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לחנך ברוח העמק
בשנת  השני  המפגש  כנרת  בחצר  התקיים  השבוע 
הלימודים תש"פ של מעבדת החינוך המתנהלת בשיתוף 

פרוייקט 'ערי חינוך'. 
בתי  מנהלי  הורים,  תושבי העמק,  נכחו עשרות  באירוע 
ספר, צוותי ההוראה בעמק ואנשים שהחינוך יקר לליבם. 
מדובר בשיאו של התהליך, אשר החל לפני כשנתיים וחצי. 
היחודיות של מסגרות החינוך השונות  - בחינת  במרכזו 

בעמק הירדן. 
מיגוון  את  מקרוב  להכיר  הרחב  לציבור  איפשר  המפגש 
התפיסות של כל אחד מבתי הספר ושל מסגרות החינוך. 
ואיפשר הפרייה  עגולים  לשולחנות  הוא התקיים מסביב 

הדדית ושיתוף ברעיונות שכבר קורמים עור וגידים.
ראש המועצה עידן גרינבאום הביע בדבריו את הערכתו 
בבית בערב  ונעימה  ישיבה חמימה  על  שוויתרו  מי  לכל 
גשום וסוער, ובחרו  לקחת חלק בתהליך שעשוי לתת כמה 

מפירותיו המשובחים אי שם בעתיד. 
ראש אגף החינוך במועצה יאיר ילובסקי ביקש להדגיש 
התהליכים  את  להוביל  צריכה  המועצה  כי  בדבריו, 
למול  החינוך  תפיסות  את  בעצמה  ולעצב  החינוכיים 
השינויים והאתגרים שניצבים בפני אנשי חינוך בישראל. 
"המטרה שלנו היא להיות מובילים בתחומים שאנו בוחרים 

להתמקד בהם".
לפרק הישיבה סביב השולחנות קדמה הרצאתו מעוררת 
ההשראה של  יעקב הכט, מנכ"ל 'ערי חינוך' – רשת שיש 
היתר  בין  העולם.  ברחבי  סניפים  מ-100  למעלה  לה 
התייחס הכט לתוצאות מבחני פיז"ה שפורסמו לאחרונה 
ושמהם עולה, כי התלמיד הישראלי נמצא במקום שהוא 

אינו ראוי לו.  
ובעיקר  במועצה  החינוך  אגף  לאנשי  ומחמאות  תודות 
אלטמן,  רותם  ולקב"סית  בז'רנו  ענת  האגף  למזכירת 
שאירגנו ערב שהתנהל למופת והיה משמעותי עבור כל מי 

שנטלו בו חלק.
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כשמוזיקה פוגשת זיכרון
ביום חמישי שעבר, התקיים ערב קורנפיין המסורתי ע"ש 
המוסיקלית  היצירה  לעידוד  ז"ל,  קורנפיין  ועודד  ערן 

המקורית בעמק הירדן, בפעם ה-18. 
'לזכרם' באפיקים. הערב  כ-450 אנשים מילאו את אולם 
הוא תוצר של שיתוף פעולה בין אגף חינוך לאגף קהילה, 

מרכז עידן והמרכז למוסיקה.
האירוע הינו שיא של תהליך יצירה ועשייה עצמית שלקחו 
מוסיקליים  הרכבים  ונערות ב-12  נערים   45 עצמם  על 
מקבוצת. 'יוצרים רוק חברתי' הוא גוף נוער של המועצה, 
אשר מודרך ע"י אהד כהן, אלזי וקאי אלוני, ובליווי של 

יאן טיאר מיחידת הנוער. 

מצד  רבים  מאמצים  הושקעו  האחרונים  בחודשיים 
מוסיקלית  מבחינה  השירים  נבנו  בחזרות  החניכים; 
עלתה  רביעי  ביום  חברתית.  מבחינה  וההרכבים 
ההתרגשות, נפגשו כלל החניכים ועשו חזרות עד השעות 
הקטנות של הלילה, כמו רוק סטארים אמיתיים בימי הזוהר.

בעיצומו של הערב, הוענקו מלגות למוסיקאים צעירים ע"י 
בני משפחת קורנפיין והמועצה האזורית עמק הירדן.

להצלחת הערב תרמו אנשים רבים והמארגנים ניצלו את 
הבמה כדי להודות לכולם.

