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בשיתוף  מרגשת  הנצחה  ובמותם:  בחייהם 
תלמידי בית ירח

מרשים  בטקס  לסיומו,  הגיע  השבוע  ראשון  ביום 
ומרגש מאד, פרוייקט הנצחה יחודי שיזמו אנשי יד 
לבנים בעמק הירדן בשיתוף סטודנטים וסטודנטיות 
להוראה ממכללת אוהלו ותלמידים מתיכון בית ירח. 
והתלמידים  התלמידות  יצרו  הפרוייקט,  במסגרת 
בני  מהנופלים  תשעה  של  לזכרם  הנצחה  אלבום 
סידרת  של  תוצאה  הוא  האלבום  הירדן.  עמק 
מפגשים אישיים בין התלמידים והתלמידות לבין בני 
חייו למדו  תולדות  משפחתו של חלל צה"ל שאת 
ממכללת  הסטודנטים  ליוו  התהליך  את  והנציחו. 
אוהלו והעניקו להם עומק שהעצים מאד את החוויה 

החינוכית עבור כל המעורבים.
בטקס שהתקיים בבית יד לבנים העניקו התלמידים 
השכולות.  המשפחות  לבני  שיצרו  האלבומים  את 
של  משפחותיהם  בני  את  כלל  השנה  הפרוייקט 
אלתר,  אבנר  אידלסון,  דניאל  החללי בני העמק: 
אברהם ביטון, יעקב ברקאי, אברהם זלוטי, ארז 
ויפתח  עובדיה  נמרוד  מוקדי,  עוזי  יזרעאלי, 

שפרונג. 
פרוייקט  רכזת  כהן,  מיתר  הינחתה  הטקס  את 
ההנצחה, שאמרה בתחילת האירוע דברים נכוחים 
לכוח  זקוקים  שכולים  "הורים  מאד:  ומרגשים 
להתמודד עם החיים שאחרי; תלמידים זקוקים לכוח 
המשפחות  עם  במפגש  לראשונה  להתמודד 
באמונה  להאמין  לכוח  זקוקים  מחנכים  השכולות; 
הדרך  היא  מתווים  שהם  החינוך  שדרך  שלמה 
הנכונה. פרוייקט ההנצחה הזה משקף, ולו במעט, 
מהיושבים  ואחד  אחת  בכל  הטמונים  הכוחות  את 

באולם היום".

גרינבאום הדגיש בדבריו את  ראש המועצה עידן 
את  ולהזכיר  לזכור  להמשיך  כולנו  של  החובה 
הנופלים. "פרוייקט כמו זה מעביר את מורשתם של 
הצעיר  הדור  אל  הירדן  עמק  ובנות  בני  הנופלים 
אותם  לזכור  חשובה  הזדמנות  לכולנו  ומעניק 
ולהעלות שוב את תמונתם הצבעונית ומלאת החיים 
כפי שהיתה, כאשר היו אנשים צעירים מלאי תקוות, 

חלומות ושאיפות להמשך חייהם".
תודה גדולה ומחמאות רבות לכל היוזמים והעושים 
שרון  יו"ר יד לבנים בעמק,  כבשנה  דני  במלאכה: 
י',  שדה מנהל בית ירח, עמרי עמירם רכז שכבת 
תאיר מאיר רכזת מעורבות חברתית בבית ירח, ד"ר 
אדיר זלצר, מייסד פרוייקט ההנצחה מטעם משרד 
בסקינד, רכז סניפים ארגון יד לבנים,  ירון  החינוך, 
אלה  כנרת,  במחוז  לבנים  יד  מרכז  נחשון,  זיווה 
לבנים  יד  של  האדמיניסטרטיבית  המנהלת  פארן 
חביבים  ואחרונים  התלמידים  הסטודנטים,  וכמובן 
ויקרים לנו – בני המשפחות השכולות אשר פתחו את 

דלתם ואת נפשם. 
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מי יקבלו את פרס עמק הירדן 2019? 
ביום  יתקיים השנה  טקס הענקת פרסי המועצה 
שני ה-23 בספטמבר. כתמיד, זה יהיה טקס מכובד 
ומרגש וכולם מצפים שאל הבמה יועלו אחר כבוד 

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

הירדן.
או  תושב/ת  להיות  צריכים  אלו  כי  שוב,  נזכיר 
ושלא  הירדן  בעמק  המתגוררים  תושבים  קבוצת 

קיבלו עד היום את הפרס. 
דופן  יוצאת  הצטיינות  לייצג  אמור  -המועמד/ת 

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

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

הוא  מועמדים  שמות  להגשת  האחרון  המועד 
ה-6 ביולי. 

