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גן הבנים לפני

סיפורו המופלא של דוכן אחד ביריד האקולוגי

ביום רביעי הקרוב )ה 21-במרץ( ,יתייצבו כמה מתלמידי כיתה
י' 2של תיכון בית ירח לצד דוכן אחד ,מיוחד במינו .מזון
הבריאות המשובח שיימכר באותו דוכן איננו הסיפור החשוב
באמת .מי שייגשו כדי לרכוש את אחד המוצרים בדוכן  -ישמעו
מן התלמידים על יוזמה יפהפייה ,שהחלה במסגרת פרויקט
שמתנהל בהדרכתה של המורה סיגלית דדון.
לפני כשנה ,התבקשו תלמידי י' 2לבחור פרויקט מחויבות
אישית ,כזה שיירתמו אליו ברצון ובמרץ .התלמידים החליטו
שהם מעוניינים לארגן מבצע הנצחה מקורי ומרשים
לשלושה מבני עמק הירדן ,אשר נהרגו בשירותם הצבאי.
ביחד עם המורה סיגלית דדון ,החליטו תלמידי י' 2לטפח את
'גן הבנים' שבקיבוץ מעגן ,אבל הם לא היו מוכנים להסתפק
בכך :הם ביקשו ללמוד את סיפור חייהם וגבורתם של שלושה
מבני עמק הירדן  -מורן כהן ז"ל מאשדות איחוד ,גיא בוילנד
ז"ל מגינוסר ורן דרורי ז"ל ממעגן – וליצור בעצמם מפעל
הנצחה לכל אחד מהשלושה.
כך נולד הרעיון ,להציב דוכן במסגרת היריד האקולוגי של בית
ירח ולנסות לגייס באמצעותו סכום כסף ,שיאפשר להפיק
ספר זיכרון לכל אחד משלושת הנופלים.
כאשר תגיעו השבוע אל היריד האקולוגי בבית ירח ,אל
תשכחו להתעניין ,היכן ניצב הדוכן של תלמידי י' .2זו תהיה
תרומתכם הנאה לפרויקט ,שהעצים והוציא את הטוב ביותר
מחבורה מרגשת של תלמידות ותלמידים שחיפשו ומצאו את
הדרך להפגין מצוינות חברתית.

גן הבנים כעת

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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צומחים בשמחה

דגניה ב' מתחדשת

בטקס מושקע ושמח חגגה דגניה ב' את הנחת אבן הפינה
לשכונה החדשה .מדובר בצעד משמעותי מאד שבו נקלטו
 26משפחות והתווספו כ 50 -ילדים לקיבוץ .מדובר בצעד
ראשון וחשוב שמשמעותו עבור הקהילה סגירת "גרעון
דמוגרפי" ,הצערת הקיבוץ .כל זאת כחלק מתכנית הכוללת:
תכנית לפיתוח עסקי ,תכנית לפיתוח מקרקעין ,תכנית לשיוך
דירות ושיוך פירות הנכסים ,תכנית לשדרוג תשתיות
ולתשתיות קהילתיות ותכנית דמוגרפית .בדגניה מגדירים
זאת" :מעבר מקיפאון לצמיחה".
הטקס התקיים במעמד ראש המועצה עידן גרינבאום,
ניר מאיר ,מזכ"ל התנועה הקיבוצית ,ערן גליק ,המלווה התנועתי האזורי ,ישי רובין ,סגן מנהל המחוז
במשרד השיכון ,מנהל אגף לפיתוח כלכלי במועצה ,אסף עברי ומנהלת מחלקת קליטה וצמיחה דמוגרפית,
רונית איתן.

