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בנימה אישית

חודש חלף מאז שחברת 'פלגי מים' קיבלה על עצמה לנהל ולתחזק את מערכות הביוב הציבוריות בעמק הירדן.
ניתן לסכם תקופה קצרה זו ולציין ,כי המעבר מתבצע בצורה הראויה ,תוך שאנו מבצעים גם כעת מעקב ובדיקה
מקפת של מצב הצנרת והציוד שהועבר אל המפעיל החדש .לאחר שוך המהומה זוטא )שאותה ניסו לעורר מי
שמבקשים לשמור על הנתח שלהם בעוגה ולמנוע כל שינוי(  -זה הזמן לחזור ולציין את הדבר החשוב באמת:
ההחלטה לצאת למכרז ,שבעקבותיו נפרדנו מאגודת המים ,עומדת בכל מבחן  -כלכלי ,מנהלי ומוסרי .סכומי
הכסף הבלתי מבוטלים שאותם חסכה המועצה במהלך זה משמשים אותנו כבר בתקציב של שנה זו ומאפשרים
השקעה גדולה יותר במוסדות החינוך ,במרכז עידן ,במרכזים למוסיקה ומחול ובענפי הספורט.
יתכן שבחירה בדרך אחרת הייתה יכולה להיות קלה ונוחה יותר .אולי יש מי שהיה מעדיף להפנות מבט ולהתעלם
מן הנתונים והמספרים החד משמעיים – כדי לחסוך מעצמו ומבני משפחתו עוגמת נפש ולא מעט רפש .אבל זו
אינה דרכי .אני גאה בהחלטה שקיבלנו ,החלטה שלה היו
שותפים כל גורמי המקצוע במועצה ועוד רבים מחוצה לה.
נמשיך לפעול בדרך זו גם בעתיד ונהפוך כל אבן על מנת
פרויקט המתנדבים הענק של מד"א
לחסוך ,להתייעל ולהפנות משאבים לדברים שחשובים לכולנו
בשיתוף המועצה האזורית עמק הירדן
למען קידום עמק הירדן.
תושבי עמק הירדן היקרים,

נאמנים להציל חיים

המועצה האזורית עמק הירדן פותחת בימים אלה ,בשיתוף
עם מד"א ,במבצע להכשרת "נאמני חיים" – כונני חירום
אשר יספקו מענה מציל חיים בכל אחד מיישובי המועצה .את
הכשרת "נאמני החיים" יבצעו אנשי מחלקת ההדרכה של
מד"א בעמק הירדן.
בשל המבנה הגיאוגרפי של המועצה ובמציאות התעבורתית,
שמקשה להזעיק ניידת טיפול נמרץ לכל ישוב בתוך זמן קצר,
מדובר במהלך מציל חיים שישפר משמעותית את היכולת
לספק מענה לכל תושב בעת חירום.
בסיום ההכשרה החברים יהיו מחוברים לאפליקציה של מד"א
שתותקן בטלפון הנייד .האפליקציה תזהה את "נאמני החיים"
הקרובים למקום האירוע ותדע להזניק אותם לכל אירוע
המתרחש בקרבתם.

הנכם מוזמנים לקחת חלק בפרויקט חשוב מעין כמהו העוסק בהצלת חיים!
כל אחד יכול להיות זה שיציל חיים ברגע האמת!!
המועצה האזורית בשיתוף מד"א מקיימים קורס "נאמני חיים" במטרה לבנות כח של
אנשים מוכשרים ומיומנים  -היכולים להעניק עזרה ראשונה ומצילת חיים לכל מי שנזקק.
תושבים המעוניינים ל קחת חלק בפרויקט ולהיות "נאמני חיים" ,מוזמנים לפנות למזכירות
הישוב.
הקורס יתקיים בישוב במהלך השבועות הקרובים
ויערך כ 4-5 :מפגשים אחה"צ-ערב

מידע על הקורס:
מיזם חדשני ומהפכני של מד"א ,כל אזרח בעל הכשרה בסיסית בעזרה ראשונה יוכל לקחת
חלק במערך הכוננים של מד"א .

בסיום הקורס תקבלו:
 .1תעודת הסמכה
 .2אפוד,
 .3תיק עזרה ראשונה
 .4אפליקציה )יישומון( להזנקת נאמן חיים במקרה חירום

הקורס ללא עלות
הרעיון העומד בבסיס המיזם הענק והחדשני שזכה לשם" :נאמני חיים"
הוא שכל אזרח שמבצע הכשרה עזרה ראשונה ) 20שעות(  -מסוגל לבצע פעולות מצילות חיים
 ובכך להגביר את הסיכויים להציל חיים!!!תושב/ת המעוניין/מעוניינת לקחת חלק במיזם "נאמני החיים" ,נדרש לתנאים הבאים:
 גיל  18ומעלה.
 תמונת פספורט וצילום ת.ז.
 מכשיר טלפון 'חכם'.

