם  ובניה.  לתכנון  המקומית 
מהנדסת המועצה. לתפקיד רכזת החינוך הסביבתי מונתה 

דוריס שאהין עסאקלה.
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גדלנו בשנה
איך שהזמן טס כשנהנים מכל רגע.

'צמח בראשית',  צוות החווה החקלאית של עמק הירדן, 
מציין בימים אלה שנה להיווסדו של הפלא. יצירה ירוקה 

ויפה - של יש מאין. 
מנהלת החווה, שי גפן רויטמן, טרחה לתעד את מראה 
המקום ממעוף הציפור לפני שנה, באוגוסט 2018 וכעת, 
סמוך לפתיחת שנת הלימודים החדשה. כל התמונות צולמו 

על ידי רון רויטמן.
זו בהחלט הזדמנות טובה לשוב ולהודות לכל השותפים, 
אנשי משרד החינוך ובראשם ד"ר אורנה שמחון מנהלת 
שלום; ואגף  מנש  המחוז; אנשי צמח מפעלים בראשות 
החינוך של המועצה האזורית עמק הירדן, בראשותה של 

עפרה פייקוב, אשר מסיימת את תפקידה בימים אלה. 
אנשי חוות 'צמח בראשית' נמצאים כעת בהכנות אחרונות 
עם  בספטמבר,  ב-1  השנייה  הלימודים  שנת  לפתיחת 
תוכניות חקר חדשות, פדגוגיה מוטת עתיד וירקות רעננים. 

 אוגוסט 2019 אוגוסט 2019

 אוקטובר 2018

אוגוסט 2018
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הידד לרפסודאים
יצאו השבוע  מישובי העמק  ט'-יב'  בגילאי  הנוער  ובנות  בני 
גולן. המשט  למשט הרפסודיה המסורתי מחוף חוקוק לחוף 
היפהפה הגיע לסיומו בחוף גולן ביום שלישי אחר הצהריים 

כשאמהות וחברים היו שם כדי לחבק ולפרגן. 
מדובר בפרוייקט של התנועה הקיבוצית שאירגנו אנשי מרכז 
עידן. תודה גדולה לעומרי ליש ולרום מלמד מקיבוץ כנרת 
שלושה  ואיתם  הלוגיסטי  החלק  את  אלופים  כמו  שהובילו 
מסיימי י"ב אורי אחרק, רומי סחר ורעי עופרי שסייעו ונתנו 
כתף. תודה כמובן גם למדריכי הנעורים של הישובים שהדריכו 

את הקבוצות המשתתפות.
טיול  ז'-ח'  לכיתות  קיץ  סיום  סיום:  אירועי  שני  הבא  בשבוע 
בבריכה  שוות  וסדנאות  לילית  רחצה  לילי,  סטיקלייטים 
ורחצה  טורנירים  ספורט,  פעילות  ט'-יב'  ולכיתות  באפיקים. 
וקרן  הנעורים  מדריכי  אצל  נוספים  פרטים  בבריכה.  לילית 

בהט ואהוד סלעי במרכז עידן.
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כל מה שרציתם לדעת על טוקיו ב-2020
אולימפיאדת טוקיו צפויה להיפתח בעוד כשנה, ב-24 
השנה  והמאמנים,  הספורטאים  עבור   .2020 ביולי 
תחרויות  אינטנסיביים,  לאימונים  תוקדש  הקרובה 
ונסיונות להשיג את המינימום שיאפשר להם  גדולות 
והחשוב  הגדול  הספורט  באירוע  המדינה  את  לייצג 

מכולם.
העובדה  את  הפנימו  ישראל  של  האולימפי  בוועד 
תתקיים  במספר,  ה-32  הקרובה,  שהאולימפיאדה 
זו לא סתם  יפן איננה עוד מדינה;  יוצא דופן.  במקום 
טריטוריה גיאוגרפית על פני הגלובוס. תרבות יפן היא 
היא עשירה מאד,  ימי המין האנושי.  דבר בדברי  שם 
יחודית ומורכבת כמו מעט מאד תרבויות בהיסטוריה. 
ולמועדים  לחגים  רק  בה  שמורה  איננה  הטקסיות 
מחיי  נפרד  בלתי  חלק  היא  השנה;  בלוח  מסויימים 
באוכל,  בלבוש,  היפנית.  התרבות  בני  של  היומיום 
שהתאמן  מי  כל  בספורט.  ואפילו  באמנות  ברפואה, 
ששני  הקידה  את  היטב  מכיר  למשל,  בג'ודו, 
המתמודדים מחוייבים בה – לפני ואחרי הקרב. זוהי רק 
עמוקה  מחשבה  שמאחוריה  לטקסיות  קטנה  דוגמא 

ועתיקה.
מי שמודעת היטב לכל הדקויות והסמליות המרתקת 
הזו היא דניאל צורי פיין, מומחית בעלת שם בלימודי 
הירדן  בעמק  כאן  מתגוררת  אשר  היפנית,  התרבות 
ומקרבת את תרבות יפן לישראלים במקומות ובאופנים 

רבים ברחבי הארץ.   
היא  (שאותה  ביפן  שנים  שבע  בעבר  חיה  דניאל 
את  ולמדה  נשמה  שבמהלכן  כ"אהובתה"),  מגדירה 
ובעולם,  בארץ  מופיעה  היא  מאז  היפנית.  התרבות 
היא  בהשכלתה  יפן.  תרבות  על  ובהרצאות  במיצגים 
האוניברסיטה  של  אסיה  למזרח  בחוג  דוקטורנטית 

העברית בירושלים.