את המעטפה עם ההמלצה יש למסור באופן ידני 
פרטים  (ראו  בדואר  במשלוח  גבריאל,  בבית 
אלקטרוני  דואר  או במשלוח  במודעה המצורפת) 

. bg@betgabriel.co.il לבית גבריאל
ולשלוח המלצות  אל אתר המועצה  ניתן להיכנס 

לפרס המועצה באמצעות טופס מקוון.
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ממחסן כללי למועדון יפהפה
העבודות  השלמת  את  (ובצדק)  השבוע  חגגו  ב'  בדגניה 
לשיפוץ מועדון הנוער החדש בישוב. המבנה היה בעבר חלק 
מהמחסן הכללי בקיבוץ. התוצאה שהתקבלה בסיום העבודה 
ואסתטית  נעימה  מזמינה,  סחר)  שרון  של  יפהפה  (עיצוב 
מאד. את הפרוייקט ניהלה סיוון רוטמן יו"ר ועדת התכנון של 
ויפה  דגניה ב. המועצה גאה להיות שותפה לפרוייקט חכם 

שכזה.
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נבחרת החלומות המתגשמים
מזה שנתיים מצטברים הישגים מרגשים ביותר בקבוצת 
השחייה הפראלימפית של בית איל. בסוף השבוע, חרכו 
באילן  הבריכה  את  הצעירים  והשחיינים  השחייניות 
הם  ישראל.  אליפות  התקיימה  שם   - גן  ברמת  ספיבק 
 5 כשבאמתחתם  הירדן,  שבעמק  איל  בית  אל  חזרו 

מדליות זהב ושתי מדליות כסף.
מעבר להישג הספורטיבי – מדובר במפגן של נחישות 
ספורטאים  של  בקבוצות  למצוא  שקשה  ומחוייבות 

בריאים.
של  קבוצה  להקים  הוחלט  שעברה,  השנה  בתחילת 
שיוגדרו  שונות  מוגבלויות  בעלי  ושחייניות  שחיינים 

כחלק מהפרוייקט הלאומי "פרחי ספורט".
מאמן השחייה זיו גולן מאפיקים, רכז השחייה של בית 
איל, נבחר להיות מאמן קבוצת השחייה המיוחדת הזו. 
אז הוא היה עסוק באימון של שחייינים תחרותיים  עד 
רגילים והמסע המרתק עם השחיינים בעלי המוגבלויות 
- זימן לו אתגרים וחוויות שהוא לא הכיר קודם לכן. את 

הפרוייקט מרכזת גילי אריאלי.
בשחייה  הארץ  אליפות  התקיימה  השבוע  בתחילת 
פראלימפית וקבוצת השחייה של בית איל חזרה עטורת 

הישגים ומדליות.    
הדס בר-ניצן (בת 14 מיונתן) זכתה בשתי מדליות זהב 
מ'  ב-100  פרפר.  מ'  וב-50  אישי  מעורב  מ'  ב-100 
חופשי היא זכתה במדליית כסף. היא נמנית עם ראשוני 
להתאמן  מתחילה  כבר  וכיום  לקבוצה  המצטרפים 
המדהימים  ההישגים  לאור  רגילות  שחייה  בקבוצות 

שאליהם הגיעה.
אלירן אפללו (בן 9 מגן נר) זכה לראשונה בחייו בזהב 

ב-25 מ' חופשי, ובמדליית כסף ב-25 מ' גב.
לראשונה  זכה  און)  מרם   11 (בן  ארבל  ברקאי  יאיר 

בשתי מדליות זהב ב-25 מ' חופשי ו-25 מ' גב. 

