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אושר תקציב המועצה לשנת 2019
מליאת המועצה האזורית עמק הירדן אישרה השבוע פה 
אחד את תקציב המועצה לשנת 2019. התקציב לשנה זו 
עומד על סכום של כ-173 מיליון שקל. מדובר בגידול של 

כ-6% ביחס לתקציב השנה שעברה.
כי  תקציב השנה עמד בצילה של הודעת משרד הפנים, 
שניתן  האיזון  מענק  גובה  את  לאפס  להוריד  בכוונתו 
לרמה  הירדן  עמק  של  עלייתו  בשל  כה,  עד  למועצה 
מענק  שגובה  המשרד  הודיע  לבסוף,   .6 סוציואקונומית 

האיזון יקטן ולא יבוטל סופית.
תקציבית  הגדלה  כולל  שאושר  התקציב  הקיזוז,  למרות 
במספר תחומים: חינוך (כ-6%), שיפור פני העמק (כ-7%), 

בתחום קהילה ורווחה (כ-2.5%) שבו חלה עלייה במיגוון השירותים ועוד. 
בתוכנית  שנמצאים  ושיפורים  שינויים  מספר  מצויינים  המליאה  חברי  בפני  שהובאה  התקציב  בהצעת 

העבודה לשנת 2019: 
במחלקת תפעול ושפע גדלה כמות האשפה המוטמנת; תגדל  תדירות שטיפת פחי אשפה; תהיה תוספת 
מצמום  בשל  עלויות  הורדת  שמאפשר  מה  נוסף,  צהוב  אוטובוס  ונקלט  גזם;  ריסוק  לטובת  תקציבית 

השימוש בנהגי קבלן חיצוניים. 
הספר  בית   – חדשים  חינוך  מוסדות  שני  בה  פועלים  וכעת  צמחה  הירדן  עמק  של  החינוך  מערכת 

האנתרופוסופי בחוקוק והחווה החקלאית הנמצאת ליד חוות הנסיונות בצמח.
השתתפות המועצה במימון פעילות חוגי הספורט עלתה בשל פתיחתם של מספר חוגים חדשים, כדוגמת 

ג'ודו, אופניים וקשתות.
באגף קהילה ושירותים חברתיים נפתחה לאחרונה יחידה חדשה לטיפול בהתמכרויות, יחידה להתמודדות 
ובילוי  תעסוקה  יספק  אשר  בגינוסר  מופ"ת  מועדון  ייפתח  ובקרוב  בקשישים  והתעללות  הזנחה  עם 

לוותיקים בצפון הכנרת.  
במסגרת פעולות ההתייעלות יצאה המועצה למספר מכרזים – ביניהם תחום הביוב, רכש של ציוד משרדי 
של  לחסכון  הביאה  זו  פעולה  ארנונה;  חישוב  לצורך  ומדידות  הכנרת  צליחת  הכנרת,  הקפת  ומחשבים, 

מיליוני שקלים.
בין יתר הנתונים שיש להם השפעה ניכרת על תקציב המועצה בולטת העובדה, כי מספר התושבים בעמק 

הירדן גדל בתוך שנתיים ב-8% (בעמק חיים כיום 15,144 אישה ואיש).
תקציב המועצה ומצגת מפורטת נמצאים באתר האינטרנט של המועצה j-v.org.il (ניתן להגיע אליו דרך 

הלשונית האדומה בעמוד הבית של האתר, שעליה כתוב: איך נוכל לעזור לך?)
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בקרוב: פתיחת הרישום לגנים ולכתות א'
לשנת  א'  ולכיתות  הילדים  לגני  הרישום  יפתח  בקרוב 

הלימודים תש"פ.
באתר  ההורים,  ידי  על  עצמאי  באופן  יעשה  הרישום 

האינטרנט של המועצה.
ויסתיים   (7.1.19) ביום שני, א' בשבט תשע"ט  יחל  הרישום 

ביום ראשון כ"ט בשבת תשע"ט (27.1.19).
הרשמה  לבצע  האפשרות  תיחסם  זה,  מועד  לאחר 

