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בית הספר של חופשת חנוכה

בשורה חשובה להורי התלמידים בכיתות א'-ג' .במהלך חופשת החנוכה ,בין ה 4-ל 10-בדצמבר השנה ,תופעל
בעמק הירדן התוכנית 'בית הספר של החגים' .ההחלטה על בתי הספר שבהם תתקיים הפעילות תהיה בהתאם
להרשמה בפועל .משום כך ,רצוי לא להמתין ולהירשם כבר כעת.
העלות לחמשת ימי הפעילות )לא כולל שישי ושבת( היא  ₪ 100לילד .ההרשמה והתשלום יתבצעו באמצעות
המערכת המקוונת שנמצאת באתר האינטרנט של המועצה )היכנסו אל הלשונית האדומה ששואלת  -איך נוכל
לעזור לך? בחרו באפשרות להירשם או לשלם .בשתי האפשרויות תוכלו למצוא את חוגים וקייטנות(.
מועדי ההרשמה 4.11.18 :משעה  08:00ועד  22.11.2018בשעה  .16:00לאחר מועד זה  -לא יתאפשר
רישום לפעילות .הקדימו להירשם בכדי להבטיח את מקומו של ילדכם בפעילות.
סידורי ההסעות בימי הפעילות יהיו בהתאם למתקיים במהלך שנת הלימודים בארגון ובאחריות המועצה שבה
מתגורר התלמיד )הרשות השולחת(.
צוות ההדרכה מורכב בימים אלה מצוות בית הספר והוא יכין את תכנית החופש.
פרטים נוספים יפורסמו בהמשך בהתאם להיערכות.
טלפון לבירורים eran@j-v.org.il 04-6757644

מנכ"ל משרד החינוך שמע והתרשם

מנכ"ל משרד החינוך שמואל אבואב ומנהלת מחוז צפון
במשרד החינוך הד"ר אורנה שמחון היו השבוע אורחי
המועצה האזורית עמק הירדן.
ראש המועצה סקר בפני האורחים את תמונת המצב החינוכית
בעמק הירדן ,אשר מעידה על המשך העלייה במספר הילדים
במערכת החינוך בכל השנתונים.
במהלך הביקור ,נפגשו האורחים הנכבדים עם כל מנהלי בתי
הספר בעמק ועם מנהלי המערכות הבלתי פורמאליות )מרכז
עידן ,מרכז המחול ומרכז המוסיקה(.
מנכ"ל משרד החינוך אבואב סקר בדברים שנשא את האתגרים שבפניהם ניצבת כיום מערכת החינוך בישראל.
לאחר מכן ,ישב לשיחה עם מנהלי שמונת בתי הספר היסודיים ותיכון בית ירח.
בסיום הביקור אמר אבואב ,כי התרשם מן המחויבות ומהאיכות של מערכת החינוך שיש לנו בעמק.

-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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מרכז עידן גאה להציג :כך מובילים ביחד
השבוע יצאה לדרכה תכנית ייחודית ופורצת דרך לאנשי
החינוך החברתי בעמק הירדן.
"מובילים ביחד" הינה יוזמה מקורית ,מבית מרכז עידן,
הבאה להציע הכשרה אקדמית וחדשנית לאנשי החינוך
החברתי בעמק.
היא נבנתה על ידי אהוד סלעי ויעל מייזלס ממרכז עידן,
אשר ביחד עם צוות המרכז ,נרתמו וחברו לד״ר ניבה דולב,
ראשת המחלקה לחינוך וקהילה במכללת כנרת ודגנית ליש,
מנהלת היחידה ללימודי תעודה במכללה.
שילוב הכוחות נועד כדי לשלב בין עולם האקדמיה לבין 'השטח' )השדה החינוכי( וכך נבנתה התוכנית אשר
בבסיסה עומדים קורס הנחיית קבוצות וסדרת הרצאות בנושאי חינוך וחברה של מיטב המרצים מהמחלקה
לחינוך וקהילה.
מעבר לקורס ולהרצאות ,המשתתפים בתוכנית יעברו לאורך השנה סדנה לבניית פרויקטים חינוכיים ועם הידע
והניסיון של יחידה מגובשת זו ,יגובשו פרויקטים חינוכיים חדשניים בעולם החינוך החברתי .אפשר בהחלט לטפח
ציפיות גבוהות לקראת השנה הבאה!...

