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הרבה יותר בטוחים
קורס  סיימו  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  מתושבי  עשרות 
והצטרפו  מד"א  של  אמבולנס  ונהגי  חירום  רפואת  חובשי 
 70 כיום  יש  הכל  בסך  המועצה.  בשטח  הארגון  למתנדבי 
חובשי רפואת חירום ונהגי אמבולנס המתנדבים ככונני תגובה 

מיידית בעמק.
במסגרת שיתוף הפעולה הפורה בין מד"א למועצה האזורית 
אופנוע-ים  הקיץ  בתחילת  בכנרת  הוצבו  הירדן,  עמק 
(ימבולנסים), נפתחו נקודות הזנקה בצמח ובמקומות נוספים 
בשטח המועצה ובשיתוף המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
מד"א  למתנדבי  חיים  מציל  רפואי  ציוד  חולק  והגליל, 

המתגוררים באזור ומשמשים ככונני תגובה מיידית.

אלי בין במועצה, סוכם כי בתקופה הקרובה ייפתחו 3 נקודות הזנקה  השבוע, במסגרת סיור של מנכ"ל מד"א 
חדשות של מד"א בשטח המועצה והן יופעלו ע"י מתנדבי מד"א מהאזור, שרק לאחרונה סיימו קורס נהגי אמבולנס. 
המועצה תספק את המבנים של נקודות ההזנקה ומד"א יספק את האמבולנסים והציוד הרפואי. כל זאת, למען 

שדרוג ושיפור מענה רפואת החירום לתושבי האזור. 
כמו כן, מד"א יציב ים-בולנס נוסף שיופעל ע"י מתנדבי מד"א המתגוררים במקום.

ההרצאות מלאות עד אפס מקום
של  'ביתנו'  מכללת  גם   – להשכלה  המוסדות  כל  עם  ביחד 
שנת  את  החודש  בראשית  פתחה  המייסדים  עמותת 
רשומים  שבהם  חוגים   63 הירדן.  עמק  ותיקי  של  הפעילות 
במהלך  שם  יתנהלו  הירדן  עמק  מוותיקי  מ-600  למעלה 

השנה הקרובה. 
אסתי עמית, מנכ"לית עמותת המייסדים, הכוללת את מרכז 
עם  בירכה  ועוד,  התומכת  הכפרית  הקהילה  'ביתנו',  היום, 
פתיחת השנה ואמרה: "כמאמר השיר – 'אחרי החגים יתחדש 
הכל, יתחדשו וישובו ימי החול; האוויר, העפר המטר והאש, גם 
אתה, גם אתה תתחדש'. אני מאחלת שתהיה לכולנו שנה של 

התחדשות, כי גם אצלנו במייסדים זו תקופה של התרעננות וחילופי עונות".  
אורלי צביק, מנהלת מכללת ביתנו, סיפרה על החוגים האטרקטיביים ביותר השנה: שני שיעורי ארכיאולוגיה, 
שיעור של מוקי צור תחת הכותרת: "בין אדם למקום"- על סיפורי החלוצים, חוג על תולדות הקולנוע, חוג על 

פוליטיקה ותקשורת וחוג של ד"ר סמדר סיני על פרשיות בתולדות טרום המדינה ושנותיה הראשונות.

דגניה א 3 2018

מנכ‘‘ל מד‘‘א ונאמני החיים

הרצאה של מוקי צור (ארכיון)
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הילדים כבר עובדים בחווה החקלאית
החדשה  החינוכית  החקלאית  החווה  הדרך:  אל  יצאנו 

בעמק הירדן כבר מארחת תלמידים מבתי הספר בעמק.
ללמוד  הראשונים  התלמידים  הגיעו  האחרון  שישי  ביום 
ולשתול  בחווה. הם החלו לפתח את הערוגות הראשונות 
בידיהם  התנסו  התלמידים  השיעור,  במהלך  חורף.  ירקות 
פינות  את  והכירו  בחווה  סיירו  החקלאים,  העבודה  בכלי 