שיזמה  קורנפיין,  למשפחת  חם  וחיבוק  גדולה  תודה 
ומאפשרת לכולנו את הבמה הזאת כל שנה. זכינו כולנו, 

שהזיכרון של ערן ועודד פועם בליבנו מדי שנה מחדש.
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משמר הירדן
מתוך אמונה בחשיבות הפעילות הקהילתית, אגף תפעול 
תומך  מעודד,  הסביבה  להגנת  המשרד  בשיתוף  ושפ"ע 

ומתקצב יוזמות קהילתיות בעמק הירדן. 
"מה  סרי, מנהל האגף, מסביר את תפיסת האגף:  רענן 
הופך ציבור של אנשים לקהילה? עזרה הדדית, התנדבות, 
קהילתיות, יצירת מקומות מפגש ועוד. אנחנו באגף עושים 

מאמצים לאפשר זאת  לקהילה בכל הזדמנות". 
מורד  קהילת  היא  לקהילה שנתמכת ע"י האגף  דוגמא 

הירדן. 
שהתנדבו  פעילים  של  קבוצה  היא  הירדן  מורד  קהילת 
אלומות.  סכר  ועד  דגניה  מסכר  הירדן  נחל  על  לשמור 
הקבוצה מנקה, מחלקת שקיות לאורחים ומסבירה להם על 
חשיבות הניקיון ואיסוף הפסולת לנקודות ריכוז האשפה. 
גיבוש  ימי  ניקיון,  סיורי  הסברה,  סיורי  מפעילים  חבריה 

קהילתי ועוד. 
גלשן  סאפ  פסולת,  לפינוי  נגרר  נרכש  היוזמה  במסגרת 
למעבר בנחל לצרכי ניקיון ושקיות לאיסוף אשפה. בוצעו 
עשרות פעילויות הדרכה לקהילה וימי שיא. הועמד שילוט 
את  שמתעד  סרטון  יופץ  ובקרוב  המקום  על  המסביר 

פעילות הקהילה ואת מטרותיה.
היוזמה מתבצעת בהובלת דני גרינבלט מדגניה א'.
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מי יהיה אלוף ההתיישבות?
בסוף השבוע של ה-19 עד ה-21 בדצמבר תתקיים אליפות  
ההתיישבות העובדת בישראל בשחמט, בהשתתפות של 
כ-30 שחקנים מכל רחבי הארץ. חלקם, כמובן, אנשי עמק 

הירדן.
האליפות תתקיים באורחן של קיבוץ דגניה ב'.

תושבות ותושבי עמק הירדן מוזמנים/ות להירשם לתחרות 
וכמובן להגיע ולצפות במשחקים.

(אורטי)  צבי  אל  פנייה  באמצעות  להירשם  עדיין  ניתן 
במייל:  או   050-8890236 בסלולארי  אורטנברג  

orty21@walla.com

מיטב הספרות – במכשיר הנייד שלכם
העתיד כבר כאן. הרגלי קריאת הספרים משתנים ללא הרף  
לכם  גם  מציעה  הירדן  עמק  של  האזורית  והספרייה 
שתיאלצו  בלי  (מקוונת),  דיגיטאלית  בקריאה  להתנסות 

להגיע בעצמכם אל הספרייה כדי לקחת את הספר.
על מנת להפוך את קטלוג הספרייה לנגיש וזמין יותר עבור 
- רכשה הספרייה של עמק  תושבי עמק הירדן והסביבה 
הירדן מנוי בחברת 'גט בוקס'. מדובר בפלטפורמה חדשנית 
ומתקדמת, המציעה מבחר רחב של ספרות עברית וספרות 
(מקוון),  דיגיטלי  בפורמט  הישראלי  לקהל  מתורגמת 
גבוהה  באיכות  בטאבלט  ו/או  באייפד  קריאה  המאפשר 

ביותר.
ספרות  של  רחב  מגוון  מקבלים  הקוראים  בוקס  בגט 
דיגיטלית בעברית, לצד חוויית קריאה נוחה והכל בחינם. 
כל מנוי בספריה יכול לשאול לקריאה שני ספרים בחודש 

בחינם, הישר לאייפד או לטאבלט שלו. 
בחרו  המועצה.  אתר  אל  היכנסו   – השאלה  לבצע  כדי 
לינק  תמצאו  שם  האזורית,  הספרייה  בקטגוריית  
להשאלת ספרים הדיגיטלית. בתהליך פשוט וקצר של 
הרשמה ניתן להוריד את היישומון (אפליקציית) גט בוקס 
לסלולארי. היישומון מאפשר חוויית קריאה מהנה ממיטב 