בקרוב :נאמני חיים בכל ישוב

קורסי "נאמני החיים" שיזמו המועצה ואנשי מחלקת ההדרכה
של מד"א יצאו לדרכם וההיענות מצד התושבים  -יפה מאד.
מטרת הקורסים היא להכשיר כמה שיותר כונני חירום בכל
אחד מיישובי המועצה .תושבות ותושבים יעברו הכשרה ,עם
תכנים שונים ומגוונים ברפואת חירום ובעזרה ראשונה .בסיום
הקורס ,יחולקו למסיימים ערכות עזרה ראשונה משופרות,
אפודי זיהוי ותעודה המעידה על רמת הכשרתו.
הכוננים החדשים יתחברו לאפליקציה של מד"א באמצעות
הטלפון הנייד .בכל קריאת חירום ,האפליקציה תזהה את
"נאמני החיים" הקרובים למקום האירוע ותוביל אותם
לכתובת שבה נדרשת עזרה.

קורס נאמני חיים באשדות יעקב

-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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יש עתיד לתעשייה המקומית

המנטורים

מזה כחמש שנים ,פועל מיזם משותף של חברת 'אפימילק'
מקיבוץ אפיקים ושל בית הספר 'אפיקי ירדן' .במסגרת המיזם,
נחשפים תלמידי כתה ח' לתהליכים שונים בעולם היזמות
וההייטק ,לומדים אותם ומתנסים בהם באופן אישי.
בתחילת התהליך ,מתחלקים תלמידי כיתה ח' לקבוצות
הלומדות לזהות צורך או בעיה .לאחר מכן ,מתקיים תהליך
חשיבה שנועד לפתח מוצר אשר יספק מענה .בשלב הבא
מחליטים איך לייצר דגם של המוצר ולבסוף – מציגים אותו
בפני חבר שופטים ולומדים כיצד לשווק את המוצר.
העובדים המובילים ב'אפימילק' מתגייסים להיות מנטורים של
הקבוצה המנצחת
הקבוצות ולהנחות אותן בדרך המאתגרת הזאת.
במפגש הסיום המרגש של הפרויקט השנה ,הוצגו ארבעת
המוצרים הבאים:
 :RIDER – ride for charging .1מטען לטלפון שמחובר
לגלגל האופניים ונטען באמצעות אנרגיה המופקת תוך כדי
דיווש הגלגלים.
 - IPULSE .2מד מאמץ :דופק ,מספר צעדים ומוליכות )הזיעה(.
 .3מא"ה ,ראשי תיבות של :מצא את האופניים .המוצר עוזר
להתריע כאשר האופניים מוזזים ממקומם ,לאתר את מיקומם
החדש ואף לסמן את האופניים בזמן רכיבה בחשיכה.
 :DFM – don't forget me .4פתרון למניעת שיכחת
ילדים ברכב.
את המקום הראשון בתחרות קטפה קבוצת  ,RIDERעם מוצר חסכוני ,אקולוגי ומעודד פעילות גופנית .תודה
גדולה לכל העושים במלאכה מטעם 'אפימילק' .המסקנה המתבקשת והמעודדת היא ,שיש במה להתגאות ויש
במי לתלות תקוות לעתיד.
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על גבולות וסמכות

הורים ,אל תשכחו את הזוגיות

בימים אלו הסתיימה בהצלחה סדנה חדשה בת ארבעה
מפגשים ,שנערכה להורים לילדים בגילאי לידה עד  .4שם
הסדנא היה "חושבים קטנים מדברים הורים".
הסדנה ,שנערכה לראשונה במועצה ובשיתוף עם המרפאה
האזורית ,עסקה במגוון נושאים הייחודיים להורות לילדים
צעירים ,כגון חיזוק הקשר ילד-הורה בגיל צעיר ,קשיי פרידה,
הצבת גבולות וסמכות הורית; וגם :איך לא לשכוח את הזוגיות
בתוך התא המשפחתי המשתנה .ההורים שהשתתפו בסדנה סיכמו אותה כמוצלחת ורלוונטית מאוד ואף ציינו ,כי
היו שמחים למפגשים נוספים .את המפגשים הנחתה יפעת גונן בן ענת ,פסיכולוגית חינוכית מומחית.
הובילו את הסדנה :צביה בהלול ,מנהלת הגיל הרך ,קרני רימר-צרי ,מנהלת המחלקה למניעת סמים ואלכוהול
ו'מצילה' ואורנה מילר  -אחות 'טיפת חלב' במרפאה האזורית.
 100שיחי מורן חדשים