נרי קרונגולד מבית זרע (בן 9) שזכה באליפות החורף 
האחרונה ב-3 מדליות זהב ונמצא בהתקדמות מרשימה 
בריאות.  בעיות  בשל  להשתתף  היה  יכול  לא   – ביותר 
יחזור  הוא  שבקרוב  מעריך  גולן,  זיו  המאמן,  אולם 
ולארוך  לקבוצה  הישגים  ויביא  אימונים  למשטר 

המדליות האישי שלו.
בסיום  להורים  השבוע  אמר  והמאושר  הגאה  המאמן 
דבר  שום  "אין  המדליות:  הענקת  וטקסי  המשחים 
הילדים  של  החיוך  מאשר  יותר  אנרגיות  לי  שמעניק 

שלכם בסוף כל אימון".
אלמוג אביעוז, מנכ"ל בית איל: "הבית הזה חורט על 
לצערנו,  מיוחדים.  צרכים  בעלי  שילוב  נושא  את  דגלו 
ולעזור  לתמוך  כדי  די  עושים  אינם  ממשלה  משרדי 
אנחנו  הזו.  והמרגשת  המאתגרת  האוכלוסיה  לקידום 
עושים הכל כדי שאנשי משרד החינוך, משרד התרבות 
לפעילות  מודעים  יהיו  הביטחון  ומשרד  והספורט 
לממן  מתעקשים  ושאנחנו  כאן  שמתרחשת  הנפלאה 
ממשרדי  הסיוע  בלי  מהמדינה.  סיוע  בהיעדר  אותה 
ילדים  עוד  ולקבל  לגדול  נוכל  לא   – הממשלה 

שמעוניינים בכך".
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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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מהנדסת חדשה למועצה
תנאי  את  האחרונה  בישיבתה  אישרה  המועצה  מליאת 

העסקתה של מהנדסת המועצה החדשה – רוני בן נון.
בן נון, בת 41, היא אדריכלית,  גרה בהושעיה, אמא לארבעה. 

ניהלה סטודיו לארכיטקטורה שהתמחה במגוון תחומים. 
נמצאת לקראת סיום התואר השני בפקולטה לארכיטקטורה 
למידה  על  בדגש  חדשניים  חינוך  מבני  חוקרת  בטכניון. 

וירטואלית.

ירידי מדע לבתי הספר בעמק הירדן 
בשבועיים האחרונים זכו תלמידי עמק הירדן ברצף של חוויות 
בשני  הגיעו  ז'  כיתות  ותלמידי  ד'  כיתות  תלמידי  מדעיות: 
ביריד  והשתתפו  כנרת  האקדמית  למכללה  שונים  מועדים 
מדעי בהנחיית מדריכי המרכז האקדמי לנוער – 'גליליום', יריד 

שאותו ריכזה קוזט תחאוחא.
ביום ראשון שעבר, הגיעו תלמידי כיתות ד' ליריד בדגש כימיה, 
קיבלו הסברים והתנסו בהכנת סליים, הכנת בושם מצמחים 

וצפייה בתופעת ההמראה של קרח יבש.
בתחילת השבוע, הגיעו תלמידי כיתות ז' ליריד בדגש פיזיקה 
באופטיקה  התנסו  הטילים,  שמאחורי  הפיזיקה  על  ולמדו 

ותעתועי ראייה ולמדו על חשמל סטאטי.
המועצה  בין  הפעולה  שיתוף  המשך  הם  הללו  הירידים 
לנוער  האקדמי  והמרכז  החינוך  אגף  הירדן,  עמק  האזורית 

במכללה האקדמית כנרת.

