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. נשוי ואב לשלושה 1948בנובמבר  22-נולד ב עלי קדם

 מקיבוץ מעגן.

בעל תואר ראשון בכלכלה, מראשוני הסטודנטים במכללה 

שנים  26כמזכיר הקיבוץ ומזה בעבר האקדמית כנרת. שימש 

 נהל שיווק בכפר הנופש של מעגן.שמש כממ

החל לכתוב מגיל צעיר ואחרי שירותו הצבאי החל לפרסם 

לערוך  70-מעגן. סייע לאביו בשנות הרשימות עלון של 

ולכתוב את 'בעמק וברמה'. לפני כעשור החל לכתוב 

טאונים החקלאיים 'יבול שיא' ו'הרפת והחלב' ובהמשך יבב

שימש בתפקיד העורך. בעת האחרונה כותב עלי באופן קבוע 

לעיתון הקיבוצי 'הזמן הירוק' ורשימותיו התפרסמו גם 

רים' של המועצה לשימור בעיתון 'הארץ', בביטאון 'את

 ובפייסבוק. אתרים
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 1983-הגיעו לקיבוץ האון ב ורדה ודוד קורנפיין

  מכפר סבא. 

דוד נקלט לעבודה בבננות וורדה החלה לעבוד בחינוך. לזוג 
 היו חמישה ילדים, ארבעה בנים ובת.

יצא ערן קורנפיין לטיול במזרח ומצא את מותו  1993-ב
היכה השכול שוב כאשר בתאונה. תשע שנים לאחר מכן 

 במבצע 'חומת מגן' בג'נין. נהרג בנם עודד 

משפחת קורנפיין הכואבת החליטה לבחור בחיים. בנחי 
המשפחה הקימו מפעל הנצחה מרגש בדמות ערב שכולו 
חגיגה מוזיקלית צעירה ומלאת השראה. מדי שנה בחודש 

דצמבר, סמוך לתאריך נפילתו של עודד ז"ל, מתקיים בעמק 
אשר מביא לביטוי את אהבתם הגדולה 'ערב קורנפיין'  הירדן

מייצגים  בני משפחת קורנפייןהמוסיקה.  –של ערן ועודד 
עבור צעירי עמק הירדן את השילוב הנכון בין הנצחת הבנים 

שנפלו לבין האנרגיה ואהבת החיים שבמוסיקה. מדי שנה 
מעניקים ורדה ודוד ובני משפחת קורנפיין מלגות 

המאפשרות למוזיקאים צעירים בעמק להמשיך ולהתפתח 
  מבחינה מוזיקלית ואמנותית.
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 61, נולדה לפני כפר עבודהתושבת פוריה , פלורי דשל

 41. 19שנה במרוקו. היא משמשת מורה מאז היותה בת 

שנה שהיא מחנכת ומשלבת בלימודים לשון עם ספרות 

חז"ל וחינוך מיוחד עם טיפול בבעיות התנהגותיות )בעיקר 

 על הרצף האוטיסטי(. 

את דרכה המקצועית החלה בתיכון לחשבונאות ומינהל, 

פר בקעת כנרות )בבית זרע( אחר כך באורט ובבית ס

לאחר סגירתו של בית הספר, כמחנכת ומורה ללשון. 

 השתלבה בהוראה בבית ירח.

גדלה בבית מסורתי אבל תמיד הדגישה את המוטו:  פלורי

דרך ארץ קדמה לתורה. היא מאמינה בסובלנות, כבוד, 

צריך  –היא אומרת  –כל תלמיד ותלמידה  הקשבה.ו נתינה

 לדעת שמחנכיו מאמינים בו וביכולות שלו ללמוד ולהתפתח.

ושימשה כמשפחת אומנה עבור פלורי פתחה את ביתה 

יור במהלך שירותן הצבאי ונדרשו בנות שעברו תהליכי ג

 לחיות תקופה מסויימת בבית המקיים אורח חיים דתי.

גם בחלוף שנים רבות, פלורי עדיין מתלהבת, בעברית 

רהוטה ומדוקדקת, ומביאה עימה ידע רב ובקיאות יוצאת 

 דופן.
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בדגניה ב', בנם  1930בספטמבר  13-נולד ב אסף אגין

והתנדב  17את לימודיו בגיל  של יחיאל ושרה הכט. הוא עזב

לפלמ"ח. במלחמת העצמאות שירת כלוחם בחטיבת גולני 

 ולאחר המלחמה התגייס לחיל האויר והתקבל לקורס טיס.

במסגרת לימודיו לתואר שני בהיסטוריה, כתב עבודות על 

הרי משמעות בעמק הירדן: המערכה לבלימת שני קרבות 

סקירה מפורטת של )כולל  1948-הפלישה לעמק הירדן ב

אירוע הטנק בדגניה א'( והקרב שהסתיים בנפילתם של 

 הקיבוצים שער הגולן ומסדה במלחמת העצמאות.