באמצעות אתר האינטרנט של המועצה.
לביצוע הרישום הקליקו על הלשונית האדומה בעמוד הבית 
העליונה  באפשרות  לך?).  לעזור  נוכל  איך  הכותרת:  (עם 
בחרו ב- אני מעוניין להירשם; בחלון עם אפשרות הבחירה 
הראשונה  האופציה  א',  וכתות  גנים  ב-  בחרו  השנייה 
רק  יתאפשר  האתר  באמצעות  הרישום  כאמור,  ברשימה). 

החל מיום שני ה-7 בינואר.

אהבה – זה כל הסיפור
מעיין היצירה האמנותית של עמק הירדן רוחש ורוגש בימים 
שוקדים  לבנים  יד  שבבית  והמחול  המוסיקה  במרכזי  אלה. 
הסיפור",  כל  זה   – "אהבה  הססגוני  המופע  על  כעת 

שיתקיים באולם בן ציון ב-8 בינואר 2019.
תושבות ותושבי העמק מוזמנים ליהנות ממופע שופע יצירה, 
האמנות:  תחומי  שלושת  את  שמשלב  ומרגש,  יחודי  מגוון, 

מוסיקה, מחול, תיאטרון.
הירדן,  עמק  של  המוכשר  הנוער  טהרת  על   - כולו  הערב 
שזוכים  במופעים  מדובר  אלו.  בתחומים  המתמקצע 
להחמיץ.  לעצמכם  תרשו  אל  רבה.  ולהצלחה  למחמאות 
מקומכם!  להבטיח  כדי  מראש  כרטיסים  הזמינו  חשוב: 

(הפרטים בהזמנה המצורפת). 
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איך להתגבר על הדחפים
יחידה חדשה לטיפול בהתמכרויות החלה לפעול במסגרת אגף קהילה במועצה האזורית עמק הירדן.  ד"ר 
בעבודה סוציאלית מיכל שרון שתעמוד בראש היחידה, מסבירה, כי הכוונה היא לטפל ולסייע בגמילה למי 

שמתמודדים עם התמכרות לאלכוהול, סמים, הימורים, סקס ועוד. 
"כאשר מדובר בהתנהגות שכבר מגיעה לכדי פגיעה באיכות החיים של האדם, שפוגעת בקשרים שלו עם 
הסביבה או שהסביבה נפגעת מההתנהגות שלו – זה השלב לפנות ולקבל עזרה. אם מישהו מרגיש שההרגל 

שולט בו יותר מאשר הוא שולט בהרגל - אז זו התמכרות", מסבירה ד"ר שרון. 
הטיפול ביחידה מיועד לבגירים (עד גיל 67) תושבי המועצה האזורית עמק הירדן וישובי האזור. 

מי שמעוניין לקבל טיפול ביחידה נדרש להסכים שיפתח לו תיק במחלקה לשירותים חברתיים במועצה שבה 
הוא מתגורר.

לראות את נוגה בעיניים
פלנטת נוגה היא הפלנטה הזוהרת ביותר בשמי הלילה. היא 
אחת ממלווי השמש ולכן היא נצפית תמיד סמוך לזריחה או 
היה  טלסקופ  באמצעות  בנוגה  שצפה  הראשון  לשקיעה. 
גלילאו גליליי. מופעי הנוגה היו עבורו אחת ההוכחות למודל 
הקופרניקני (קופרניקוס טען, כי כדור הארץ מסתובב סביב 

השמש ולא להיפך, כפי שסברו עד אז). 
אף על פי שהנוגה דומה בממדיה לכדור הארץ - היא אינה 
ל-500  מגיעה  השטח  פני  טמפרטורת  שבו  גיהינום,  אלא 

מעלות צלזיוס(!) ויורדים בו גשמי חומצה גופרית. 
ופרופ' דודו פונדק מזמינים אתכם לאירוע  ד"ר אלון לוי 

בינואר  ה-8  שלישי  ביום  כנרת,  האקדמית  במכללה  יתקיים  האירוע  כנרת.  הכוכבים  מצפה  של  אסטרונומי 
2019 בשעה 17:00. ניתן יהיה לראות את פלנטת הנוגה במלוא יופיה השכם בבקר האירוע - באופק המזרח.