רבי המכר שקיימים. 
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הצד השני של היבשת
זכינו לארח במועצה משלחת מכובדת מעיר המחוז  השבוע 
שאנגיו הסמוכה לשנגחאי שבסין (כ-45 דקות נסיעה). מדובר 
אלף  כ-780  של  אוכלוסייה  עם  מאזור  המגיעה  במשלחת 

תושבים. 
האורחים מסין גילו עניין רב בתוכניות ליזמות וחדשנות שאותן 
'מרכז  עם  בשיתוף  ירדן,  עמק  האזורית  המועצה  מקדמת 
כנרת ליזמות וחדשנות', המכללה האקדמית של עמק הירדן 
את  ולהכיר  לשמוע  ביקשו  הם  אזוריים.  מפעלים  וצמח 
שבו  האופן  ואת  בעמק  המקומית  החקלאות  של  הפיתוחים 

היא מתמודדת עם אתגרי האקלים, זיהום המים ועוד. 
לשיתוף  ברית  על  חתם  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 

פעולה בין עמק הירדן לבין ראש העיר האורחת וו ז'יונג. 
ככל שהדברים יתפתחו ויבשילו, אפשר כבר לפנטז על היום 
שבו תצא משלחת של אנשי חינוך מהעמק לביקור בסין ומי 
של  אחד  מצד  יטוסו  תלמידים  של  משלחות  גם  אולי  יודע, 

יבשת אסיה אל צידה השני.

חנוכה בתנועה
בחג החנוכה הקרב יתאפשר לתושבי העמק ליהנות מחוויית 

המחול -  'על באמת', לא רק כצופים...
במסגרת פסטיבל 'כנרת של אור' - המרכז למחול מזמין את 
תושבי העמק והאזור לחוויית מחול מרגשת ביחד עם להקת 
'ורטיגו'. סדנה לכל המשפחה, הורים, ילדים, סבים וסבתות, 
לבד וביחד – בואו לנוע בהובלה מודרכת של להקת ורטיגו. 
'לידת  הייחודי  במופע  לצפות   יהיה  ניתן  הסדנה  לאחר 

הפניקס'.
ניתן לרכוש כרטיסים באתר האינטרנט של בית גבריאל.

לאתר  היכנסו   – ורטיגו  המחול  להקת  על  נוסף  למידע 
https://vertigo.org.il :הלהקה
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תחרות סרטי מסעות ע"ש מוטי קירשנבאום
ט"ו בשבט חגיגי במיוחד מתוכנן אוטוטו בבית גבריאל: רישמו 
ובואו   2020 לפניכם את התאריכים ה-6 עד ה-9 בפברואר 
יעסקו  שכולן  באטרקציות  גדוש  בינלאומי  מפסטיבל  להנות 

בנושא אחד: סרטי טבע עם קריצה לאילנות ארצנו...
יצירה  פסטיבל כנרת לסרטי טבע ומסעות נועד כדי לעודד 
סרטי  תחרות  באמצעות  היתר  בין  מקומית,  קולנועית 
מסעות ע"ש מוטי קירשנבאום: יוצרים מקצועיים וחובבים 
 15 עד  של  באורך  שלהם  סרטים  לשלוח  מוזמנים  כאחד 
הפרס  הפסטיבל.  במהלך  יוקרנו  הנבחרים  הסרטים  דקות. 
הראשון הוא כרטיס טיסה לאפריקה, מתנת 'אמסלם תיירות 

ונופש'. התחרות - בברכת משפחת קירשנבאום.
היכנסו לעדכוני החדשות באתר האינטרנט של המועצה – 
שם תמצאו מידע נוסף וקישור לקול קורא לקראת התחרות.

כל החברים שלמדו איתכם
ניסיתם  שבה  לשיחה  להיקלע  מתישהו,  לכם  הזדמן  בטח 
להיזכר איך קראו לזאת שישבה מאחוריכם בי"ב. או שראיתם 
ונשבעתם שהוא למד איתכם בכיתה. אם  מישהו בטלוויזיה 
של  האינטרנט  אתר  עליכם:  גם  חשבו  ירח  בית  אנשי  כן, 
התיכון מאפשר לכם כעת למצוא את שמות כל בוגרות ובוגרי 

בית ירח מאז יום היווסדו.
יכולים להיכנס אל האתר ובקטגוריית 'משלנו' תמצאו  אתם 
את ארכיון הבוגרים, שם בוודאי תמצאו את השם או המחזור 

שפרח לכם מהראש.
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מחווה מרגשת לבוגרי חוות מרקנהוף
העיר פרייבורג שבדרום גרמניה החליטה שבמרכז אירועי יום 
שוחרר  שבו  בתאריך  שנה  מדי  המתקיים  לשואה,  הזיכרון 
שבה  מרקנהוף  החקלאית  החווה  תעמוד  אושוויץ,  מחנה 

