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בנימה אישית 
השבוע ציינו בבתי הספר ברחבי העמק, ביחד עם כל מערכת 
עבורנו  חשובה  הזדמנות  היתה  זו  המורה.  יום  את  החינוך, 
קשה  עבודה  שעושים  החינוכיים  לצוותים  תודה  להוקיר 

וסיזיפית ולא תמיד זוכים להערכה ולמילים טובות על כך. 
בכל בתי הספר אירגנו ועדי ההורים פעילויות שבמרכזן עמדו 
צוותי המורים. באופן אישי, כאבא לשלושה ילדים בבתי הספר 
השונים, היתה לי הזכות, ביחד עם עוד שתי אימהות, להחליף 
'מול  הספר  בבית  ג'2  בכתה  המורה  את  וחצי  שעה  למשך 
גלעד'. זו היתה ללא ספק שעה וחצי מהארוכות והמאתגרות 

בחיי. למדתי על בשרי, עד כמה קשה לעמוד מול 25 ילדות וילדים אנרגטיים, נבונים וסקרנים. 
יום המורה בעמק הירדן הוכיח לנו, שבניגוד לטענות רווחות ולא נכונות לטעמי – אנחנו כהורים, כסבים וכתושבים 
מעריכים ומחשיבים עד מאד את מעמדם, את רווחתם ואת הזכות שיש למורים שלנו לחוש מוערכים במקום עבודתם. 

פרס על ניהול תקין          
השבוע  הוענק  דרעי,  מכלוף  אריה  הפנים,  שר  במעמד 
למועצה האזורית עמק הירדן פרס שר הפנים על ניהול תקין 
בניהול  מתמיד  שיפור  על  ניתן  הפרס   .2016-17 לשנים 
וקידום  התקין  המנהל  כללי  על  הקפדה  הכספית,  המערכת 
הפרס,  את  הנתונה.  התקציבית  במסגרת  התושבים  רווחת 
הניתן מזה שנים ארוכות ברצף, בשם המועצה קיבלו המנכ"ל 

דודו פרץ והגזבר זאב זימל.
אנו, במועצה, רואים בפרס זה עדות חשובה למידת הרצינות 
והמחוייבות שבה אנו מתייחסים לכספי הציבור. סוגיית המינהל 
התקין מטלטלת בימים אלה את אושיות החברה שלנו ואין שום 

מקום להקל ראש בנושא זה, שהוא בנפשנו לא פחות מיכולתנו להגן על גבולות המדינה ועל בטחון אזרחיה.

שר הפנים מעניק את הפרס למנכ"ל ולגזבר

מחפשים את הניצוץ          
אינטימי מזה שהתקיים  יותר  קיימנו מפגש מעט  נמשך. השבוע   - חינוך'  'ערי  פרוייקט  המסע המרתק במסגרת 
לאחרונה בבית ירח. הועלו בו רשמים מסיור שקיימו שרון שדה, מנהל בית ירח ומנהלת אגף החינוך, עפרה פייקוב, 
בפרוייקט יחודי בשם 'גוונים' המיושם בהצלחה ברמת הגולן. אחת השאלות שריחפה השבוע בחלל חדר הישיבות 
היוזמות הראשונות שיביא לעולם המסע הזה. תשובות  לדרך  נחישות תצאנה  ובאיזו מידה של  איך, מתי  היתה: 
משכנעות יתקבלו, מן הסתם, במפגש הקרוב שיתקיים ב-21 בדצמבר בספריה האזורית במכללה האקדמית כנרת.



גיליון 78
כ“ו כסלו ה'תשע"ח | 14 בדצמבר 2017

מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"
מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

- 2 -

חנוכת מבנים חדשים בשחף 
האחרונה.  בתקופה  מרובה  נחת  לנו  גורם  שחף  ספר  בית 
השבוע יצאנו לחגוג שם חנוכה. לא רק את החג, אלא גם את 
של  בהשקעה  במקום  שניבנו  החדשות  הכיתות  חנוכת 
בית  תלמידי  ביצעו  האירוע  לכבוד  מיליון שקל.  וחצי  כשישה 
לכל  רבה  התרגשות  שגרמו  ונגינה  שירה  קטעי  הספר 
הנוכחים (אצל חלקנו דווח על דמעה בזווית העין...). אשרינו 
אלה  כמו  טובה  ורוח  יצירתיות  השראה,  הירדן  בעמק  שיש 
שמפגינים המנהלת בקי חפץ, צוות ההוראה ותלמידי 'שחף'.

כיפאק לבנות    
הגיוס  נתוני  של  הרשמיים  המספרים  לידינו  הגיעו  השבוע 
בקרב  תלמידי בית ירח ויש לנו בהחלט במה להתגאות. בנות 
המועצות  בקרב  הרביעי  המקום  את  בסערה  כבשו  העמק 
גיוס  97 אחוזי  ביותר של  יפה  נתון  האזוריות בכל הארץ עם 
גם  במיוחד.  גבוהים  במספרים  קצונה  לתפקידי  והתנדבות 
98.5%. בקרב הבנים  בנינו נתנו פייט עם נתון מרשים של 
ביחידות  מ-70% התנדבות לשירות  נתון של למעלה  נרשם 
מוגדרים  לאומי  ולשירות  למכינות  היציאה  באחוזי  הקרביות. 