סטודנטים/ות ,מגיעה לכם מילגה
בימים אלה מתגבשת במועצה האזורית עמק הירדן מחלקת צעירים שהינה חלק מאגף ישובים .בראש המחלקה
עומדת שירה רוכברג .אחת המשימות שלקחה לעצמה המחלקה היא לסייע לסטודנטים וסטודנטיות המעוניינים
לרכוש השכלה גבוהה ולשלב במהלך הלימודים פעילות לטובת הקהילה .שיתוף הפעולה בין המועצה לבין מפעל
הפיס הניב  20מלגות לסטודנטים שהינם בני ובנות עמק הירדן .המילגה הינה בסך עשרת אלפים שקלים.
באתר המועצה ניתן למצוא קול קורא לסטודנטים/יות תושבי עמק הירדן המעוניינים להגיש בקשה לקבלת מילגה.
הוא נמצא בעמוד המכרזים של המועצה )הלשונית השלישית מימין בתחתית העמוד(.
כתובת אתר המועצהwww.j-v.org.il :

-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 117

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

ל‘ חשוון ה'תשע"ט |  8בנובמבר 2018

חיבוק לצעירים בעוטף עזה

תלמידי תיכון בית ירח ובני הנוער של העמק יזמו ולקחו חלק
במספר פעילויות שנועדו להעביר השבוע מסר של חיזוק
וחיבוק חם לתושבי עוטף עזה.
כ 70 -בני ובנות נוער מיישובי המועצה האזורית עמק הירדן
הצטרפו לצעדה שיזמו תלמידים משער הנגב בדרך אל גן
הוורדים בירושלים .צעירות וצעירי עמק הירדן ימשיכו
מצעדת ההזדהות בירושלים אל כנס י"א של התנועה
הקיבוצית ברביבים.
תלמידי בתי הספר של אזור עוטף עזה צעדו השבוע לירושלים
עם המסר הברור והחד :״תנו לגדול בשקט״ ואנחנו מעוטף
כנרת  -מחזקים אותם ומצפים ממקבלי ההחלטות שיעשו הכל
על מנת לאפשר להם חיים שקטים ובטוחים.
ביום רביעי אחר הצהריים ,יצאו תלמידי כיתות י' בבית ירח
להפריח בלוני שלום ורבים מכל רחבי העמק הצטרפו אליהם
במפגן הזדהות ססגוני ומרגש.

מניעת התפשטות חצבת בעמק הירדן

מחזקים את הדרום...

