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החליפו את השלטון
אגפי   על  פיקוד  השבוע  תפסו  הירדן  עמק  של  הנוער  בני 
ביחד  החבורה  התכנסה  בבוקר  ברביעי  האזורית.  המועצה 
אחד  כל  קיבל   – דקות  ובתוך  המועצה  עובדי  כל  עם 
את  המחלקות.  או  מהאגפים  באחד  תפקיד  מהצעירים 
האחריות הגדולה מכולן נטל על עצמו עומר מלמד מעין גב, 

מחליפו של ראש המועצה עידן גרינבאום. 
ומכישוריו  זמן רב עד שניתן היה להתרשם מאופיו  לא חלף 
המרשימים של הנער בן ה-18, שהתערב בלי חשבון בשיחות 
על  שניים  או  דבר  יודע  כנראה  שהוא  והוכיח  הגדולים  של 

התהליכים שמניעים גוף מורכב כמו מועצה אזורית.
והחשיבות  האחריות  בגלל  בעיקר  הזה  בתפקיד  "בחרתי 
מאד  תפקיד  שזה  בגלל  רבה  "במידה  עומר.  סיפר  שבו", 

מנהיגותי שמסוגל להשפיע על כל תחומי החיים".
לפני שנכנסו  לצעירים  גרינבאום, אמר  עידן  ראש המועצה 
המועצה  איך  לראות  לכם  משחשוב  "יותר  לתפקידיהם: 
מתנהלת ומתפקדת ביום יום, היינו רוצים לראות את עצמנו 
מה  שלכם.  והבוחנות  האנרגטיות  הצעירות,  העיניים  דרך 
אתם חושבים על מה שאתם רואים, מה מעניין וחשוב לכם 
ומה הייתם רוצים שישתפר כדי שלכולנו יהיה יותר טוב לחיות 

בעמק הירדן".
היום שאוטוטו  לפועל את  והוציאו  שיזמו  למי  גדולות  תודות 
יהפוך כבר למסורת (שנה שנייה ברציפות): מדריכי מועצת 
הנוער ינון ערב ופז ארמה, לקרן בהט מנהלת יחידת הנוער 
הנוער.  מועצת  וחברות  ולחברי  עידן  מרכז  לצוות  במועצה, 
לעופרה פייקוב מנהלת אגף החינוך ולכל בעלי התפקידים 

במועצה, אשר נרתמו לשיתוף הפעולה ביום זה.
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לזכור ולהזכיר לכולם
גרינבאום,  עידן  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  ראש 
הצטלם השבוע ביחד עם חברות וחברי מועצת הנוער של 
עמק הירדן לקמפיין של הקונגרס היהודי העולמי, אשר מופץ 
בתקשורת בארץ ובעולם. השנה יציינו ברחבי העולם את יום 
השואה הבינלאומי ב-27 בינואר. כחלק ממסע הסברה של 
מקומיות  רשויות  ראשי  הצטלמו   – היהודי  הקונגרס  אנשי 
לפני   .We Remember השלט  עם  הארץ  בכל  ואזוריות 
הצילום המשותף, אמר ראש המועצה לחברי מועצת הנוער: 
"זו החובה המוטלת על הדור שלנו: לזכור ולא לשכוח, לזכור 

ולהזכיר לכל העולם".  

במקרה של רעידת אמת
אנשי צוות החירום הישובי (צח"י) של קיבוץ אפיקים תירגלו השבוע מספר תרחישים של אירועים קשים במקרה 
של רעידת אדמה. בין היתר תורגלו פגיעה קשה בשני בתי מגורים, הקמת מרכז לקליטת נפגעים וטיפול מהיר 
וניכר  בתשתיות שנגרם להן נזק. אנשי צוות הצח"י ביחד עם מתנדבים רבים מן הקיבוץ נטלו חלק בתרגיל 

שההתייחסות היתה מקצועית ורצינית מאד.
בשיחת הסיכום של התרגיל השתתפו אנשי פיקוד העורף בראשותו של איציק פופר מפקד היקל"ר (יחידת 
קישור לישוב) ונר שמעי, קצין נפה רשותית, צפריר יצחקי וקובי אלברט מהשיטור הקהילתי של עמק הירדן 

ומנהלת אגף קהילה ושירותים חברתיים במועצה, איריס שובל.
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אבא ואמא, מה אתם יודעים על קנאביס?
סיירת  למתנדבי  שנערכות  השנתיות  ההכשרות  במסגרת 
מרתק  מפגש  השבוע  התקיים  הירדן,  עמק  של  ההורים 

בנושא שנוכח מאד בשיח הציבורי שלנו: הקנאביס. 
ההרצאה, שנשאה את הכותרת "קנאביס זה לא סתם פרח", 
בשימוש  האחרונות  בשנים  הדרמטית  בעלייה  עסקה 
במריחואנה בקרב בני נוער. על פי מחקרים, העלייה נובעת 
המסרים  ומן  לגליזציה  על  המטעה  מהשיח  היתר  בין 

המועברים בתרבות הפופולארית.  
בהרצאה נסקר נושא נוסף שאינו מוכר מספיק: ההשפעות 
הקשות שיש לקנאביס על מוחו של המתבגר, השונה ממוחו 

של מבוגר שסיים את התפתחותו.
נעימה,  ואווירה  ומפשטידות  חם  ממרק  נהנו  המתנדבים 

בערב סוער וגשום.  
המחלקה  מנהלת  צרי,  רימר  קרני  הפיקה  המפגש  את 

למניעת אלימות, סמים ואלכוהול במועצה.