הנתונים של צעירי העמק כגבוהים מעל לממוצע הארצי.
הדבר המעודד ביותר בנתונים אלו הוא מידת המעורבות הגבוהה של הדור הצעיר בחברה שבה הוא חי.

באשר לשיעורי ההתנדבות לקצונה, יתכן שיש מקום לעודד אצלנו דיון ושיח בנושא. התחושה היא שיש בהחלט 
מקום לשיפור.

טקס מרגש ויפה

משתפרים בתנועה    
נושא התחבורה הציבורית בעמק הירדן חובר אל מהלך מרשים של שיפורים בכל רחבי הצפון. המעוניינים למצוא 
פרטים בנוגע לכל אחד מהקווים הרלוונטיים לאזור שלנו, מוזמנים לעשות זאת באמצעות כניסה לאתר המועצה. 
בקטגוריית שירות לתושב ניתן למצוא את סעיף תחבורה ציבורית, שם מצויה חוברת דיגיטאלית עם פירוט של 

כל השינויים ומסלולי הקווים השונים. 
j-v.org.il :כתובת אתר המועצה
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זה לא רק ספורט  
פרוייקט ספורט לחיים (S4L) הוא יוזמה חינוכית שבה הספורט 
הפרוייקט  חינוכיים.  ערכים  והטמעת  להעצמת  כלי  משמש 

משלב בתוכו ילדים וילדות יהודים, ערבים, דרוזים וצ'רקסים. 
עמק הירדן משתתף מזה למעלה מעשור בפרוייקט. בשלוש 
השנים האחרונות הוא עבר 'מתיחת פנים' וכולל את כל ענפי 

הספורט - לבנות ולבנים.
שער  ילדי  החינוך החברתי,  במסגרת  בו,  השנה משתתפים 
מכפר  וילדות  ילדים  עם  ביחד  ד'-ו'  בגילאי  ומסדה  הגולן 

מנדא.
החל בינואר הקרוב, יתקיימו שלושה מפגשים: ב-19 בינואר 

הפעלות  עם  משותף  טיול  יהיה  במרץ,  ב-16  השלישי  והמפגש  מנדא;  בכפר  בפברואר  ב-9  הגולן;  בשער 
ומשחקי דרך.

כחלק מהפרוייקט, תתקיים במרץ השתלמות מקצועית למדריכים. השנה היא תתקיים בקלן שבגרמניה ומטרתה 
יעל  השנה  יובילו  הזה  והיפה  החשוב  הפרוייקט  את  בפעילות.  מרכזי  גורם  שמהווים  המדריכים  את  להכשיר 

מייזלס, רוואן זידאן מכפר מנדא וריקי חן. 

לשחק, לטייל, לחיות ביחד

מפגש ציבור בדגניה א' 
למפגש  השבוע  הגיעו  אשר  והחברים  לחברות  רבה  תודה 
א'. כפי שאני עושה בכל  שהתקיים בחדר האוכל של דגניה 
העמק,  ברחבי  ההתפתחויות  את  בקצרה  סקרתי  ביקור, 
ענייני  התחבורה,  בתחום  להתפתחויות  בנוגע  עדכנתי 
התקציב, שמורת מורד הירדן, סוגיות שנוגעות לסיעוד ועוד. 
א'  לדגניה  נקודתית  שנוגעות  נקודות  מספר  על  דיברתי 
והבטחתי להיות שם אם וכאשר תידרש התערבותי האישית. 
מבקש להודות על דברים חמים שנאמרו במהלך המפגש; יש 
בדגניה תנופת עשייה במספר תחומים ואני ועובדי המועצה 

שמחים שיש לנו חלק בהתקדמות זו.

עם החברים בדגניה א'
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בביתם החדש       
תמיד  ולא  באו  מקרוב  אשר  החדשים,  העולים  של  חווייתם 
אט  אט  מתפוגגת  החדשה,  בארצם  בבית  ממש  מרגישים 
בזכות האירועים המרגשים שמארגנים עבורם אנשי מחלקת 

הקליטה במועצה.
ביום רביעי התקיימה מסיבת הדלקת נרות לעולים הלומדים 
באולפן. את התכנית הובילו מורות האולפן, בשיתוף מחלקת 

הקליטה במועצה בראשותה של רונית איתן.
העולים ביצעו את השיר מעוז צור בעיבוד מאד מיוחד, הדליקו 
היה  מרגש  זלדה".  ב"חנה  וקינחו  התפוצות  חנוכיית  את 
לשמוע את העולים שרים ומברכים בעברית, ארבעה חודשים 