טקס נטיעות מרגש לזכר מורן כהן ז"ל

במרכז הרפואי 'פדה-פוריה' התקיים בתחילת השבוע הטקס
ויום ההתנדבות השנתי ,לזכרו של לוחם סיירת צנחנים בן
אשדות יעקב איחוד ,מורן כהן ז"ל .באירוע נטלו חלק
תלמידות ותלמידי שנת המצווה מביה"ס 'מול גלעד' ,בני
משפחת כהן ,ראש המועצה עידן גרינבאום ,חברים ובני
משפחה ,מנהל המרכז הרפואי ד"ר ארז און ,עובדי מועצה
ואנשי צוות בית החולים .עם סיום הטקס המרגש ,נטעו
התלמידים  100שיחי מורן החורש ,בשטח בית החולים.
יום ההתנדבות המיוחד לזכרו של מורן כהן מצוין במרכז הרפואי זו השנה ה.11-
סמ"ר מורן כהן ז"ל נהרג בעת ששירת כלוחם וחובש קרבי בסיירת הצנחנים ,במהלך מלחמת לבנון השנייה .שנה
לאחר המלחמה ,יזמה דגנית ארזי ,המחנכת של מורן ב'מול גלעד' ,בשיתוף עם הוריו ,ניצה ושמוליק כהן וביחד
עם הנהלת המרכז הרפואי ,פעילות התנדבותית של התלמידים במסגרת שנת המצווה.
שמוליק ,אביו של מורן ,אמר בטקס" :בעוד ששה שבועות נציין את יום הולדתו ה 33-של מורן ,אבל הוא נשאר בן
 21לנצח וכך ילוו אותנו הכאב והעצב האינסופיים ...בסוף י"ב ,מורן התנדב לשנת שירות בפנימיית נווה הדסה.
השנה הזו תרמה לו רבות הוא התבגר והפך מחניך בעצמו למודל חיקוי והערצה לחניכים .קומונת מתנדבי שנת
השירות של  2017שמעו על מורן ועל פעילותו המיוחדת בשנה שבה התנדב בפנימייה והחליטו להקים גן זיכרון
ופינת הנצחה לזכר מורן .נציגים של הקומונה נמצאים אתנו כאן .אנו המשפחה התרגשנו ונפעמנו מהפרויקט
המרגש הזה ...אנו מודים לכל השותפים למיזם הזה החל מתלמידי ביה"ס ,דרך המורים וצוות ביה"ס ועד לעובדי
ביה"ח והנהלת המרכז הרפואי" .בתום הטקס חנה סיידא ,מנהלת המשק במרכז הרפואי ,ליוותה את התלמידים
בפעילות התנדבותית שכללה איסוף פסולת ונטיעת  100שתילי מורן בשטח המרכז הרפואי.
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חברי מועצת הנוער

הנוער רוצה )ויקבל( עוד תרבות

בבית גבריאל התקיימה השבוע פגישה חשובה ,יש מי
שיאמרו מכוננת .חברי מועצת הנוער של עמק הירדן הגיעו
למפגש עם מנכ"לית בית גבריאל ומי שממונה על התכנים
במחלקת התרבות של העמק ,איה רוזן.
אורי אפשטיין )שער הגולן( ,נבו אוחנה )דגניה ב( ,אורי
ארנון )אשדות איחוד( ,עמית פודולסקי )אפיקים( ונמרוד
אלה )שער הגולן( ,הגיעו ביחד עם מנהלת יחידת הנוער קרן
בהט ועם המדריך צור רוזנצווייג ,על מנת לבקש שגם טעמו
התרבותי של הנוער יבוא לכלל ביטוי בתכנים ובפעילות המתקיימת בבית גבריאל .הפגישה הינה המשך ישיר
לשיחות שהתקיימו בין מועצת הנוער למחלקת התרבות במועצה ,במהלך יום חילופי השלטון )לפני כחודש וחצי(.
בשיחה הועלו מספר רעיונות טובים ,שאחד מהם יתממש כבר ביום העצמאות הקרוב :במוצאי שבת ה 21-באפריל
תתקיים בבית גבריאל חגיגת עצמאות לנוער של עמק הירדן .פרטים על התכנים יפורסמו – גם בעמודים אלה – בקרוב.
עם תום הפגישה ,כמקובל בימים אלה בפורומים המכבדים את עצמם ,הוקמה קבוצת ווטסאפ משותפת של חברי
מועצת הנוער ,אנשי מחלקת התרבות במועצה ואנשי מרכז עידן.