מתחברים לרשת ערים בריאות
השבוע אירחנו במועצה שתיים מראשי רשת 'ערים בריאות' 
בהנחלת  עוסקת  לאחרונה. הרשת  שאליה חברה המועצה 
איכות  את  לשפר  לתושבים  המאפשרים  ותנאים  הרגלים 

חייהם ולשמור על בריאותם.
ד"ר מילכה דונחין, יו"ר הרשת ואילנה שמלה ללום, רכזת 
עם  המועצה,  ראש  עם  נפגשו  בריאות'  ב'ערים  מקצועית 
מנהלת אגף קהילה איריס שובל ועם האחראית על יחידת 
הבריאות זוהר יחיאלי. במהלך השיחה, ביקשו האורחות את 
שיתוף הפעולה של המועצה במימוש התוכניות השונות של 

הרשת בישובי עמק הירדן.
כיום חברות 60 רשויות בישראל ברשת. בין היעדים שעליהם שמה רשת 'ערים בריאות' דגש נכללים מרכיבים 
כגון תזונה, מצב כלכלי, עירוניות סביבתית ועוד (בסך הכל הגדיר ארגון הבריאות העולמי 17 יעדים של בריאות 

ופיתוח בני קיימא).
עבודה  המועצה,  ומחלקות  אגפי  כל  עם  הבריאות  יחידת  של  בשותפות  עבודה  על  מושם  בפעילות  רב  דגש 
משותפת עם נציגי הישובים, בעלי עסקים, מוסדות וארגונים בעמק. המטרה היא לעסוק בקידום בריאות בצורה 

הוליסטית ואפקטיבית בתחומי המועצה.
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פחות הרוגים ב-2018
בשנת 2018 נהרגו 315 איש בכבישי ישראל. כך פירסמה 
מדובר  (הרלב"ד).  בדרכים  לבטיחות  הלאומית  הרשות 

בירידה (49 איש) ביחס לשנה שעברה. 
כי נבלמה מגמת העלייה במספר  אנשי הרלב"ד מדווחים, 
אדם,  בני   377 נהרגו  (ב-2016  דרכים  בתאונות  ההרוגים 
ב-2017 - 364). כלי התחבורה היחיד שבו נרשמה עלייה 
נהרגו  (השנה  במספר ההרוגים הם האופניים החשמליים 

16 רוכבי אופניים חשמליים, ארבעה יותר מאשתקד). 
מבדיקה של הנתונים המלאים שפירסמו אנשי הרלב"ד עולה, כי גם השנה היו גברים מעורבים הרבה יותר 

(77%) מנשים בתאונות דרכים קטלניות.
 - הבית  בעמוד  הירוקה  (בלשונית   j-v.org.il המועצה.  של  האינטרנט  באתר  המלאים  בנתונים  לעיין  ניתן 

כתבות המועצה).

לחמם את החורף בפוריה
החורף הזה קר וגשום מהממוצע הרב שנתי ובישוב פוריה עילית החליטו לחמם אותו. בנות ובני חברת הנעורים 
של פוריה עילית קיימו ערב גיבוש מהנה, בהשתתפות לא פחות מ-30 חבר'ה. הם נהנו מאווירה מצויינת, התפנקו 

עם בשר על האש ושלל צחוקים.
יו"ר הוועד המקומי, שמעון פיניאן וחברי הוועד, הצטרפו לחברת הנעורים, טעמו מכל טוב והבטיחו שזו אינה 

הפעם האחרונה.
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סדנה לכתיבה יוצרת במוזיאון בית אורי ורמי נחושתן

בהנחיית הסופרת שרה שילה

השנה נקיים שמונה מפגשים, מפגש ראשון יתקיים ב- 91/2/5.

המפגשים ייערכו בספריית שץ, האגף החדש של המוזיאון 

בימי ג', אחת לשבועיים, בין השעות- 54:21- 54:41.

עלות הסדנה: 011 ₪ למפגש.

במהלך המפגשים נכתוב בהשראת יצירות מקור ומתורגמות,

באווירת למידה פתוחה ומקבלת, מעודדת ומזמינה.

נעורר את הדמיון ואת החושים ונכוון אותם לפעולה משותפת של יצירה.

סיפורים אישיים ומשפחתיים יקבלו הזדמנות להיכתב מזווית חדשה,

תוך התבוננות מעמיקה.

המשתתפים בסדנא ירכשו כלים לכתיבה תוך הכרות עם קולם הייחודי.

שרה שילה, תושבת טבעון, היא סופרת ומנחת סדנאות כתיבה.

ספרה "שום גמדים לא יבואו" (עם עובד, 5002) 

זכה בפרס "ספיר" ובפרס לכתיבה מטעם אונ' תל אביב. 

הספר תורגם לשבע שפות ועובד להצגת יחיד.

המעוניינים, מוזמנים להתקשר לרותי שדמון-  6770226-350 .

מהרו להירשם- מספר המקומות מוגבל.

מוזיאון בית אורי ורמי נחושתן – קיבוץ אשדות יעקב – מאוחד