המועצה  של  האינטרנט  באתר  הנמצא  קישור  באמצעות  מוקדמת  בהרשמה  מותנית  באירוע  ההשתתפות 
www.j-v.org.il. היכנסו ללשונית האדומה שעליה כתוב – איך נוכל לעזור לך ובחרו באפשרות העליונה 

באופציה להירשם; ולאחר מכן באפשרות השנייה בחרו ב-אירוע אסטרונומי במצפה כוכבים כנרת.
עלות האירוע: 10 שקלים למשתתף.
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26 מצילי חיים נוספים
ביום חמישי שעבר, נערך בבית יד לבנים במועצה האזורית 
את  אמבולנס.  ונהגי  חובשים  קורס  סיום  טקס  הירדן  עמק 

הקורס העבירה פראמדיקית מד"א שקד איבגי.
בטקס המרגש נכחו ראש זרוע תגובה מיידית במד"א, יוסי 
חלבי, נציג מחלקת מתנדבים ארצי, רוסלן זינגרמן, אחראי 
הדרכה מרחב ירדן עומרי הוכמן, אחראי תחנת טבריה וכ"א 
במרחב ירדן פנחס אוחיון ומנכ"ל המועצה האזורית עמק 

הירדן, דודו פרץ.
שישמשו  חניכים,   26 הוכשרו  הקורס  במסגרת 
דוד  במגן  מיידית  תגובה  וככונני  אמבולנס  כחובשים/נהגי 
עזרה  להגיש  יוכל  מהם  ואחד  אחת  כל  ירדן.  מרחב  אדום 
הראשונות  בדקות  לעזרה  הזקוק  מטופל  לכל  ראשונה 

שלאחר הפגיעה, עד להגעת אמבולנס מד"א.
אפליקציה  באמצעות  כיום  מתבצעת  הכוננים  הזעקת 
מתקדמת יחודית לכונני מד"א, המותקנת במכשיר הטלפון 
הנייד שלהם. היא מאתרת את מיקומי המתנדבים הכוננים 

הסמוכים למקום האירוע ומשגרת להם את הקריאה. 
מנכ"ל המועצה שיבח את שיתוף הפעולה עם מד"א וציין שבשלוש השנים האחרונות התבצעה קפיצת מדרגה 
בישובי  חיים  נאמני  מ-320  למעלה  הכשרת  בזכות  הירדן,  בעמק  התגובה  זמן  לצמצום  הקשור  בכל  גדולה 

המועצה והכשרת חובשים ונהגי אמבולנס בהיקפים גדולים.
המנכ"ל דודו פרץ סיפר, שלאחרונה התקיים מפגש מוצלח של מנכ"ל מד"א אלי בין ושל ראש המועצה עידן 
גרינבאום, שהניב הקצאה לבניית תחנת מד''א בעמק הירדן, פתיחת תחנות הזנקה נוספות והקצאת אמצעים 

רבים במטרה לשפר את זמן התגובה.
ברכות למתנדבים והמתנדבות החדשים של מד"א עמק הירדן, לקובי אלברט וצפריר יצחקי, מפקדי יחידת 
'המתמיד' שהניעו במרץ את   פרוייקט הכשרת המתנדבים בעמק ולאורי אפרת, קב''ט המועצה, על הסיוע 

הרב ליחידה.
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מגן צפוני
השבוע הגיעה לשולחן המערכת שלנו דרישת שלום מפתיעה 
ומשמחת, מסמ"ר קרלוס קרייסלר מפוריה עילית, שהתגייס 