הלמידה השונות.
דרך  החווה  לפיתוח  עבודה  תוקדש  הקרובים  בשבועות 
בניית אומנות סביבתית והלימוד יעסוק בחינוך סביבתי על 
להודות  הזדמנות  בתחום.זו  מובילה  קהילה  לייצר  מנת 
להצטרף  אתכם  ולהזמין  החווה,  של  הראשונים  לתורמים 

למשפחת החווה:
המשביר לחקלאי - על הציוד החקלאי. ;  עץ בעמק - על 
האדמה  על   - גולן  מרום  טוף   ; הערוגות  לבניית  העץ 

הגננית לערוגות.
שי גפן רויטמן, מנהלת החווה, מזמינה את תושבי העמק 
העבודה  את  ולחוות  להתרשם  בחווה,  לבקר  לבוא 

החקלאית דרך הידיים.
תודה גדולה לאנשי צמח מפעלים אזוריים, לאגף החינוך 
הד"ר  החינוך  במשרד  צפון  מחוז  ולמנהלת  המועצה  של 
אורנה שמחון על שיתוף הפעולה שבזכותו חוזרת בגדול 
ולפתח  האדמה  את  לעבד  להמשיך  כולנו  של  המחוייבות 
לרון  במינה  מיוחדת  ותודה  הירדן.  בעמק  החקלאות  את 
יצחקי , יו"ר הוועדה החקלאית של המועצה ולצוות צמח 

נסיונות, על ההתגייסות להקמה הפיזית של החווה.

 רונה קינן

לומדים בחווה

צילום:רם חכמון

מבט על החווה

עובדים בחווה



מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

- 3 -

גם לנו יש חלק בתגלית
אנשי רשות העתיקות ומוזיאון ישראל חשפו בשבוע שעבר, 
באירוע תקשורתי גדול, אבן שהיא חלק מעמוד תמיכה גדול 
יותר ועליה המילה ירושלים, כפי שאנו מכירים אותה. לתגלית 
לתושבי  גם  מסויים  – קשר  כך מתברר   - יש  הזו  המסעירה 
עמק הירדן... הארכיאולוגית אשר חשפה את התגלית (יש רק 
ממצא אחד שעליו מופיעה המילה ירושלים וזהו מטבע רומי 

מימי בית שני) היא דנית לוי, בת קיבוץ אלומות.
בעמק?",  ולא  אביב  בתל  חיה  אני  שנים  כמה  יודע  "אתה 
היא  "האמת  השבוע.  התקשרנו  כאשר  בחיוך,  דנית  אמרה 
על עמוד  כתובת  ואמרו שמצאו  לי  קראו  שכאשר הפועלים 

אבן, לא כל כך זיהיתי במה מדובר. חשבתי שאולי מדובר באיזשהו ציור, או קשקוש שמישהו הוסיף מאוחר יותר 
על אותו עמוד אבן. אבל כשראיתי את המילה ירושלים, אני מודה, רעדו לי כל כך הידיים שלא הצלחתי לצלם את 

זה... זו היתה באמת התרגשות עצומה".
מדובר בכתובת האבן היחידה המוכרת במחקר, שיש בה את השם ירושלים בכתיב מלא כפי שאנו מכירים אותו. 

הממצא הוא מימי בית שני (המאה הראשונה לפני הספירה).
"ביצענו חפירה בכניסה לירושלים, ליד בנייני האומה, לפני שמתחילה סלילה של כביש", מספרת דנית. "זה היה 
בית יוצר לכלי חרס מהתקופה החשמונאית ועד התקופה הרומית. בית יוצר יהודי שהתמחה בכלי בישול. לצד 

הכתובת מופיע השם 'חנניה בר דודלוס'. דודלוס הוא אומן מיתולוגי יווני מאותה תקופה".
אז הנה, יש מה לספר לנכדים. את גאה שנכנסת להיסטוריה?

דנית: "אני מאד גאה בנחישות הגדולה מאד שהפגנו, כי באמת עשינו מאמץ לחפש היטב. אתה יכול לכתוב שאני 
שמחה שעשינו את עבודתנו נאמנה".