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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 80%כבר מחוסנים

מבצע החיסונים שמוביל משרד הווטרינר במועצה נמשך והשבוע הושלם חיסונם של  80%מן הכלבים הרשומים
במועצה .ההערכה היא ,כי אחוז הכלבים שחוסנו במבצע זה גבוה אף יותר ,בשל העובדה כי חלק מן הכלבים
הרשומים כבר אינם בין החיים ובעליהם לא דיווחו על מותם לווטרינר.
כל מי שכלבו טרם חוסן ,מתבקש ליצור קשר עם הווטרינר ד"ר גיא בן שמחון בטלפון  04-6757682או
בסלולארי .050-5814075
כמו כן ,מי שכלבו נפטר במהלך שלוש השנים האחרונות ,מתבקש להודיע על כך לד"ר בן שמחון באמצעות מייל
לכתובת .vet@j-v.org.il :חשוב לציין ,כי החוק מחייב בעל כלב לדווח על פטירתו למחלקה הווטרינרית.
גם בנוגע לכלבים המשוטטים מושקע כעת מאמץ רב על ידי הווטרינר המועצתי .כלבים משוטטים עלולים להוות
גורם מפיץ מחלה ולכן ,נגד כל מי שכלבו ייתפס משוטט יינקטו סנקציות.
לעדכונים ולעמוד הווטרינר באתר המועצה j-v.org.il/archives/8870 -

פורום מנהלות הרווחה

פורום בריאות ורווחה

אגף קהילה של המועצה מקיים קשר קבוע ומשתף פעולה
עם פורום מנהלות ומנהלי הרווחה בישובים ,על מנת לשפר
את מכלול שירותי הבריאות בעמק הירדן .כך זה בדיאלוג
המתמשך עם אנשי המרפאה האזורית; כך בשירותים
שניתנים בישובים וכך במאמצים לשדרג את הטיפולים
והבדיקות שרשאים תושבי העמק לבצע בבית החולים פוריה.

במרפאה האזורית )שרותי בריאות כללית(  -לאחרונה
הוחלט למנות מנהלת אדמיניסטרטיבית חדשה .פורום
מנהלי הרווחה ביקש להיות שותף לתהליך בחירת המנהלת
ולאחר התערבות המועצה – דעתו של הפורום נשמעה והתקבלה .הלי עקנין נבחרה לשמש כמנהלת
אדמיניסטרטיבית במרפאת עמק הירדן .זאת לאחר שלא מזמן נכנסה אחות סיעודית חדשה – סימה יצחק.
פורום הרווחה והבריאות מנסה גם לקדם מהלך ,שבמסגרתו תתנהל המרפאה האזורית כ"מרפאה קהילתית".
מהלך כזה יהדק מאד את הקשר של הצוותים הרפואיים ואנשי הרווחה בישובים עם צוות המרפאה ,מתוך רצון
לשדרג את שירותי הבריאות.
 MRIבפוריה  -בעקבות תלונות שהגיעו אל ראש המועצה ,נעשתה פנייה אל בית החולים פוריה על מנת שתושבי
העמק יוכלו לבצע בדיקות  MRIבבית החולים ולא במרפאות מחוזיות מרוחקות .אנשי העמק כבר נהנים מהתוצאות.
נמשיך לעדכן בתחום הבריאות בעמק .אתם מוזמנים לפנות עם כל רעיון ,הארה או בעיה לרכז/ת הבריאות ביישובכם.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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ביצוע מיטבי במינימום זמן

במקרה של אזעקת אמת

על פי אחד מתרחישי החירום ,יהיה עלינו כמועצה לקלוט
ישוב מן המועצה האזורית גליל עליון על כל תושביו .לתרגולת
הזו קוראים "מלונית" והשבוע קיימנו מפגש מוצלח ,שבו
למדנו איך לבצע זאת בפרק זמן מינימאלי תוך שיתוף מירב
הגורמים הרלוונטיים.
בתרגול ,שבוצע באולם הישיבות במועצה ,השתתפו נציגי
מל"ח )משק לשעת חירום( משתי המועצות ונציגי משרדי
הממשלה הרלוונטיים .בסיכום המפגש ,זכתה המועצה
האזורית עמק הירדן למחמאות על התוכנית שהוכנה למקרה של פינוי ישוב בגליל העליון וקליטתו בעמק הירדן.
את תוכנית 'מלונית' מובילים מנכ"ל המועצה דודו פרץ ומנכ"לית מוא"ז גליל עליון אדית חמד; מחמאות לרונית
איתן ,מנהלת מחלקת קליטה וצמיחה דמוגרפית ולצביה בהלול ,מנהלת מחלקת גנים ,על הכנת תוכנית
מפורטת ומקצועית שזכתה לשבחים.