מפגש הרפתנים

איך להתמודד עם השפכים מן הרפתות

בשבוע שעבר נערך מפגש רפתנים בחסות 'צמח ניסיונות'
וביוזמתו של יו"ר הוועדה החקלאית במועצה ,רון יצחקי.
במפגש השתתפו רפתני העמק ,חברת 'פלגי מים' )הקבלן
המתפעל את תחנות הביוב(' ,גרין אלקטרה' )הקבלן המתפעל
את מט"ש ביתניה( ונציגים מהמשרד להגנת הסביבה :פאינה
יאגנוב ,ראש ענף מים ושפכים ,מיכל פינקין – הממונה על
רישוי עסקים ועידו סמולנסקי ,ראש אגף אגרוקולוגיה.
על הפרק ניצבה בעיה לא פשוטה :הזרמת השפכים
מהרפתות ,אשר מכבידה על תפעול המט"ש .עד כה ,הוחרגו השפכים מן הרפתות מיתר השפכים התעשייתיים;
אולם ,בסוף  - 2018תסתיים תקופת ההחרגה .על מנת למנוע קשיים כתוצאה משינוי זה ,הוחלט לקיים מפגש
רפתנים ולהתארגן מבעוד מועד.
מצב הזרמת שפכים בחלק מהרפתות טעון שיפור והרפתנים מודעים לבעיה .חלקם אף נמצאים בשלב כזה או
אחר של מציאת פתרון.
על מנת שכל הרפתנים יוכלו לאמץ פתרון מעשי שיסייע לפתור את הבעיה ,התקיים מפגש עם קבלני התחזוקה
השונים .זו הייתה הזדמנות טובה לשמוע על טכנולוגיות חדשות שקיימות בשוק ואשר מספקות מענה טוב
לבעיית השפכים מן הרפתות.
-5פניות הציבור
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צבעוני מקורי ויפה

חגיגת מתנות במייסדים

כמדי שנה ,התקיים השבוע במתחם עמותת 'המייסדים' –
יריד המתנות המסורתי לקראת חג הפסח .גם השנה ,הגיעו
תושבות ותושבים רבים מעמק הירדן והסביבה וגילו עניין
בתוצרת המקורית.
מערכונים רבים נכתבו על מסכת הלבטים שמגיעה ,כמו כל
תופעה עונתית – לקראת ערב הפסח :איך אפשר להיות
מקורי ולהפתיע בכל שנה ,האם אפשר בכלל למצוא בכל
פעם מתנה מקורית ולא להעליב חלילה את החותנת  /הדוד
 /הנכדים במתנה שניתנה כבר – אבוי – לפני ארבע שנים? ...היריד ב'מייסדים' מציע אופציה ייחודית :המתנות
הן מקוריות ,תוצר של עיסוק בתחביב כזה או אחר ,מלאכות יד וגם כמה יצירות של אומנים אנשי עמק הירדן.
את היריד ארגנו והוציאו לפועל אורלי צביק ואנשי הצוות במכללת 'ביתנו'.
ביום שני הקרוב ) (19.3יתקיים אירוע מעניין נוסף במתחם 'המייסדים' :מופע מוסיקלי של להקת נגנים מצ'כיה
אשר הגיעה למסע הופעות בישראל.

