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שומרים על השטחים הפתוחים

שומרים על ראש פתוח

בצד העיסוק הבלתי פוסק בשטף ענייני היומיום ,חלה עלינו
החובה לחשוב איך ייראה עמק הירדן בעוד  20ו 30-שנה.
אנחנו עמלים על הכנת תוכנית אב לשטחים הפתוחים
שתפקידה לוודא שגם בעתיד נוכל להרחיב את ישובינו ולקיים
את החקלאות והתיירות ,כמו גם לשמר שטחים ירוקים ויערות.
השבוע קיימנו במועצה מפגש ראשון ,שבו נטלו חלק שלל
גופים :רשות הטבע והגנים ,קק"ל ,המשרד להגנת הסביבה,
רשות העתיקות ,החברה להגנת הטבע ,עיריית טבריה,
אגודת המים ונציגי הישובים והחקלאים .אנו מברכים באופן
מיוחד את מהנדס עיריית טבריה ,מוטי לביא ,אשר נכח במפגש .כל תוכנית עתידית צריכה לקחת בחשבון גם
את צרכיה של העיר טבריה על מנת שתוכל להתפתח ולשגשג.
חשוב להכיר :חברות הפורום

יש עם מי לדבר

פורום מנהלות הבריאות והרווחה של הישובים נפגש השבוע
במועצה ועסק בהיערכות לשעת חירום .הפורום חזר לקיים
מפגשים קבועים לפני כשנה ,לאחר שבמשך שנים היה
מושבת ולא התכנס .הפורום נועד על מנת לספק מענה
מקומי וחיוני בנושאי רווחה ובריאות ומומלץ שכל אחת ואחד
מכם יידע את פרטיו ופרטי הקשר של מנהל תחום הבריאות
והרווחה בישובו.
נושאי המפגש השבוע היו :המסוגלות לספק שירותי בריאות
ורווחה בזמנים בלתי שיגרתיים והיערכות צוותי הצח"י למקרי
חירום ומשבר שונים.
הפורום עסק הפעם בבעיות בשירותי הבריאות בעמק .למפגש הגיעו המנהלת האדמיניסטרטיבית של המרפאה
האזורית ,הלי עקנין והאחות הראשית סימה יצחק אשר סייעו להגדיר ממשקי עבודה מיטביים בין המרפאה
לישובים .כמו כן שמע הפורום על האפשרויות השונות להיעזר בדוברות ובאתר האינטרנט של המועצה במקרי
משבר ובאירועי חירום.
הפורום נפגש בהובלתה של עו"ס דנה רווח מאגף הקהילה במועצה.

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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המסע ה23-

תהליך ההכנה לקראת המסע ה 23-לפולין יוצא השבוע
לדרך .המסע מיועד לתלמידות ותלמידי י"א ולתושבי עמק
הירדן והוא מאורגן ומודרך על ידי מדריכי מרכז עידן .הנסיעה
תתקיים במהלך חופשת הפסח ב 20-עד ל 26-במרץ .2018
ביום ראשון הקרוב ,ה 10-בדצמבר ,יתקיים במכללת כנרת
מפגש הורים לקראת הנסיעה .הפרטים מופיעים במודעה
המצורפת .המעוניינים בפרטים נוספים מוזמנים ליצור קשר.
alteron@j-v.org.il 050-5999819
רון אלתר
אהוד סלעי ehudsa@gmail.com 054-7731761
kerenbah@gmail.com 052-4729586
קרן בהט

תודה לאליסה

השבוע נפרדנו והוקרנו תודה גדולה למי שניהלה ועיצבה
ב 17-השנים האחרונות את השירות הפסיכולוגי החינוכי
)שפ"ח( בעמק הירדן .אליסה אלון הנהיגה נוהלי עבודה
ויצרה צוות קשוב ותומך אשר סיפק מענה למסגרות
החינוכיות כולן – מגני הילדים ועד לתיכון בית ירח .כעת
תתקדם אליסה במעלה הדרגות ותתמנה למפקחת האזורית
באזור הצפון של שפ"ח.

צהוב וחדש

תודה לאליסה אלון
בשעה טובה ומבורכת

חדשות משמחות לאנשי מערך ההסעות בעמק הירדן :בימים
האחרונים התבשרו שולי מגן ואנשי מחלקת התחבורה של
המועצה כי בקרוב יגיע לכאן אוטובוס צהוב חדש .האוטובוס
החדיש יתווסף לצי הרכבים הקיים ויעזור בשיפור השירות
לרווחת התושבים.