בלבד(!) אחרי שהגיעו לארץ.
את ברכת המועצה הביא לעולים המנכ"ל דודו פרץ.
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מעוז צור בעברית

נקי אבל לא מספיק 
אלו,  עמודים  באמצעות  גם  התארגנה,  שעבר  שישי  ביום 
הסמוך  השטח  את  ולנקות  לצאת  כדי  פעילים  של  קבוצה 
לגשר אריק. רק נעדכן שהגיעה חבורה רצינית ונמרצת אשר 
אספה אשפה בכמות שעולה בכמה מונים על מספר שקיות 
מוזמנים  עצמכם  ראו  לפיכך,  ברשותה.  שהיו  האשפה 
ומוזמנות לחבור אל אנשי מיזם "ארץ חדשה" ב-23 בדצמבר 

למבצע נוסף, לשם השלמת המשימה. 
לפרטים נוספים ולסרטון חינני: ירון שחר - 052-4550030, 
חדשה  ארץ  ובפייסבוק:   .054-8835357  - רשף  ענבר 

מיזם סביבתי.

גשר אריק: חוזרים לביקור נוסף

מתקדמים בזהירות  
גם לנוע צריך לדעת איך. ורצוי שזה יהיה בזהירות ובבטיחות 
מירבית. על מנת שלא להשאיר חלילה שום דבר ליד המקרה 
- דאג השבוע  קצין הבטיחות בתעבורה של המועצה, אמנון 
המועצה.  ברכבי  הנוהגים  לכל  השתלמות  להעביר  חג'בי, 

לנהגים ברכב קל ולמסיעים והמובילים ברכבים כבדים.

השתלמות בנהיגה בטוחה
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חנוכה מוסיקלית במייסדים        
בוקר מוסיקלי וחגיגי עד מאד התקיים השבוע במרכז היום של המייסדים. לאחר טקס הדלקת נר שני של חנוכה, על ידי 
עדינה כרמי מאפיקים, התרווחו כולם בכסאותיהם ונהנו מקונצרט נפלא של תזמורת כלי המיתר של עמק הירדן. דברי 
ההסבר המרתקים של המנצח עדיאל שמיט העצימו מאד את החוויה. היה מתוק, מסוכר ועם ריבה במידה הנכונה.

נר שני במייסדים
שמונה צבעים  

בית אורי ורמי נחושתן באשדות יעקב מזמין אתכם 
שמונה   – ימים  "שמונה  משפחתי:  לחנוכה 
צבעים". זה יקרה ביום שבת, ה-16 בדצמבר, החל 
מהשעה 10. הפעילות תכלול סיור בתערוכות של 
ניתן  שבמהלכו  קורזק,  ושלמה  לרום  אלעד 
מאחורי  מסתתר  מה  משחק,  כדי  תוך  לגלות, 
את  להאיר  יכולים  וצורות  צבעים  וכיצד  הציורים 
ולהעיר את דמיוננו. בהמשך, מכינים  מחשבותינו 
ויטראז' צבעוני – ציור משפחתי שהאור עובר דרכו. 
יחל  הראשון  סבבים:  בשני  תתקיים  הפעילות 
בשעה 10 והשני – בשעה 12 והיא מכוונת ליצירה 

משותפת של הורים וילדים בגילאי 5 עד 11. בתום הפעילות: הדלקת נרות וחלוקת סופגניות!
עלות השתתפות: 30 ₪ לילד, ילד שני – 20 ₪, הורה מלווה – 5 ₪. ההשתתפות בהרשמה מראש בלבד בטלפון 
04-6757737, נייד 052-8583663, או במייל: uriandrami.museum@gmail.com (נא לציין לאיזה סבב 

מעוניינים/ות להירשם).
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עם הפנים קדימה...

ידידינו בארה"ב   
בחמישי שעבר אירחה המועצה בבית גבריאל קבוצת יהודים 
מקהילות  ומתרשמת  בארץ  המסיירת  ארה"ב,  מפלורידה, 
שניתן לעודד ולסייע להן. הקשר עם הקבוצה נוצר בסיועו של 
לליבו.  נכנסו  הירדן  עמק  שתושבי  יקר  אדם  קאשי,  מייק 
במהלך המפגש, שהתאפשר תודות לסיועה של גבי פינסקי, 
את  פינסקי,  ספיר  נירה  המוסיקה,  מרכז  מנהלת  תיארה 
ואיכותיים  חדשים  נגינה  בכלי  הצורך  ואת  במרכז  הפעילות 
אלימלך  הזמר  כיום.  החניכים  את  המשמשים  מאלה  יותר 
שמלץ, יליד ארה"ב המתגורר באשדות יעקב איחוד, תיאר אף 

הוא את חשיבותה של חוויית לימוד המוסיקה מגיל צעיר וקינח במספר שירים, כולל דואט נפלא עם נירה ספיר 
פינסקי בשיר  "אני גיטרה", שאותו חיברה דודתה של נירה, נעמי שמר. 
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בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


