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בנימה אישית

בשורה קשה ועצובה היכתה בנו השבוע .עמוס גל ,אבא של
רווית בת כיתתי ושל מורן ,נהרג בתאונת דרכים במהלך טיול
בנמיביה .ביחד עם בית אשדות יעקב איחוד כולו אני מחבק
את המשפחה ומאחל החלמה מהירה לאירית רעייתו ,ששבה
ארצה .עמוס ,שליווה את כולנו עם המצלמה מאז היינו ילדים,
חיפש וידע תמיד למצוא את המיוחד והיפה ,כדי להנציח אותו
ולהפוך את עולמנו למקום נעים יותר .הוא יחסר לנו מאד
בנוף העמק .יהי זכרו ברוך.

עמוס גל ז“ל

חוברת הפעילות לתשע"ח

הקיץ הלוהט אינו משכיח מאיתנו את המשימות החשובות
באמת :להיות ערוכים ומוכנים לשנה שבפתח .השבוע העלינו
את תוכנית הפעילות לשנת תשע"ח לאתר האינטרנט של
המועצה .כל החוגים ,שפע הפעילויות במרכזי המוסיקה
והמחול ,במרכז עידן ,בעמותת המייסדים ,במכללה האזורית
וכמובן בבית גבריאל ובמחלקת התרבות .בנוסף למגוון הרחב,
נעשה השנה מאמץ לקרב את הפעילות גם לישובים בחלק
הצפוני של העמק .מזמין כל אחת ואחד מכם ,צעירים וצעירים
ברוחם ,ליטול חלק בפעילות ולאתגר אותנו כדי שנוסיף
ונעשיר את המגוון הקיים .רוצה להודות לעובדי המועצה
שעמלים כדי להעמיד לרשותכם את כל העושר הזה וכדי
שתהיו מסופקים גם מן התוצאה הסופית.

תוספת מבורכת למערך החירום

בשקידה ובשקט ,השלימו בימים האחרונים את הכשרתם 27
חובשים וחובשות ,נהגי אמבולנס וכוננים של מד"א אשר
יתגברו את מערך החירום שלנו ויוסיפו לשקט הנפשי של
תושבי עמק הירדן והאזור .מדובר באנשים יוצאי דופן ,אשר
ויתרו על נתח מכובד משעות הפנאי שלהם כדי להעמיד את
עצמם לטובת הכלל .שאפו לאנשי מד"א בראשות המנכ"ל
אלי בין ,מנהל המרחב אלי פרץ ,מדריכת הקורס אלה
חריש ועוד רבים וטובים.

סיום קורס מד“א

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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מסך חדש במועצה

ממשיכים להתקוון אליכם

בתחילת השבוע ,הוספנו עוד נדבך איכותי למערך הנגשת
המידע על ידי המועצה .כל מי שיגיע לבניין המועצה או
שיחלוף באזור ,יוכל להתעדכן בכל ההודעות החיוניות ,בעמודי
'מה במועצה' ובפרוייקטים תקופתיים – באמצעות שני מסכים
גדולים ,האחד בקומת הכניסה לבניין והשני בקומה הראשונה,
סמוך לכניסה ללשכתי .תודה למנכ"ל המועצה דודו פרץ
ולעוזר המנכ"ל צחי בוחניק על היוזמה והיישום הזריז.

חוגגים את הקיץ

זו כנראה רק שמועה שהנוער שלנו יצא לחופשה; כי כפי שזה
מצטייר מהדיווחים והתמונות שהגיעו אלי ,מן הרפסודיה ומיום
הניווט בתל אביב ,בנינו ובנותינו לא מורידים את הרגל מהגז
גם ביולי אוגוסט.
 (!) 170נערים ונערות בגילאי ז'-ח' פשטו השבוע על רחובות
תל אביב בתחרות ניווט שהעיר הגדולה מן הסתם עוד
תתגעגע לשכמותה .בנות ובני העמק למדו להכיר את
האתרים ההיסטוריים המצויים בשפע בעיר הגדולה ,התבשמו
מאופייה המיוחד וכמובן ניסו להגיע ראשונים לנקודת הסיום
בירקון .בסיום חצו ראשונים את קו הגמר החבר'ה מאלמגור,
אחריהם אשדות יעקב ובמקום השלישי והמכובד – אלומות.
כבוד לצוות מרכז עידן על קיץ אנרגטי ושמח.

