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זוכרים ומחבקים את הבנות
שלי  הכנסת  חברת  ריבלין,  רובי  המדינה  נשיא  במעמד 
יחימוביץ', יו"ר קק"ל דני עטר, ראשת העיר בית שמש הד"ר 
עידן  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  ראש  בלוך,  עליזה 
בית  מנהל  סיגאווי  סהר  שמעוני,  אורנה  גרינבאום, 
החינוך אמי"ת שח"ר בבית שמש, הקונסול הירדני ראאד אל 
פאוואער, בני המשפחות השכולות, נכבדים ותלמידים רבים  
הבנות  לזכר  המסורתי  האזכרה  טקס  השבוע  התקיים   -
אי השלום  על   (1997 (מרץ  שנים   22 כמעט  לפני  שנרצחו 

בנהריים. 
האצילי  מפעלה  עמד   – כולם  והנאומים  הטקס  במרכז 
והמרגש של אורנה שמעוני, שבנה איל ז"ל ראה בעיני רוחו 
שהוקם   - שנקטפו"  הפרחים  "גבעת   - ההנצחה  אתר  את 

והיה למציאות בזכותה של אימו.
לפני הטקס התקיימה צעדה של תלמידות ותלמידים מבית 
שמש ומבתי ספר בכל האזור. הצעדה יצאה מקיבוץ אשדות 
יעקב איחוד והסתיימה למרגלות "גבעת הפרחים שנקטפו".

הנשיא ריבלין קרא בנאומו בטקס לא לשנות את מעמדו של 
ח"כ  שהוא.  כמות  הנוכחי  המצב  את  ולהשאיר  השלום  אי 
חוסיין,  המלך  של  התנהגותו  את  נס  על  העלתה  יחימוביץ' 
אחת  כל  של  סליחתן  את  אישי  באופן  וביקש  שהגיע 
היא  זו  אצילית  "התנהגות  שנים.   22 לפני  מהמשפחות 
שסייעה לנו לשמור על השלום עם ירדן". ראש המועצה עידן 
גרינבאום קרא בטקס לראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו 
ולמלך הירדני עבדאללה " לעשות הכל כדי להראות לכולנו 
שהשלום בין שתי האומות אינו בבחינת אות מתה אלא שלום 

חי. שלום של שכנים טובים".
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גני משחקים חדשים בשלושה ישובים
לאחרונה קיבלה המועצה תקציב ממשרד החקלאות להקמתם של גני משחקים בשלושה ישובים. 

והן תוצאה של פעילות מאומצת מצד אנשי אגף ישובים במועצה  יחלו בקרוב  העבודות להקמת שלושת הגנים 
בראשותו של אסף עברי. 

בקיבוץ אפיקים יוקם גן משחקים בעלות של 369 אלף שקל, 81% מהסכום במימון המועצה ומשרד החקלאות והיתר 
במימון הישוב. 

בקבוצת כנרת יוקם גן משחקים בעלות של 251 אלף שקל, 90% מהסכום במימון המועצה ומשרד החקלאות, את 
היתרה יממן הישוב.

הישוב השלישי הוא שער הגולן, שם עלות גן המשחקים 273 אלף שקל, 
90% מהסכום במימון המועצה ומשרד החקלאות והיתרה במימון הקיבוץ.

פרידה עם טעם של עוד
536 שנות ניסיון – התכנסו השבוע לרגע מרגש אחד במועצה האזורית עמק 
הירדן. אנשי אגף החינוך  בראשותה של עופרה פייקוב קיימו השבוע טקס 
פרידה מרגש מן המורות הוותיקות שיוצאות בימים אלו לגימלאות. במעמד 
ראש המועצה עידן גרינבאום והמנכ"ל דודו פרץ קיבלו המורות תשורה 
צנועה, שיר מלא אנרגיות חיוביות (חיוכים של חוה אלברשטיין, מילים לאה 
מהן  אחת  לכל  שממתין  הבא  המרתק  הפרק  לקראת  טיפים  וכמה  נאור) 

מעבר לפינה.  
בזו אחר זו עלו ובאו המורות, שעמלו והעמידו דורות של תלמידות ותלמידים 
מצויינים בעמק הירדן, כדי לקבל צרור רקפות מרהיבות וחיבוק אחרון לפני 
 36) (39 שנות ניסיון כמורה לאנגלית), נאוה עמית  ז'ורנו  איילין  פרידה: 
שנים, מחנכת בכנרת), יפה כהן (36 שנים מחנכת בכנרת), ליזי ברמוחה 
(32 שנים כמורה לאנגלית בבית ירח), ריקי אקרמן (44 שנים כמורה ללשון 
בן  (34 שנים מחנכת במול גלעד), הלן  דגנית ארזי  ירח),  ומחנכת בבית 
מחנכת  שנים,   32) קדוש  שוש  גלעד),  במול  מחנכת  שנים,   31) נאים 
בשחף), עידית נעים (36 שנים, מורה לחינוך מיוחד במול גלעד), אופירה 
הלוי (34 שנים, מחנכת במול גלעד), בת שבע קנת (40 שנה, מורה ללשון 
ירח),  ומורה לספרות בבית  (33 שנים, מחנכת  יהודית מרקל  ירח),  בבית 
נעמה יערי (38 שנים, מחנכת בנופי ארבל), רונית סבאג (36 שנים, מורת 

שפה בנופי ארבל), תמי זיידמן (35 שנים, מורה לאנגלית בכנרת).
תודה לרותם אלטמן, ניצה כהן וערן שגיא מאגף החינוך על מעמד מרגש 
ומכבד; תודה גם למקהלת פעמון הצעירה של המרכז למוסיקה שהפליאה 
בשירה צלולה, בניצוחה של יסמין נבות (ליווי בפסנתר: מרינה סנדרוביץ׳).
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יוצאת לדרך: הרחבה חדשה באלמגור
בשעה טובה: לאחר זמן רב וציפייה ממושכת, החלו השבוע 
כוללת  הכל  בסך  אלמגור.  של  בהרחבה  התשתית  עבודות 

השכונה החדשה - 24 מגרשים (חלקם כבר נרכשו). 
טלפון  במספר  למזכירות  להתקשר  מוזמנים  המעוניינים 

 .04-6937036
הנקלטים החדשים יתבקשו לעבור ועדת קליטה אזורית. 