בהוקרה לנעמי פולני
במוצאי שבת ה-15 ביוני יתקיים בבית איל ערב מחווה חברית 

לכלת פרס ישראל, נעמי פולני. האירוע יחל בשעה 18:30.
מקהלת  בערב  יופיעו  שץ.  נילי  ומארגנת  יזמה  האירוע  את 
אמוץ ברונטמן מבוגרי  דני עמית,  שער הגולן בניצוחו של 
עפרון  תומר  תקווה,  פתח  של  המחול  להקת  הנח"ל,  להקת 

(נכדו של נחצ'ה היימן) ועוד.
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם נילי שץ 052-2240657.
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לתת זה לקבל בגדול
 - במסגרתו  הזמן'.  זה  'עכשו  פרוייקט  את  בבקשה  הכירו 
מתנדבים מקסימים אנשי עמק הירדן נפגשים עם קשיש או 
ניצול שואה במסגרת מפגשים אישיים ונעימים, שנועדו להפיג 

את בדידותם של מי שחיים לרוב לבדם. 
מצד  גם   – נהדרות  והתגובות  בעמק  עובד  כבר  הפרוייקט 

המתנדבים וגם מצד הקשישים.
מוזמנים ליצור קשר (פרטים במודעה) ולברר איך מצטרפים. 
אם אתם צעירים ברוחכם, שרוצים לעשות משהו משמעותי 

וממלא – שעה בשבוע – צרו קשר והתנדבו לפרוייקט.



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 145
כ‘‘ח אייל | 30 מאי 2019     

- 8 -

ספר ביכורים לאמנון צורף מגינוסר
הספר  של  לאור  צאתו  את  לאחרונה  ציינו  גינוסר  בקיבוץ 
'צומת' שאותו כתב חבר הקיבוץ, אמנון צורף. זוהי אסופת 
סיפורים – כפי שמציינת עורכת הספר, דבורה חיץ – אשר 
מ'האז'  המורכב  וכוב-לבף  ססגוני  ספרותי  פסיפס  יוצרת 

ו'העכשיו', המקומי והאוניברסאלי. 
"האז" הוא הרקע המשפחתי המרשים מאד של צורף, בנם 
ולרסקי  לבית  יהודית  גינוסר,  ממייסדי  שניים  של 
שהפך  הוא  צורף  של  הוריו  של  מאבקם  צורף.  ואבשלום 
את הקיבוץ לעובדה מוגמרת – למרות התנגדותם של בעלי 
היהודית.  הסוכנות  אנשי  ושל  פיק"א)  (חברת  הקרקע 
"מאבק זה" – מעיד המחבר אמנון צורף, בגב הספר – "היה 
החמה,  בבקעה  והתחנכתי  גדלתי  שלאורה  למורשת 
הסחף  לאדמת  מתפשרת  הבלתי  האהבה  את  בי  שצרבה 

הכבדה שבין ההר לאגם". 
לכבוד אירוע ההשקה של הספר, כתב רן יגיל (סופר ומבקר 
ספרות, בנו של הבדרן הידוע) ביקורת גדושה במחמאות על 
'צומת' הוא ספר ביכורים  ספרו של צורף. "ספרו של צורף 
מפתיע, ערוך היטב ומדויק מבחינת המבע... יש כאן זירות 
התרחשות רבות ולכל הסיפורים - כמה דברים מן המשותף. 
אותם  מלווים  כלל  בדרך  שאנחנו  הללו,  החיים  גיבורי  כל 
במקטע שיאי קצר, הם בראש ובראשונה אנשים העומדים 

בצומת דרכים".  
וצומת ספרים או  את הספר ניתן לרכוש בחנויות סטימצקי 

https://amnontsoref.com :בכתובת
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ליריד אסטרונומיה
בסימן שמש ואור

המכללה האקדמית כנרת
בשיתוף גליליום ומצפה הכוכבים כנרת

מזמינים אתכם

פעילות – מופעי ירח
פעילות -  מדידת השמש והירח

פעילות -  בניית דגם של חללית בראשית
הדגמות -  המידע שנושא עמו האור

תצפיות בטלסקופ – לעבר גופים רחוקים והירח
הדגמה – שיגור טילים

הדגמה -  כיצד פועל הכוח החשמלי
פעילות לקטנטנים – קליידיוסקופ

שעת סיפור -  סיפורים על חלל ואסטרונומיה
הרצאה -  האם השמש תבער לעד?

תחנות עיקריות

הפעילות מיועדת: לילדים הורים וסטודנטים

ביום רביעי ט"ז סיון תשע"ט
19.6.19 משעה 17:00 עד 20:00

במכללה האקדמית כנרת
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