רפסודיה
ניווט בתל אביב

מוזמנים לשמוע ולהשמיע

שנת הפעילות שבפתח תהיה יוצאת דופן בנושא חשוב אחד:
אנו מתחילים ליישם את הרפורמה המתוכננת בענפי הספורט
במועצה .על מנת לבצע את התהליך בשקיפות מירבית,
נקיים ביום חמישי הבא )ה 17-באוגוסט( מפגש שיתוף ציבור
שבו יוצגו ויובהרו עקרונות התוכנית החדשה .המפגש יתקיים
בשעה  17:00באולם הגדול ,בקומה השנייה בבניין המועצה.
בואו לשמוע ולהציג את שאלותיכם .הצלחת הרפורמה
חשובה לכולנו  -הורים ,ילדים ואוהבי הספורט הרבים בעמק.
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מסביב לגלובוס

גם אצל הוותיקים  -האנרגיות נמצאות בשיאן .עמותת המייסדים
הוציאה עד כה לא פחות מ 90-חברות וחברים ב 3-טיולים,
למוסקבה ,לצפון פורטוגל ולשייט בצרפת .בין לבין אירחו וותיקינו
את נעמי פולני והמשיכו לחגוג איתה את שנתה ה .90-אסתי
עמית מספרת כי נעמי היתה ,כהרגלה ,חכמה ,מצחיקה ומרגשת.

קייטנת קיימות

בתוך שלל הקייטנות הפועלות בעמק הירדן ,בולטת אחת -
חינוכית ומיוחדת במינה :קייטנת הקיימות היא תוצאה של
שיתוף פעולה משולש בין מרכז הדרכה לחינוך לקיימות
מטעם אגף שפ"ע ואגף חינוך במועצה ,מרכז עידן ובית גורדון
בדגניה א' 200 .ילדים וילדות התנסו בפעילות ,שממחישה
את חשיבותו של המיחזור ואת הדרכים ליצור אנרגיה ירוקה.

וותיקי עמק הירדן במוסקבה

שעת סיפור לעולים

בכל השפע הזה ,לא נפקד מקומם של העולים החדשים
שנקלטו אצלנו .במסגרת תוכנית שיתופי הפעולה בין ספריית
עמק הירדן ובין מחלקת הקליטה במועצה ,הגיעו תלמידי אולפן
עמק הירדן לספריה האזורית לביקור היכרות .הם קיבלו הסברים
על הפעילות המתקיימת במקום ונהנו מחוויה תרבותית עם חני
שפר מכנרת .חני סיפרה להם ,בעברית ובאנגלית ,את "לאן
הולכות הדאגות בלילות" מאת אנתוני בראון .את התרגום
לרוסית הקליטה עבורם פרוייקטורית הקליטה אלה לוין .את
המפגש יזמו והובילו מנהלת הספריה שירלי יוסף ורונית
איתן ,מנהלת קליטה וצמיחה דמגורפית במועצה.

קייטנת קיימות
שעת סיפור
בספרייה

ברכות לשופט רון שפירא

פתחנו את העמודים הללו בבשורה קשה ,נחתום בידיעה
משמחת :ברכות חמות לשופט רון שפירא ,בן דגניה א' ותושב
עמק הירדן ,אשר מונה לנשיא בית המשפט המחוזי בחיפה.
מינוי מוצדק וראוי .נאחל לרון הצלחה בתפקידו החדש.
שבת שלווה ונעימה לכולם.
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עם הפנים קדימה...

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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