מתחילים לחגוג 70

שגרירה ממלאווי בחדר השלום

אווירת חגיגות ה 70-כבר אופפת את סדר היום בבית גבריאל.
כפי שכב דיווחנו בשבוע שעבר ,מעגלי הריקוד של "ישראל
רוקדת" ,שיהיו חלק מחגיגות ה 70-לעצמאותנו ,יגיעו גם
לעמק הירדן ויתרחשו במוסד התרבות החשוב בצפון )בפינה
שבימים אלה שוקדים על הכשרתה(.
ביום ראשון הקרוב תגיע להופעה בבית גבריאל להקה צ'כית
מסורתית ,בליווי מכובד של שגריר צ'כיה בישראל ,איוו שוורץ
)אכן ,מוצאו יהודי( .מדובר באירוע שהינו חלק משיתוף פעולה
תרבותי בין ישראל לבין צ'כיה ומדינות נוספות בעולם.
מחלקת התרבות של המועצה צירפה את המופע הצ'כי להופעה של 'הגרשונים' שכולו על טהרת היצירה
שמקורה בעמק הירדן :מחרוזת שירי רחל ונעמי שמר .מדובר בהופעה שהיא חלק מ"מסע ה "70-שמתקדם
בימים אלה במקביל מצפון הארץ )מטולה( דרומה ומדרום )אילת( צפונה .הציבור מוזמן – הכניסה חופשית .פרטים
ניתן למצוא באתר האינטרנט של בית גבריאל .betgabriel.co.il
גם שגרירת תרבות ממלאווי ,אגרינה מוסה ,הגיעה לביקור בחדר השלום ולהתרשמות מן הפעילות בבית
גבריאל .לא מן הנמנע שפעילות משותפת עם המלאווים כבר רוקמת עור וגידים.
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סוג של חורף

חודש פברואר שחלף נתן לרובנו תחושה שבכל זאת יש השנה קצת חורף .השאלה היא כמובן כמה משקעים הוא
המטיר על עמק הירדן .כדי לענות על כך מומלץ להציץ בעדכונים המטאורולוגיים של תחנת הנסיונות בצמח
שבאתר האינטרנט של המועצה )בקטגוריית שירות לתושב(.
ובכן על פי מד הגשם של התחנה בצמח ,בפברואר ירדו בעמק הירדן כ 100-מ"מ של גשם )בינואר ירדו 161
מ"מ( .נכון לרגע זה ירדו בעמק הירדן מתחילת השנה  295מ"מ שהם  77%מהממוצע הרב שנתי )בין 1981
ל 383 ,2010-מ"מ(.
תודה רבה לעידן אלינגולד על הסיוע והמידע.

עם הפנים קדימה...
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יתרון לבעלי ניסיון צבאי כסמב"צ ,תצפיתן או ניסיון בהפעלת מוקד אבטחה  /רואה.
העבודה באזור צמח במשמרות

)כולל משמרת לילה(,

בין החודשים מרץ לאוקטובר  8 ,2018שעות עבודה במשמרת.
העבודה מתאימה מאוד לסטודנטים.
הכשרה לתפקיד תינתן למתאימים בחודש מרץ.
ועדת קבלה:
המועמד אשר עומד בדרישות הגיוס יתבקש לעבור ראיון בוועדת בחינה\קבלה של משרד הפנים.
על המועמד למלא טופס למשרה פנויה אותו ניתן לקבל אצל אריק במייל arik.tal@lakekinneret.co.il
המעוניינים להציע את מועמדותם מתבקשים להעביר קורות חיים וטופס השתתפות במכרז
עד לתאריך  22.3.2018למיילarik.tal@lakekinneret.co.il :
הבהרה מגדרית :המכרז נכתב בלשון זכר ,אך מופנה לגברים ונשים כאחד.
יש לרשום בכותרת המייל
"עבור מצלמות בחופי הכינרת"
הרשויות יפנו רק למועמדים שימצאו מתאימים לתפקיד ,אין התחייבות להעסיק את כל הפונים.

המועמדים אשר ימצאו מתאימים לתפקיד יועסקו ע"י מועצה אזורית עמק הירדן
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