לפני כשנתיים לגדוד 51 של חטיבת גולני.
סמ"ר קרייסלר הוכשר כלוחם במשך שמונה חודשים ולאחר 
קורס צלפים עלה לגדוד. בימים אלה, מתברר, הוא נוטל חלק 

בפעילות מבצעית חשובה שכולנו עוקבים אחריה בדריכות. 
"אני מרגיש שליחות בשירות שלי ומבצע את התפקיד שעשו 
בתקופה  יכול!  שאני  טובה  הכי  בדרך  אחרי,  ויעשו  לפני 
האחרונה – מתגאה קרלוס - אנחנו תופסים קו בגבול לבנון 

ולוקחים חלק במבצע מגן צפוני ובהגנה על תושבי הצפון".
שמור על עצמך ועלינו, קרלוס היקר, ושוב הביתה בריא ושלם.

מוזמנים בימי שישי לבי"ס שחף
תלמידי בית ספר שחף בדגניה וצוות בית הספר – מזמינים 
את ותיקי העמק והסביבה לשיעורים משותפים במסגרת ימי 
שישי פתוחים המתקיימים בשיתוף עם ילדי כיתות ז'-ח' של 
בית הספר. השיעורים עוסקים בנושאים: אומנות, מחשבים, 

שימוש במכשירי סלולאר חכמים ואנגלית מדוברת.
ההשתתפות מחייבת הרשמה מראש. 

טלפון 04-6709186
בקיבוץ  הנמצא  לחינוך  מיוחד  ספר  בית   - שחף  ספר  בית 
דגניה שבמועצה האזורית עמק הירדן, הציב לעצמו מטרה 

להיות חלק פעיל ויוזם למען הקהילה.
השנים  לאורך  ומתנסים  חווים  הספר  בית  תלמידי  כל 

בפעילויות מדהימות ומרגשות, אשר תורמות רבות לעמק ולאזור כולו.
בין הפעילויות הקיימות: טיפול והחזקת גינות של ותיקי הקיבוץ, חגיגת ימי הולדת לוותיקים בביתם, ניקיון סובב 

כנרת ועוד.
גם בימי שישי - בית ספר שחף פתוח ומזמין את ותיקי הסביבה ללמידה חווייתית משותפת עם התלמידים. המטרה 

העיקרית היא לחנך לדמות בוגר אחראי, יוזם, מעורב ,ערכי ואכפתי. 

      

 

  

 

  

  

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

     

 מפגש ראשון11/01

שימוש  
 בסמארטפון 

 אומנות 

רחל  –מזכירה 

בקי –ס מנהלת ביה"

מיומנויות  
 ב מחש

  והצוות הספרתלמידי בית 
 וותיקי עמק הירדן והסביבה  –מזמינים אתכם     

 להנות מחוויית למידה משותפת בארבעה תחומים:

אנגלית  
 מדוברת
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שישי של עניין  
 בבית איל 

  בימת דיון   
 .וביטחון, צבא, פוליטיקה, בנושאי אקטואליה  דילמות חברתיות

ר סיעת יש עתיד חבר הכנסת עפר שלח " יועם
ופרשן , לשעבר עיתונאי ופובליציסט שהתמחה בענייני ביטחון". יש עתיד"הוא חבר הכנסת מטעם מפלגת 

באותה שנה . נפצע קשה ממטען צד ואיבד את עינו, פ"כמ,  בלבנון1983-שירות מילואים ב ב.ספורט ישראלי
. וסיימם בהצטיינות, החל את לימודיו לתואר ראשון בכלכלה ובספרות אנגלית באוניברסיטת תל אביב

 .  למד באוניברסיטת ניו יורק לתואר שני בספרות אנגלית וכתיבה1988-1986בשנים 

 
 : הנושא

 כלכלה ופוליטיקה, ביטחון
  28/12/2018, שישיביום  יתקיים 

 10:30 – 12:30ין השעות ב
 קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, באודיטוריום בית איל

 הכניסה חופשית הציבור מוזמן
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