חוברת לתושב בנושא הרפורמה בספורט  
לוועדת הספורט של המועצה יש חלק חשוב ברפורמת פעילות הספורט שעליה החליטה המועצה. חברי הוועדה 
'מידע  (בקטגוריית  המועצה.  באתר  מצויים  כולן  של  שהפרוטוקולים  ישיבות,  של  שורה  החולפת  בשנה  קיימו 

לתושב' או בחיפוש המילים: רפורמת הספורט).
בימים אלו סיימה הוועדה את הכנתה של חוברת לתושבים המסכמת את מתווה הספורט על כל היבטיו ופרטיו. 

ניתן למצוא את הפרוטוקולים של הישיבות באתר המועצה בלשונית פרוטוקולים.
שמות חברי הוועדה מופיעים באתר המועצה, בעמוד שבו מתפרסמת החוברת, ביחד עם קישור לכתובת הדואר 
ולבקש  להציג שאלות  והחברים,  אחד מהחברות  כל  אל  לפנות  ניתן  הוועדה.  מחברי  אחד  כל  של  האלקטרוני 

פרטים בנושא.
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חודש המודעות לסרטן השד
יחיאלי,  זוהר  של  בראשותה  המועצה,  של  הבריאות  מחלקת 
מקיימת לאורך חודש אוקטובר שורה של אירועים פתוחים לציבור 
בנושא המודעות לסרטן השד. האירועים מתקיימים בשיתוף עם 
מפעלים  צמח  ובסיוע  כללית  חולים  וקופת  האזורית  המרפאה 
אזוריים ומשקי עמק הירדן, אתנה ישראל, בית איל, ברטאלי מוצרי 

ספורט ועוד.
בשבוע  וחיוניות  מרץ  מלאת  בפעילות  לראותם  היה  שניתן  מי 
שחלף הם בני הנוער של עמק הירדן ומדריכיהם. בסוף השבוע, 
לחנויות  בכניסות  והצעירים  הצעירות  עמדו  ושישי,  חמשישי 
המודעות,  חודש  אירועי  עם  פלאיירים  וחילקו  בישובים  ה'כל-בו' 
המקום  זה  ימים.  ואריכות  לבריאות  וברכה  לב  בצורת  שוקולד 
רבות  שסייעו  בישובים  ה'כל-בו'  חנויות  למנהלי  צגם  להודות 

ונרתמו למאמץ.
שעוד  השד  לסרטן  המודעות  חודש  אירועי  את  לפניכם  רישמו 
נתן  נדב  עם  בוורוד,  הרקדה  חמישי)  (יום  ב-18.10  לפנינו: 
באשדות יעקב איחוד; ב-21.10 (ראשון) בשעה 20:00 - מפגש 
בנווה  במתנ"ס  זמיר  אורה  עם  אישי"  "סיפור  אופטימי  נשים 
עובד; 23.10 (שלישי), ב- 17.00 הרצאה בנושא "סרטן השד – 
מניעה ואיבחון מוקדם", עם לבנה ברנשטיין במועדון של קיבוץ 
גינוסר; בשלישי (23.10),  20.00 : מפגש נשים אופטימי ומעצים 
ברביעי  אפיקים;  קיבוץ  במועדון  זמיר  אורה  עם  אישי"  "סיפור 
בבריאות השד  נרחבים  "היבטים  על  הרצאה   ,17:00 (24.10)
באוקטובר  וב-25  גבריאל  בבית  זילברמן  ד"ר  מוקדם" עם  וגילוי 

"רצים בוורוד": מרוץ לילה חברתי לגברים ונשים.
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מיס לוסי לא מתנצלת     
אשת התקשורת לוסי אהריש מגיעה לבית גבריאל. הרצאתה "לא מתנצלת" תתקיים ביום ראשון ה-21 באוקטובר 
בשעה תשע בערב ותהיה בה מן הסתם התייחסות גם למה שהפך לשיחת היום ברשתות החברתיות – נישואיה לצחי 