לקראת המשחקים האולימפיים בטוקיו 2020, החליטו 
לדניאל  לאפשר  בישראל  האולימפי  הוועד  אנשי 
יפן  בתרבות  שיעסוק  שלם  קמפיין  להוביל  צורי-פיין 
בעוד  שתארח  המדינה  על  אחר  מבט  לכולנו  ויעניק 
השנייה  (בפעם  האולימפיים  המשחקים  את  שנה 

בתולדות יפן; לראשונה זה קרה ב-1964).
הגב'  שכתבה  הראשון  הקטע  את  לקרוא  תוכלו 
צורי-פיין ואת הטורים שיבואו אחריו בעמוד הפייסבוק 
כתובת  בישראל.  האולימפי  הוועד   - הנקרא 
 2020 טוקיו  אולימפיאדת  לקראת  שיתקיים  הקמפיין 

ובו רשימותיה של דניאל צורי פיין
http://bit.ly/2YtqKzj
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זזה ועוד איך זזה
כאן  דיווחנו  שעליו   ,(TataZaza) זזה'  'טטה  להקת  מיזם 
יפהפיה  הצלחה  קצר  מחודש,  יותר  קצת  לפני  לראשונה 
ואימונים  הכנה  חודשי  תשעה  בגרמניה.  ואפילו  בעמק 
(דורית פורת, האמא של המיזם, קוראת לזה 'הריון') הגיעו 

לשיאם בהופעה בבורשטאדט שבגרמניה.
והאנרגיות  התשואות  עם  באפיקים,  הבכורה  מופע  לאחר 
מחול  לפסטיבל  העלמות   16 טסו   – שחקים  שהרקיעו 
בגרמניה. 1,300 בני נוער מרחבי אירופה צפו במופע והריעו 
הדגלים  ריקוד  בעת  (ובעיקר)  גם  הריקודים,  שמונת  לכל 

הפטריוטי והגאה.
דורית פורת מספרת, שיעד הנסיעה הבאה (באירופה כמובן) 
הצוות  רוח  על  ולשמור  להתכונן  רק  נותר  ועכשיו  סומן  כבר 

ועל כושר התנועה.
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מישהו מקשיב לחקלאים
השדולה  לראש  לאחרונה  שנבחר  שוסטר  אלון  ח"כ 
חבר  הירדן.  בעמק  לביקור  שעבר  בשבוע  הגיע  החקלאית, 
מה  החקלאים  שבקרב  הנסיון  מבעלי  לשמוע  ביקש  הכנסת 
ומצריך  הלאומי  העדיפויות  סדר  בראש  לעמוד  צריך  לדעתם 

טיפול/שינוי בתקופה הקרובה.
ביקורו נפתח בחוות צמח ניסיונות, שם שמע ממנהל החווה 
עידן אלינגולד על הפעילות במקום ועל שיתוף הפעולה עם 
חקלאי העמק והצפון כולו. משם קפץ לצמח בננות, לפגישה 
האחרונות  ההשקעות  על  שסיפר  נבון,  משה  המנכ"ל  עם 

שמבוצעות בבתי האריזה.
 

את הביקור חתם ח"כ שוסטר בחוות צמח בראשית שם אירחה 
אותו  המנהלת שי גפן רויטמן. בחלק זה של המפגש נטלו 
חלק גם רון יצחקי, מנהל צמח ניסיונות, משה נבון, מנכ"ל 
צמח בננות, אבי אייזנברג מנכ"ל צמח אבוקדו, יו"ר הוועדה 
משקים  מרכזי  ומספר  אגוזי  ענבל  המועצה  של  החקלאית 

בעמק.
הראשונה  בשנה  בחווה  הפעילות  של  קצרה  סקירה  לאחר 
לקיומה, התקיים דיון במספר נקודות שנמצאות על סדר יומם 
של חקלאי האזור: על עתידו של דור המשך בחקלאות ועל חוק 

העסקת בני נוער; 
על היעדר תמיכות לבתי אריזה מרכזיים; חוסר היכולת לממש 
וירקות  יבוא פירות  את הפרוגרמה האזורית (הגדלת נחלות); 

ללא מכס;
פערי תיווך במחירי הירקות והפירות ועוד.
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שישי של עניין 
בבית איל 

  בימת דיון   
 .וביטחון, צבא, פוליטיקה, בנושאי אקטואליה  דילמות חברתיות

 כ עמיר פרץ"ר מפלגת העבודה ח" יועם

ר גשר אורלי לוי אבוקסיס "ויו

 
 

 :הנושא

בני אדם לפני הכל 
 

  09/08/2019, שישיביום  יתקיים 
 10:30 – 12:30ין השעות ב

 קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, באודיטוריום בית איל
 הכניסה חופשית הציבור מוזמן
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050-5712012
050-6521218

052-3332544
052-5935111

052-5678050

,16.9.19
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