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בנימה אישית

השבוע הזדמנתי ,ביחד עם ראשי רשויות נוספים מהאזור ,לבית החולים שלנו בפוריה ,כדי להתרשם מקרוב
משלל החידושים והשינויים החלים במוסד בימים אלה .אי אפשר היה שלא להתפעל מהעבודה המרשימה של
מחלקת הלב ,שנחשבת היום לטובה בצפון ולאחת המובילות בישראל .גם במחלקת פה ולסת של בית החולים
אפשר היה לראות פעילות פורצת דרך ברמה עולמית .פעילות המחקר שנעשית בבית החולים תניב פירות
שכולנו נשמע עליהם ונתברך בתוצאותיהם בשנים הקרובות .יש לנו בית חולים שנמצא בתנופה ויש בלי ספק
במה להתגאות.

מפגש חצי שנתי

יעדים מדידים – זהו כלי העבודה החשוב ביותר שאימצנו
בקביעת תוכנית העבודה השנתית של אגפי המועצה.
במפגש שקיימנו השבוע בכרי דשא ,הציגו ראשי האגפים
השונים את המקום שבו הם נמצאים על ציר הזמן שאותו
קבעו בתחילת שנת העבודה.
ברור לחלוטין ,שלכל אגף יש את ההתמודדות והאתגרים
הייחודיים לתחומו .מטרת המפגש לא הייתה לחלק צל"שים
ולא לשחרר קריאות שבר אלא לקדם תרבות ארגונית של
שאיפה להישגים ומחויבות לשקיפות .עלינו לדעת שהציבור בעמק מצפה שלא נשחרר לאוויר סיסמאות סרק
ומצגות ססגוניות שאין מאחוריהן ולא כלום.
אני שבע רצון ממה שהושג עד כה ,אבל אנו רק בחצי הדרך .ניפגש בסיום השנה ונציג לכם את מה שתוכנן אל
מול התוצאות .תודה לצחי בוחניק עוזר המנכ"ל על ארגון היום; ותודה לעופר ודקל לי-טוב ,שלימדו אותנו
שיעור בהצגה 'מלאך עם תסמונת דאון'.

מרכז הפעלה חדש

מערך החירום של המועצה השלים השבוע מהלך משמעותי,
כאשר הכשיר מרכז הפעלה מרווח ,חדש ונוח במרתף של
בית בנדל .המרכז מאובזר בכל הדרוש ומוכן להפעלתו.
בשעת חירום ,ישמש המרכז את ועדת מל"ח ויספק מענה
לכל ישובי המועצה.
נקווה מאד שמרכז ההפעלה ישמש אותנו אך ורק בתרגולים
מוצלחים ולא חלילה בזמן אמת.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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ביום שלישי :תרגול ואזעקות

ביום שלישי השבוע נקיים תרגיל חירום מועצתי שבמסגרתו נדמה מספר תרחישי קיצון .במרכזו של התרגיל –
אירוע בו המועצה תיאלץ לעבוד מול ישובים שנתונים במצב חירום .הישוב שנבחר לתרגול הוא קיבוץ אפיקים.
אנו מבקשים ליידע ,כי במהלך יום שלישי ,החל משעות הבוקר ,יישמעו אזעקות ברחבי המועצה וברכס הפוריות.
מידע מפורט על שלבי התירגול ועל הישובים שבהם יישמעו אזעקות ניתן למצוא באתר המועצה בכתובת:
 j-v.org.ilובאפליקציה.