-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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בפייסבוק!
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חיזוק לגיל הרך

מעל  50מחנכות אשר עובדות בפעוטונים ובגני הילדים
בעמק הירדן החלו השבוע בהשתלמות שיזמה ואירגנה צביה
בהלול ,מנהלת מדור הגיל הרך במועצה.
ההשתלמות מתקיימת תוך שיתוף פעולה עם מוראל
ישראלי ,מדריכה ברשת הגן הקיבוצי )תק"צ(.
השבוע התארחו במועצה מפקחות גני הילדים של משרד
החינוך .סיורן החל במרכז 'טנא' בביה"ח פוריה .לאחר מכן
הגיעו המפקחות לסיור ב"גן זורח" )גן ביער( בקיבוץ כנרת.
את היום המשותף חתם ביקור במוזיאון 'האדם הקדמון'
בשער הגולן ,שבו מבקרים כל ילדי הגנים של עמק הירדן
במסגרת סל תרבות.

סיור המפקחות בעמק הירדן

מבקשים את עזרת הציבור

שמונת המופלאים של עמק הירדן רוצים להוציא אלבום חדש לאוויר העולם .ויש
בהחלט משהו שאתם יכולים לעשות בנידון.
הם נקראים 'הסלינקיז' .שמונה כשרונות שאוהבים לשיר ונהנים לעקוץ )כפי שמעיד
הלוגו שבחרה הלהקה .(...עכשיו ,לאחר שבע שנים של הופעות ,נגינה ,כתיבה
וליקוט חומרים – הם פונים אל תושבי העמק ומבקשים עזרה בהגשמת החלום.
תומר רובינצ'יק )שירה ,אפיקים( ,עפרי רוסו )סקסופון ,אפיקים( ,דגן זעירא
)טרומבון ,שער הגולן( ,יהל רן )גיטרה ,תל קציר( ,מורן ליש )חצוצרה ,כנרת/אשדות
יעקב( ,דולב חיאט )בס ,גשור( ,רום הכט )קלידים ,מגדל( ומתן אחיטוב )תופים ,טבריה(
מבקשים מכם לעשות דבר פשוט :היכנסו לעמוד של הפרוייקט "הסלינקיז  -אלבום בכורה" בהדסטארט:
https://www.headstart.co.il/project.aspx?id=25148
החליטו איזו מתנה תרצו לקבל וסייעו בהוצאת האלבום.

כל יום חג במייסדים

חנוכה יהיה חג של אור וסופגניות מסוכרות גם עבור ותיקות וותיקי העמק .אסתי עמית והצוות היקר בעמותת
'המייסדים' מבקשים ליידע שבימי החג יתקיים מדי יום טקס הדלקת נרות ב"מרכז היום" של העמותה .הטקס
ילווה בשירה וישתתפו בו אומנים מקהילת עמק הירדן .טקס הדלקת נר ראשון יתקיים ב ,13.12-בשעה 10:30
ותופיע בו תזמורת כלי הפריטה של עמק הירדן .הציבור הרחב ,בני כל הגילאים – מוזמנים.
-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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תרועת הפסטיבלים

חג החנוכה אוטוטו כאן ויש לכם הזדמנות לצאת
ולחגוג אותו בשני פסטיבלים שיתקיימו בעמק.
המחלקה לתרבות של המועצה מקיימת,
בתמיכת משרד התרבות והספורט ,את
פסטיבל כנרת של אור .במסגרת הפסטיבל,
יתקיימו אירועי תרבות ואמנות מגוונים ,אשר
ינסו לקלוע לטעמם של רבים )ראו פירוט
במודעה המצורפת(.
כחלק מתפיסת המועצה ,פזורים האירועים
ביישובים שונים ,כך שמופעי התרבות יגיעו
לכמה שיותר תושבים .בנוסף ,הנהלת הפסטיבל
דאגה להסעות באזור צפון הכנרת ,כך שילדי
אלמגור וחוקוק יוכלו לצפות בהצגה בגינוסר.

ארועי הפסטיבל מבוססים על יצירה מקומית והכניסה אליהם  -חינם
)פרט לסרט ג'סטה ב .(₪ 10-מוזמנות ומוזמנים להגיע ולהנות.
בנוסף יתקיים בעמק פסטיבל הבננה ה ,3-בכיכובה של הבננה -
הפרי המזוהה ביותר עם עמק הירדן .הפסטיבל ישתרע על פני סוף
שבוע ארוך מה 21-בדצמבר ועד מוצאי שבת ,ה .23.12-מוזמנים
להיכנס לדף הפייסבוק של הפסטיבל.
-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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עם הפנים קדימה...
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אליפות ההתיישבות העובדת בשחמט
בסופשבוע  21-23/12/2017תתקיים בשער הגולן
האליפות השנתית של ההתיישבות העובדת בשחמט.
יום ה'  - 21/12/2017התכנסות והרשמה החל משעה 17:00
במוזיאון של הקיבוץ .
חובבי השחמט באזור הכנרת  -מוזמנים להשתתף !!!
לפרטים נוספים  -נא לפנות לצבי אורטנברג -
בטלפון 050-8890236

או בדוא"ל orty21@walla.com

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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