הוכשרו מייסדי קיבוץ בית זרע.
כיום  נקבע  זה  תאריך  הקרוב.  בינואר  ב-27  יתקיים  האירוע 

זיכרון בינלאומי ומצוין במדינות רבות בעולם.
על הכרזה שמלווה את הפרסומים לקראת יום הזכרון לשואה 

מופיעה חברת בית זרע דורל'ה אפרת. 
ברכה בנתור מארכיון בית זרע מספרת לנו, כי בחווה הציורית 
צפורה  זילברשטיין-זיו,  זם  והחברים:  החברות  הוכשרו 
דויטש-כרמל, שניידל כהנא-פורת, דורל'ה גוייטין-אפרת, 
פת-פרג,  מרגוט  כרמל,  יהודה  פרוינד-פורת,  בנימין 
ויהודית  אליישברג  גיאורג  פרג,  אלכס 

באומבריטר-צימרמן.
ישאו  בפרייבורג,  ההיסטורי  הסוחרים  בבית  שיתקיים  באירוע 
ויעקב  הורן  מרטין  פרייבורג,  עיריית  ראש  דברים 
פרייבורג  באוניברסיטת  להיסטוריה  מרצה  פרנקנשטיין, 
וחוקר תולדות יהדות גרמניה. לחברי בית זרע אשר ירצו להגיע 

לאירוע מובטח מקום בשורה הראשונה באולם.
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טלגרמה מחג החנוכה 1945
שבים  אנו  פומביות',  מכירות  מ'ברנד  ברנד  חנוך  לבקשת 
ומציגים את המברק (הטלגרמה) של הרב קורן ורעייתו והפעם 

בצבעים המקוריים. 
מדובר בטלגרמת ברכה מאויירת וצבעונית שבכותרתה נכתב: 

"הדאר והתלגרף של פלשתינה(א"י)".
הרב שלום קורן,  טלגרמה אותנטית בכתב ידו וחתימתו של 
תש"ה  'חנוכה'  כסלו  כ"ט  התאריך:  הכינרת.  אזור  קיבוצי  רב 

.1945
לפרטים נוספים: חנוך 052-7602610

c7602610@gmail.com  :מייל

מאוצר הארכיון: סיפורי העמק בתמונות
אנחנו חונכים את הפינה הצעירה 'מאוצר הארכיון' עם סיפור 
את  מאד  ויפתיע  שבינינו  הוותיקים  את  יצמרר  הסתם  שמן 

הצעירים.
הזו  התמונה  את  אלינו  שלח  מאוחד  יעקב  אשדות  ארכיון 
שמגלה כי  שלג איננו זר לעמק הירדן כפי שאולי חשבנו. קשה 
- כיסה מעטה לבן   1950 להאמין, אבל בחודש דצמבר שנת 
את המדרכות, המדשאות, גינות הנוי והעצים באשדות יעקב. 

הילדים הולבשו בסוודרים עבים, מעילים, כפפות וכובעי צמר 
להגנה מפני הקור העז. באותו יום - לא יצאו לעבוד בשדות. 
שלג  בובת  ביחד  הקימו  וההורים  האחים  הקטנים,  הילדים 
גדולה. גזר, צנוניות ופלפל מגולף שנשלחו מהמטבח, שימשו 
"הרציניים",  לבובת השלג. המבוגרים,  ופה  עיניים  בתור אף, 
השתובבו כמו ילדים וזרקו כדורי שלג זה על זה. מחזה כזה טרם 

נראה וכנראה גם לא ייראה, באשדות. 
בתמונה – פירה קרן הגננת וילדי הגן בשלג.  
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יעקב) (אשדות  ורמי  רי  או בית  ן  יאו ז במו
 

החשובים הקשרים  את  נלמד  ג  בחו
טכניקות ן  ו ו במג ונתנסה  ביותר  והיפים 
מקרמה לעציץ,  מתלה  ן  ו כג קשירה 

ועוד. תיק  בשכבות, 
 

ב' 17:30-19:30 ימי 
ן 6/1/20 ראשו מפגש  מפגשים.  שמונה 

ש"ח מפגש 100  עלות 

מקרמה  ג  חו

לפרטים  והרשמה
0 5 2 - 7 7 2 8 5 5 2 שטרק-  לוטם 
0 5 3 - 6 2 2 0 7 7 6  - ן שדמו רותי 
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FOLLOW US

www.instagram.com/yardenvalley