הבתים הסיעודיים

ממשיך לעדכן אתכם בנוגע למאמצים שעושה המועצה ,על
מנת למצוא פתרון לקשיים שאליהם נקלעו כמה מהבתים
הסיעודיים בעמק .השבוע קיימנו מפגש רב משתתפים שבו
נכחו נציגי הישובים והבתים הסיעודיים ,מנהלת אגף קהילה
במועצה איריס שובל ואנשי משרד הבריאות שמולם אנו
מתנהלים בניסיון למצוא פתרון.
לאחרונה נסגר בצער הבית הסיעודי בקיבוץ כנרת בשל חוסר
יכולתו של הקיבוץ לעמוד בדרישות של הפרוגרמה שמכתיב
משרד הבריאות .שני הצדדים – גם אנחנו וגם אנשי משרד
הבריאות – אינם רוצים בסגירתו של אף מרכז ובכל זאת ,המצב נעשה קשה משנה לשנה.
אנו מתלבטים בין האפשרות לקדם בית סיעודי אחד גדול שישרת את כל מי שיזדקק לו בעמק ,לבין ניסיון לגשר
בין דרישות משרד הבריאות ליכולות של הבתים הקיימים בישובים .מהבחינה הכלכלית ,מבנה גדול אחד עדיף,
אבל כלל לא בטוח שזהו הפתרון המיטבי למשתכנים בו על פני בית קטן וחם.
לא אניח לנושא עד שיימצא פתרון שעליו אוכל לדווח לכם.

יש לנו מדליות

לא יעזור כלום ,יש משהו בדי-אנ-איי של עמק הירדן :רק
החלה המכביה וכבר אנחנו חוגגים כמה וכמה מדליות :ליאור
מזרחי מהפועל בית איל עמק הירדן לקח את הזהב ב 100-מ'
פרפר לנערים .אופיר נצר נטלה את הזהב בהתעמלות
מכשירים – בקרקע ובמכשיר הקפיצות .ויעקב קורצק זכה
במדליית הכסף בקרב בהתעמלות מכשירים.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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ברכות למד"צים החדשים

סמינר מדריכים )ומדריכות( צעירים של הנוער העובד והלומד
הסתיים בסוף השבוע .הנוער שלנו התברך ב 80-מד"צים
חדשים שעל הרוח המיוחדת שמפעמת בהם ניתן ללמוד
מהברכה המרגשת שהקריא בסיום הסמינר ליאור אלמוג
מכנרת" :בקרוב תלך מאחורי כל אחד מאיתנו קבוצת ילדים
חמודה שנאהב בלי סוף .ואנחנו? אנחנו נהיה המדריכים
שלהם ...זה הזמן שלנו ,זה המקום שלנו לשנות .כי כולנו ,לא
משנה מאיפה באנו ,כולנו מהיום מדריכות ומדריכים בתנועה
ולכולנו יש את הזכות והחובה לחנך!"
בהצלחה למד"צים והמד"ציות החדשים.

שני בתי ספר מנגנים

בשורה לנגנים הצעירים :השבוע התכנסה קרן עמק הירדן
והעבירה תקציב מיוחד לטובת פתיחתו של בית ספר מנגן נוסף
בעמק .השנה פעל בית ספר כזה ב'מול גלעד' והפעילות הייתה
מבורכת ומוצלחת במיוחד .החל משנה הלימודים הקרובה,
ייהנו מהפרויקט גם ילדי בית הספר 'אפיקי ירדן' .מקווה שבשנה
הבאה יתאפשר לנו להיות אנשי בשורות לבית ספר נוסף.

סוף שבוע של אהבה לסביבה

החום ששרר השבוע איים לשבור שיאים שקשה במיוחד
לשבור בעמק הלוהט שלנו ...נקווה שבסוף השבוע
הטמפרטורות יקחו מנוחה ולנו תינתן הזדמנות ליהנות מקצת
רביצה על גדות הירדן.
אנשי קהילת מורד הירדן מזמינים את כולנו לאירוע של אמנות
ושמירה על פנינת הטבע הייחודית שזכינו בה .פרטים מלאים
– במודעה המצורפת )למגיעים לג'אם שיתקיים בערב –
מומלץ להביא כלי נגינה(.
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עם הפנים קדימה...

המרכז
לאמנויות
סדנאות יצירה לקהל הרחב,
למורים בשבתון,
לאזרחים צעירים וותיקים
ומסלול הכשרת מדריכים באמנות


רישום וציור ,קרמיקה ,צורפות,
ויטראז' ,פיוזינג ,חרוזי זכוכית,
פסיפס ,פיסול בנייר ,תיאטרון בובות,
צילום ,מדריכי תעסוקת קשישים,
ותולדות האמנות

 
Www.k-arts.co.il

04-6653738

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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