...ומפריחים בלוני שלום

לאחרונה התגלו במרחב כנרת שלושה מקרי חצבת.
בשל עובדה זו ומכיוון שכמעט בכל יישובי עמק הירדן יש מי שנמצאים בסיכון גבוה )בשל מערכת חיסונית חלשה
או בשל טיפולים שונים( ,יחידת הבריאות של המועצה בראשות זוהר יחיאלי ולשכת הבריאות בטבריה פועלים
לסייע ולהגביר את המודעות לצורך בקבלת חיסון.
כידוע לכולם ,החיים בתוך קהילה מזמנים מספר רב של הזדמנויות להידבק או להדביק אחרים .לאור כל אלה,
חשוב להקפיד על קבלת חיסון בהתאם למצבכם הגופני ולהנחיות משרד הבריאות.
הורים שילדיהם טרם חוסנו ומעסיקים של עובדים זרים בחקלאות או בסיעוד מתבקשים לסייע לכולנו לשמור
על הבריאות.
ניתן לקבל יעוץ וחיסונים אצל אחד מהגורמים הבאים:
הורים לילדים עד גיל  – 6נא לפנות לטיפת חלב שאליה אתם שייכים.
הורים לילדים בבית ספר יסודי – נא לפנות ישירות לאחות בית הספר או ללשכת הבריאות בטבריה .04-6710300
תלמידי תיכון ומבוגרים – נא לפנות ללשכת הבריאות בטבריה .04-6710300
-3פניות הציבור
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לידה בהפתעה
עבור אדם אחד בעמק הירדן  -יום הבחירות ,בשבוע שעבר,
היה מרגש באופן מיוחד.
זה קרה בשעת צהריים .תושבת האזור שהייתה בדרכה לבית
החולים פוריה כרעה לפתע ללדת באמצע הנסיעה .מוקד
מד"א הזעיק צוות טיפול נמרץ מטבריה וביחד אתו נענה
לקריאה אמבולנס )'לבן'( שהיה סמוך למושבה כנרת.
סמוך לצומת אלומות הצליח להגיע אל האישה רס"ב קובי
אלברט ,איש השיטור הקהילתי של עמק הירדן המשמש גם
רס"ב קובי אלברט לאחר הלידה
כאחראי המתנדבים בעמק .ביחד עמו היו שם אנשי מד"א
שמואל אוחנה וצוות אט"ן טבריה שכלל את הפרמדיקית
שרה שיטרית ,הנהג חובש בכיר וואליד קיזל ,שובל אביטן,
דניאל קירחין וראש צוות האט"ן ,הפרמדיק נזיה סליח.
מיותר לציין שהתנאים לא היו אופטימאליים אך לאור ניסיונם
הרב של אנשי מד"א במצבים כגון אלו ,נולדה בת במזל טוב!
האם ובתה התינוקת פונו ע"י צוות האט"ן לבית החולים ע"ש
ברוך פדה בפוריה.
המיילד המאושר ,קובי אלברט ,מבקש לנצל את ההזדמנות
כדי להעביר מסר חשוב" :אני קורא לציבור בעמק להירשם
לקורסי עזרה ראשונה במגן דוד אדום ,כדי שיידעו לספק מענה ראשוני חשוב לכל חולה או אדם שנפגע וזקוק
לעזרה ,עוד לפני הגעת אמבולנס מד"א למקום".

-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 117

מ
ה
ב
מ
ו
ע
צ
ה:
"
ה
ש
ב
וע בעמק הירדן "

ל‘ חשוון ה'תשע"ט |  8בנובמבר 2018

העליון קבע :ורדי ומועלם דאגו רק לאינטרס הציבורי
בשבוע שעבר הגיעה לסיומה פרשייה סבוכה שכללה התכתשות משפטית ארוכת שנים ,בין הפרקליטות לבין ראש
המועצה לשעבר יוסי ורדי ומי ששימש בעבר כמהנדס המועצה ,ששון מועלם .שלושה שופטי בית המשפט
העליון הורו על ביטול כתב האישום שהוגש נגד השניים ,בגין היתרי בניה שהעניקה הוועדה לתכנון ובניה של
עמק הירדן לאתר חמת גדר .ורדי ומועלם יוצגו ע"י עורך הדין קובי אסולין ממשרד אלרום ,רום ,סלומון ושות'.
כתב האישום הוגש ב .2012-בית משפט השלום קיבל את טענותיהם של ורדי ומועלם ופסק כי יש להורות על
ביטול כתב האישום מחמת 'הגנה מן הצדק' .שופטי העליון )המשנה לנשיאה חנן מלצר והשופטים שוהם
וברק-ארז( סמכו ידם על קביעת הערכאות הנמוכות יותר )ערעור הפרקליטות על החלטת השלום נדחה אף הוא(,
כי התנהלות הפרקליטות והמחוז מעידים על כרוניקה של כשלים ,מסכת מחדלים ומעשי רשלנות באכיפת הבנייה
הבלתי חוקית בחמת גדר ובאופן שבו נהגו ביוסי ורדי ובששון מועלם.
בהחלטת ערכאת השלום משנת  2015נקבע כי היתרי הבניה אמנם ניתנו בניגוד לתכנית התקפה דאז  -אולם
נקבע באופן חד וברור ,כי מעשיהם של ורדי ומועלם הינם בבחינת "היפוכו הגמור" של מצב עניינים מושחת.
"הוברר באופן חד-משמעי כי השניים לא פעלו בצורה מושחתת ,או בקנוניה עם היזמים במתחם המלונאות בחמת
גדר ,אלא פעלו למימוש האינטרסים של הוועדה המקומית ,אשר 'זכתה' כי נמצא בתחומה אתר תיירות ומורשת
מן המדרגה הראשונה ,שלא היה בידיה לפתחו ולנצלו – נוכח העדרה של תכנית סטטוטורית תקפה".
בית המשפט קבע ,כי ורדי ומועלם פעלו מתוך אילוץ כדי לקדם את הליכי התכנון באתר למען הציבור ,בשעה
שיתר הגורמים ,אשר היה עליהם לפקח על המצב התכנוני באתר ,נמנעו מלפעול בעניין במשך זמן רב.