הזריזים  יוכלו  חודשים  כשמונה  בעוד  כי  היא  ההערכה 
להתחיל לבנות את ביתם.

בעמק הירדן כמו באמריקה
עם  הגולן  שער  קן  של  המד"צים  נפגשו  שעבר  שישי  ביום 
חניכים מתנועת 'הבונים דרור' מצפון אמריקה, אשר הגיעו 

להתארח בקיבוץ.
ישבו  מכן  ולאחר  הקיבוץ  ברחבי  סיור  להם  ערכו  המד"צים 
להפוך  בחרו  מדוע  בתורו,  אחד  כל  סיפרו,  שבה  לשיחה, 

למדריכים ועד כמה חשוב להם להעניק דוגמא אישית לדור הצעיר שהוא מרכיב חשוב בקהילת שער הגולן 
ובכל ישוב.

"גילינו שיש די הרבה דברים שמשותפים לנו ולחברים מצפון אמריקה. החולצה והשרוך וגם מילים כמו פעולה, 
שיחה ומדריך", שיתף אחד המד"צים בסיום.

פירוט הטבות המס – באתר המועצה
רשות המיסים שיגרה לאחרונה הודעה לכל הרשויות המקומיות בארץ עם פירוט שיעור הטבות המס המגיע לכל 
אחד מהישובים בשנת המס 2019. הרשימה הופצה בקרב הרשויות השונות, בשל העובדה כי לאחרונה אושרו 

הטבות מס שתוקפן לחצי שנה בלבד ולא לכל שנת 2019.
ניתן לצפות באתר המועצה ברשימה המלאה של הטבות המס לישובים השונים. (ישובי המועצה האזורית עמק 

www.j-v.org.il  .(הירדן – מופיעים בה עם הדגשה
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פסטיבל הבננה – גם בחווה החקלאית
נפתחה  הירדן  בעמק  בראשית'  'צמח  החקלאית  החווה 
בסוף השבוע לקהל הרחב, במסגרת פסטיבל הבננה ה-4, 
יצירה  פינות  חיכו  לחווה  לבאים  ניסיונות.  צמח  בשיתוף 
טבעיות, הכנת עציצים, מבוך בננות, סיור בחווה וטעימת 

ירקות. 
וקלמטינות  בננות  של  ושפע  מהטאבון  פיתות  גם  היו 
ילדים  הורים,  כ-500  אזוריים.  מפעלים  צמח  בחסות 
אחרי  לעקוב  המשיכו  בחווה.   ונהנו  ביקרו  ואורחים 

הפרסומים - ניפגש גם בפעילות החקלאית הבאה.

יש בעיה? יש למי לפנות
לאחרונה התקבלו מספר תלונות אצל מנהלת יחידת הבריאות במועצה, זוהר יחיאלי, על כך שאחת מרופאות 
המשפחה במרפאה האזורית נעדרת בגלל חופשה. בשל היעדרותה של הרופאה, לא ניתן מענה הולם עבור 

מטופליה של הרופאה (ד"ר ענבל שוהם).
חליל עבדאללה  ד"ר  ואל מנהל המרפאה  חולים  קופת  אל הנהלת  במועצה פנתה  יחידת הבריאות  מנהלת 

וביקשה, שיימצא פתרון שלא יחייב את המטופלים להמתין זמן רב.
(22.1) מקבל הד"ר אמיר מנאע את  מיום שלישי השבוע  והחל  לפנייה  נענתה  כללית  חולים  קופת  הנהלת 

המטופלים. רצוי לקבוע תור באמצעות אתר האינטרנט של הכללית או דרך מזכירות המרפאה 04-6655300.
ימי קבלת קהל של ד"ר מנאע:

ראשון 13.30-16.00 ;  שלישי 08.00-13.00 ; חמישי 08.00-16.00

השתלמות בנושא סיכון בקרב ילדים
ביום רביעי שעבר התקיימה במועצה השתלמות לגננות ולרכזות הגיל הרך בישובים, בתחום של ילדים בסיכון.  

המפגש התקיים תוף שיתופי פעולה בין משרד החינוך ומפקחת האזור יעל קורן, רכזת גיל הרך במועצה - צביה בהלול,
מנהלת השירות הפסיכולוגי - עדי רוט ומהמחלקה לשירותים חברתיים במועצה - עו"ס לחוק הנוער אירית עמרני.

מטרת המפגש היתה הסברה של מספר נושאים בתחום של ילדים בסיכון, תוך ניסיון לייצר שיח פתוח על הנושא ולאפשר 
כלים להתמודדות מצד אנשי חינוך עם מצבים מורכבים.

למפגש הצטרפה גם דינה לוקץ – חוקרת ילדים ממחוז צפון, שסיפרה על עבודתה כאשר נדרשת מעורבות החוק.
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עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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