לגעת בכאב בחכמה

איך מתמודדים עם נושא טעון ,כואב וחשוב כל כך כמו דחייה
חברתית?  ...רישמו לפניכם את המתכון המיוחד במינו של
מדריכי חברות הילדים בישובים:
 350חיוכים
 500מגנטים
ים של כשרון ואינטליגנציה רגשית
מאות שעות צילום
עשרות שעות עריכה
כשרון ואינטליגנציה רגשית
והתוצאה 11 :סרטים מדהימים ,שובי לב ופוקחי עיניים.
כך נבנה תהליך אזורי חינוכי בנושא שאינו זר לאף קבוצה של ילדים :דחייה חברתית .במהלך התהליך החינוכי,
שהגיע לשיאו ביום שישי האחרון ,טופל הנושא באופן מקורי ונוגע .התהליך כולו ביקש לעסוק בנקודות שונות -
ביחיד ובקבוצות השונות  -אשר פועלות ביישובי המועצה .הפרויקט ביקש לעודד העצמה ופיתוח אישי של כל ילד,
דרך שימוש בכישורים יצירתיים מגוונים .השתתפותם של הילדים ,הן בהצגות שלפני כל סרט וכמובן בסרטים
עצמם ,הייתה מרגשת מאד .הסרטים היו מרגשים מעוררי השראה והכי חשוב  -פרי יצירתם של החניכים
והחניכות .כדי להתאוורר קצת ולנשום אחרי הנושא המורכב ,קינחו הילדים במופע סטנד אפ מהנה.
-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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מקבלים ותורמים .המילגאים

)עוד( מלגות לסטודנטים

סטודנטים שהם חברי קיבוץ או שהינם בני קיבוץ ,שימו לב:
אתם יכולים לפנות אל שתי קרנות המעניקות מלגות לימודים:

הקרן ע"ש א .ד .גורדון  -מיועדת לסטודנטים בני קיבוצים
הלומדים בפקולטה לחקלאות ברחובות )לכל התארים ובכל
התחומים(.
"קרן בני הקיבוצים"  -מיועדת לסטודנטים בני קיבוצים
הלומדים באונ' העברית בירושלים )לכל התארים ובכל
התחומים(.
אם אתם בני וחברי קיבוצים  -מוזמנים להגיש מועמדות לאחר מילוי טפסים לא יאוחר מ.30.4.18-
את הטפסים ניתן להוריד בעמוד הצעירים )אגף קהילה( שבאתר המועצה.j-v.org.il/archives/9211 :
יש להעביר טפסים מקוריים באמצעות משלוח בדואר ישראל לכתובת :אגף חברה ,התנועה הקיבוצית ,רח'
לאונרדו דה וינצ'י  ,13ת"א .61400
ובינתיים 16 ,המלגאים שייהנו משיתוף הפעולה בין מפעל הפיס למועצה האזורית עמק הירדן התכנסו השבוע
למפגש הדרכה .החבורה ,כולם בני ובנות עמק הירדן ,יתפקדו כרכזי צעירים )גילאי  (18-40ביישובי המועצה.
זוהי בשורה של ממש עבור צעירי העמק ,הן כמקבלי מלגה והן כצעירים החיים ביישובים ומחוץ להם .נאחל
למלגאים בהצלחה בלימודים ובהצלחה בתפקידם ביישובים.

יש עם מי לדבר .יש לכם רעיונות?

למי שאינו מכיר ,שותפות סובב כנרת מאגדת את קהילות עמק הירדן ,טבריה ,גליל תחתון וכפר תבור עם קהילות
יהודיות בארה"ב )סנט פול ,מילווקי ומדיסון( .השותפות אחראית על פעילויות חינוכיות ותרבותיות רבות באזורינו.
השבוע נפגשן אהוד סלעי ,מנהל מרכז צעירים בעמק הירדן ,ישי קופילבסקי מאפיקים והדר ביניה משותפות
סובב כנרת ,עם צ'ארלי סמית מקהילת סנט פול בארה"ב .צ'ארלי אחראי על תחום המנהיגות הצעירה וביקש
ליזום איתנו פרויקטים לצעירי השותפות .אם יש לכם/ן רעיונות טובים בנושא פעילות משותפת של צעירים
מעמק הירדן ומארה"ב – מוזמנים לפנות אל אהוד סלעי.