כבן קיבוץ דגניה ב', החל אסף אגין את מפעלות ההנצחה 

שלו בחיפוש אחר עשרות תמונות נדירות שצולמו במהלך 

. מסיבות לא ברורות 1945חגיגות חצי היובל בקיבוץ בסתיו 

עלמו התמונות האיכותיות והחשובות ואסף עסק במשך נ

שנים רבות בניסיון לאתר אותן, עד שעלה בידיו לעשות זאת 

. בעזרת זכרונו והיכרותו עם אנשי דגניה, יצר 2010בשנת 

את התערוכה 'ימי דגניה ב' אשר הוצגה במוזיאון ארץ 

 . 2010-11ישראל ובבית גבריאל בשנים 

דגניה ב'. בעזרת תרומות שגייס אסף היה ממקימי ארכיון 

הוא איבזר את הארכיון במיטב הציוד הטכני. הוא איחד 

לאחר שנים את ארכיונאי עמק הירדן, יצר מפגשים ודאג 

 להרחבת השכלתם של הארכיונאים. 
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בקיבוץ  1947ביולי  4-נולד ב בצלאל )צלי( אלרואי

 אפיקים. 

, ק הירדןרבים ממפעלי הספורט הגדולים המתקיימים בעמ

במידה רבה בזכות פעילותו  –מוכרים כיום לכל ישראלי 

 הנמרצת ורבת השנים של צלי אלרואי.

טורניר הכדורסל המסורתי לזכרו של אל"מ גדעון בנדל, 

חידוש ימיו של מרוץ העצמאות לזכר הנופלים בעמק הירדן, 

(, ייסוד מרתון 1978ייסוד מרוץ הקפת הכנרת באופניים )

(, הקפת הכנרת בקיאקים 1977כנרת הבינלאומי הראשון )

לזכרו של דודו רוט ז"ל ועוד שורה ארוכה של פעילויות 

כל אלה רשומים על שמו של צלי  –ארציות ואזוריות  ספורט

 אלרואי.

הוא בוגר קורס מינהל בכיר וקורס מאמני כדורסל בוינגייט. 

מונה למנהל מחלקת הספורט של המועצה  1977-ב

עם הפוגה של מספר שנים(,  1989האזורית עמק הירדן )עד 

, ניהל מספר ענפי מפתח בקיבוצו אפיקים )הנופש, הבניין(

ותמיד היה בקשר בעמק  ל את מרכז המוסיקה והמחולניה

 פעילות הספורט בקיבוצו או אצל השכנים.כל סוגי עם 
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להוריו ארנה וזיגי שן  1937-נולד בבית זרע ב יעקב שן

 ממייסדי הקיבוץ.

חקלאות וכלכלה היו תמיד בראש מעייניו וזהו גם המקצוע 
ומכובדת של הראשון שלמד ברחובות. הוא כיהן בשורה ארוכה 

מקצועות בקיבוצו, ביניהם ריכוז המשק ומזכיר הקיבוץ, סמנכ"ל 
שנים שימש  9מפעל הפלסטיק, ריכוז משאבי אנוש ועוד. במשך 

כמרכז הוועדה החקלאית של המועצה האזורית עמק הירדן עד 
 .70שיצא לפנסיה בגיל 

יעקב הקדיש את שנותיו בוועדה החקלאית לתשתיות ולמחקר 
 ת יעדים כלכליים.שמטרתו השג

מים, התשתית כלל פתרונות לבעיות בנושא טיפול בבעיות ה
אדם וייצוג בוועדות אזוריות  דרכים חקלאיות, בעיות כח

וארציות. הוא ביקש למצוא פתרונות לפינוי זבל ופינוי פגרים 
ושיכנע את משרד החקלאות לפצות את יישובי עמק הירדן 

 שניזוקו מהצפת הירמוך.

בתקופתו התפתח מאד מחקר תרביות רקמה של תמרים, 
פעילות שהגדילה מאד את הרווחים וכך גם את תקציבי 

צפון ובתקופתו הוא חיבר את 'צמח נסיונות' למו"פ  המחקר.
התכנסו ועדות יעול אשר שינו את פני המטעים מקצה לקצה. 
המבנה החדש סייע לחסוך בעבודה ושיפר מאד את התוצאות 

הכלכליות. הוועדות קידמו את תחומי ההשקייה, הנטיעה, 
    רוח ועוד. הריסוס, הידוק השטח, הגנה מפני ה

בפיתוח חיי עופרה בנוסף לכל אלה, עסקו יעקב ורעייתו 
 התרבות בקיבוצם, שער הגולן.