הלוי. בהרצאה היא תספר על התמודדותה עם היותה ישראלית מוסלמית שגדלה בפריפריה הדרומית (דימונה). 
מה קרה בניסיון הפיגוע שעברה ביחד עם משפחתה במחסומים בגיל 5? מדוע התלבטה 27 שנים לאחר מכן, אם 
להיענות להצעה להדליק משואה ביום העצמאות של מדינת ישראל? איך זה לחגוג על פי לוח השנה המוסלמי 

והיהודי – ועוד.
בבית גבריאל הבהירו השבוע, כי הרצאתה של לוסי אהריש תואמה ונקבעה כבר לפני ארבעה חודשים ואין כל כוונה 

להפוך אותה לבמת התנצחות בנושאים שמעסיקים את תוכניות האקטואליה.
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חושבים קטנים-מדברים הורים
סדרת מפגשים להורים לילדים צעירים 

"תמיד לעת ערב,

עולים מאי-שם

אותם הרהורים

ורגשי האשם:

אולי לא גיליתי מספיק הבנה?

אולי לא טיילנו מספיק בגינה? 

למה לא שרתי לזו הקטנה

שיר ערש נעים לפני השינה?

תמיד רק ה'למה' הזה המציק- 

ניגון שחוזר ואיננו מפסיק.

אולי מאי-שם

תשלחו לי מרשם

לרגשות האשם"? 

("נקיפות מצפון", חגית בנזימן)

כיצד נציב גבולות 
בצורה נעימה ומקדמת 

כבר מגיל צעיר? 

סדרת המפגשים מיועדת להורים לילדים בגילאי 0-4 (מומלץ לבוא 
בזוגות), ותעסוק בנושאים הקשורים בהורות לילדים צעירים, תוך חשיבה 

משותפת, שיח הורי והקניית כלים פרקטיים להתמודדות.

לכל נושא ייוחדו שני מפגשים - מפגש הרצאה ומפגש סדנה. 
ניתן להירשם לכל סדרת המפגשים, או לחילופין להירשם לפי יחידת 

נושא (2 מפגשים). 

המפגשים יתקיימו בימי שישי אחת לשבועיים, בשעות  9:00-10:30
ב"מרכז עידן" (צמוד ל"בית יד לבנים"). 

קפה ועוגה עלינו. 

תאריכי המפגשים: 
26.10 + 2.11   שפת התינוקות והיכולת שלנו להבין אותה.

9.11 + 16.11   חשיבות האינטראקציה עם ילדים, המשחק והרגשות  
                             להתפתחות תקינה בגיל הרך.

23.11 + 30.11   סמכות הורית - לראות את הסוף מההתחלה.
7.12 + 14.12   פרידות - קשיים לצד הזדמנויות.

מנחת הסדנא: יפעת גונן בן ענת - פסיכולוגית חינוכית מומחית. 
מטפלת, מדריכת הורים ומרצה.

עלות: 25 ₪  למשתתף (40 ₪ לזוג) ליחידת נושא – 2 מפגשים

הסדנה מיועדת למספר מוגבל של אנשים ולכן יש להירשם מראש

להרשמה/פרטים נוספים:
 gil_rach@j-v.org.il ,04-6757612 צביה בהלול / samim@j-v.org.il ,04-6757627 קרני רימר צרי

כיצד נסייע 
להתפתחות

התקינה
של ילדינו? 

איך אפשר
להבין תינוק
גם כשהוא
לא מדבר?

איך מבססים
פרידה נעימה

מהילד בבוקר? 



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

גיליון 114
ט‘ חשבן ה‘תשע‘‘ט | 18 אוקטובר 2018                                                                                                           

- 10 -



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

גיליון 114
ט‘ חשבן ה‘תשע‘‘ט | 18 אוקטובר 2018                                                                                                           

- 11 -



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

גיליון 114
ט‘ חשבן ה‘תשע‘‘ט | 18 אוקטובר 2018                                                                                                           

-   12 -