-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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 40מקהלות ,ארבע במות ,שלושה ימים

אם תיתקלו במהלך בסוף השבוע הזה בזמרי מקהלות –
אל תהיו נבוכים או מופתעים .מתברר כי במהלך שלושת
הימים הקרובים יבלו כאן בעמק הירדן לא פחות מ40-
מקהלות שחלקן מגיעות אלינו מחו"ל.
פסטיבל האגם שאותו מפיק ומנהל דני עמית יתרחש
במספר מוקדים:
ביום שישי יתקיים בשעה  11ולאחר מכן בשעה 16
ברחבת הבייגלה ובמרפסת הצופה אל הכנרת אירוע
שבו מקהלות הפסטיבל תעלינה בזו אחר זו להופיע
בפני הקהל שיגיע למקום .הכניסה חופשית ואנו
ממליצים להגיע כדי להתרשם מהאיכות ומהייחוד
שבשירת המקהלות.
באולם בן ציון יתקיימו ארבעה מופעים מוסיקאליים וניתן
לרכוש עבורם כרטיסים באמצעות אתר האינטרנט של
בית גבריאל  .betgabriel.co.ilבין המופעים ניתן
למצוא את דודי זבה במופע "אופרה בטירוף" ,מופע

משעשע ומקסים שיתרחש בשבת בשעה  .11דודו אלהרר
יופיע עם רונן לנרידר במופע "נחמות קטנות" .הזדמנות
להציץ לאחורי הקלעים של כמה מההפקות של האמנים
המובילים בארץ )כולל שירה עם הקהל(.
המוקד השלישי יתפרש על פני נקודות רבות בעמק והוא
נקרא "סיורים מזמרים בעקבות אמני עמק הירדן" )נעמי
שמר ,רחל ועוד(.
מחיר הכרטיסים עבור המופעים באולם בן ציון :לתושבי
עמק הירדן  60שקל ,למי שאינו תושב העמק  80שקל.
מחיר מיוחד לאזרחים ותיקים 40 :שקל.
המופע תפילת האדם
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אתר מצטיין

אתר האינטרנט של הוועדה המקומית לתכנון ובניה בעמק הירדן זכה לציון גבוה מאד –  99מתוך  100נקודות
אפשריות – בבדיקה מקפת של מינהל התכנון במשרד האוצר .הבדיקה התבצעה במהלך החודשים
ספטמבר-אוקטובר  2017והיא כללה בקרה של  126אתרים של ועדות מקומיות ברחבי הארץ .אתר הוועדה
המקומית לתכנון ובניה של עמק הירדן נמצא במקום הגבוה ביותר בארץ ביחד עם עוד  8אתרים של ועדות תכנון.
הבקרה התמקדה בחודשי הפעילות ינואר עד יוני ובוצעה באמצעות גלישה באתר הוועדה ,ללא הודעה או הכנה
מראש של הוועדות .כל אתר ועדה נבדק באופן אחיד באמצעות שאלון הכולל  19מדדים ,אשר בוחנים את האתר
בהיבטים של דרישות חוק התכנון והבנייה ובהיבטים כלליים המבטאים שקיפות מידע ושירותיות.

הרשמה מקוונת לגנים ולכתות א'

מערכת הרישום האינטרנטי לגני הילדים ולכיתה א' נפתחה ועומדת לרשות
ההורים לביצוע קל ונוח.
קישור להרשמה נמצא באתר המועצה .רצוי להשתמש במחשב כי לא בכל
הניידים ניתן לבצע את הרישום בנוחות.
את הרישום מרכזת במועצה ניצה כהן ,מזכירת אגף חינוך ,נוער וספורט.
כתובת להרשמה באמצעות האתר/j-v.org.il :הרשמה-למוסדות-חינוך
)הפנייה אל מערכת רישום לגנים ולכיתה א' נמצאת בעמוד הבית של אתר
האינטרנט של המועצה(.

קצת יותר ,לא מספיק

שבועיים גשומים יחסית עברו על כולנו .המעוניינים לראות
את הנתונים המטאורולוגיים במלואם מוזמנים לעשות זאת
באמצעות אתר האינטרנט של המועצה )בקטגוריית שירות
לתושב( .לחובבי התקצירים שביניכם נספר ,כי במהלך ינואר
ירדו עד כה  108מ"מ של גשם .בחודש שעבר ,דצמבר
 ,2017ירדו בסך הכל  15מ"מ גשם.

דרוש עוד גשם רב
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עם הפנים קדימה...

בברכה,
עידן גרינבאום
ראש מועצה אזורית עמק הירדן
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