מקווה נאה בישראל יפה
הישג משמח למועצה הדתית כנרות בעמק הירדן .אנשי
המועצה זכו בשבוע שעבר בתחרות 'המקווה הנאה בישראל
יפה' ,מטעם המועצה לישראל יפה.
המקווה היפהפה של כפר עבודה קיבל  5כוכבי יופי.
מנכ"ל המשרד לשירותי דת ,עו"ד עודד פלוס ,העניק את
התעודה ליו"ר המועצה הדתית ניסים אלקובי ולבלנית
המצטיינת הגב' שיפרה אלמליח מכפר עבודה.
מימין :פלוס ,אלקובי ואלמליח
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שנים עשר אלף סובבות וסובבים

חגיגה ספורטיבית יוצאת דופן בסוף השבוע בעמק הירדן12 :
אלף רוכבים ורוכבות ,ספורטאים ,הורים ,ילדים וסתם כאלה
שיצאו כדי ליהנות מהשמש הנהדרת שהייתה בשבת.
שלושה מסלולי רכיבה היו בסובב כנרת דור אלון  :2018הקפה
מלאה של  65ק"מ )מקצוען יכול לסיים את המסלול הזה
בשעתיים וחצי ואפילו פחות מזה ,רוכב אופניים נחוש ,אבל
פחות מאומן ,יזדקק לשלוש שעות ואולי קצת יותר( .חצי הקפה
–  32ק"מ ומסלול המשפחות שהיה כמובן הפופולארי ביותר –
 12ק"מ.
את ההקפה המלאה ביצעו ,מתברר ,לא פחות מ6,000-
רוכבות ורוכבים ,כמחצית מהמשתתפים בסובב כנרת דור
אלון .2018
האירוע עבר בהצלחה במידה רבה בזכות  550סדרנים
ואנשי משטרה 11 ,אמבולנסים ,חמישה אופנועי כוננים של
עזרה ראשונה 3 ,פינות ריענון ,קבוצה של רבש"צים
שנרתמו ועזרו וכמובן הארגון והניהול של אנשי מחלקת
הספורט ,בראשות גיורא אסתרי שנעזר ברני אוחנה ,לאה
כהן ,משה יצחק ועוד.
אירוע הסיום על הדשא בבית גבריאל היה בלי ספק אקורד
סיום הולם לאירוע יפה ומוצלח.

כבוד לענבר ,גאווה לעמק

נחתום במשהו קטן אבל משמח במיוחד .הישג מצוין לתלמידת
בית ספר 'נופי ארבל' בעמק הירדן :ענבר יצחק ,תלמידת
כיתה ח' ,עברה בהצלחה את כל שורת המבחנים ותייצג את
ישראל בנבחרת הצעירה למתמטיקה ומדעים.
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