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חבר חדש בצי האוטובוסים
תושב חדש הגיע בשעה טובה לכבישי לעמק. אוטובוס צהוב 
כעת  שמונה  המועצה  של  האוטובוסים  לצי  הצטרף  נוסף 

תשעה במספר. 
עלותו של האוטובוס החדש מתוצרת חברת וולוו עומדת על 

כמיליון שקלים והמימון לו התקבל בסיוע מפעל הפיס. 
האוטובוסים  צי  את  ולהגדיל  להמשיך  שואפת  המועצה 
יותר  טוב  שירות  מעניקים  אלה  כי  אמונה,  מתוך  החדישים 

ובטוח הרבה יותר לילדי עמק הירדן ולתושבים.

עוצמה בוורוד
במרתון הכנרת הקרוב, שיתקיים ב-1 במרץ, אי אפשר יהיה 
בתלבושת  לתחרות  שתתייצבנה  חותרות  קבוצת  להחמיץ 
וורודה. מדובר בקבוצת חותרות בשם 'לביאות בוורוד', שכולן 

נשים המחלימות או מתמודדות עם מחלת הסרטן.
הגברות האנרגטיות הללו חורכות בשבועות האחרונים את מי 
לאחר  נמרצים.  באימונים  חמישי-שבת  מדי  הכנרת 
ההשתתפות במרתון הכנרת, הן מתכוונות להמשיך לתחרות 

בינלאומית גדולה בחו"ל.
פרץ  איתן  השבוע הן חתרו לצלילי ההמנון שחיברו עבורן 
(מילים), וחנן יובל (לחן ושירה). את ההפקה המוסיקלית ביצע 
ערן זילברבוך. צוות של ערוץ רשת 13 הגיע למקום וצילם 
בוורוד  "לביאות  לצלילי ההמנון שלהן.  כשהן חותרות  אותן 
האור,  אל  לשוט  על המים.  נכה במשוט  בשעות הקשות/ 

לשלווה ולדרור / למצות את חיינו כפליים. 
שיכולים  ומי  המופלאות  חבורת  אל  להצטרף  המעוניינות 
מוזמנים  דבר)  כל  או  תחבורה  (לינה,  להן  ולסייע  להירתם 

להתקשר אל נועה פרץ אילן 052-3795633.
ניתן להאזין להמנון הלביאות בוורוד 

http://j-v.org.il/news/51/ באתר האינטרנט של המועצה.
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זהירות ברשת ובדרכים
ההומה  החשוב,  המידע  ערוץ  היום  הוא  האינטרנט 
בכלי  מדובר  מבוגר  אדם  עבור  בחיינו.  ביותר  והמשמעותי 
עבודה עם איומים מוכרים וידועים (ברוב הגדול של המקרים). 
רווי  באזור  מדובר  צעירים  ותלמידים  תלמידות  עבור  אבל 

סכנות שלא לכולם מודעים הילדים.
בשבוע שעבר קיימו שוטרי המרכז המשולב של שיטור עמק 
הירדן ותחנת טבריה הרצאות בנושא ב'בית החינוך' וב'נופי 
ארבל'. התלמידים שמעו הסברים בנוגע לשימוש נכון ומבוקר 
ברשתות החברתיות, הם למדו על מרכיבי החוק המגדיר מה 
בנוגע  המצטבר  הניסיון  על  ושמעו  ברשת  לעבירה  נחשב 

להשפעות של הרשת החברתית ביום יום.
נוסף, לסיכום פרוייקט  ב'בית החינוך' התקיים מפגש חשוב 

'נאמני בטיחות בהסעות'. במסגרת הפרוייקט, למדו תלמידי שכבת ז' – כחלק מאירועי שנת הבר מצווה שלהם - 
כיצד לסייע לסגל המורים ולחבריהם התלמידים לנהוג באחריות, בכל הנוגע להסעות אל בית הספר וממנו הביתה 

או לחוגים.
תודה לרפ"ק עמי מוזס ממג"ב צפון, רפ"ק אדיב אבו סמרה ממרחב כנרת, רפ"ק מרזוק גאנם רמ"ג מג"ב 
בן חור מנהל מרחב  דרור  רס"מ אביגדור מאיר מש"ק אשכול,  רס"מ מיקי מזרחי מש"ק אשכול,  טבריה, 
החינוך  אגף  מנהלת  פייקוב  עופרה  החינוך,  משרד  נציגת  דקל  תמי  בדרכים,  לבטיחות  הלאומית  הרשות 
במועצה, אמנון חג'בי קצין בטיחות בתעבורה, זוהר אזולאי מנהלת בית החינוך, פנינה זמר רכזת זה"ב בבית 

החינוך. תודה רבה לקובי אלברט, מפקד מרכז שיטור קהילתי עמק הירדן, על ריכוז הפעילות.

נאמנים לניקיון הסביבה
קבוצת נאמני הניקיון של עמק הירדן הולכת ומתגבשת בימים אלה. עד כה נרשמו 11 נאמני ניקיון מטעם המשרד 

להגנת הסביבה, אשר יעברו השתלמות קצרה על מנת לקבל הסמכה מטעם המשרד.
כדי לקיים הכשרה מסודרת של נאמני ניקיון דרושים עדיין מספר מתנדבים נוספים וזו הזדמנות עבור המעוניינות 
והמעוניינים מביניכם להתקשר אל מנחם ימיני, מרכז הדרכה וחינוך לקיימות באגף שפ"ע של המועצה האזורית 

עמק הירדן.  050-2028862 (לא בשבת).
על מנת להקל על המתנדבים החדשים בדרך להסמכה, נבנתה אופציה להשתלמות מקוונת. מדובר בהשתלמות 

אשר אינה מוגבלת בזמן נתון וניתן לעשותה בזמן החופשי ובבית.
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קסם הפרי באפיקי ירדן 
חגיגה של פרי מתקיימת בשנת הלימודים הזו בבית הספר 'אפיקי ירדן'. 

סמוך לבית הספר, ניטע בוסתן עצי פרי, שמשמש גם את תלמידי בית הספר ללמידה בתחום המדעים, החקלאות 
והטבע. התלמידים עקבו השנה אחר מטעי הפירות הרבים באזורנו, השתתפו אחת לכמה זמן  בקטיף וביקרו 

בבתי האריזה באזור. 
אירוע השיא התקיים במהלך הטיול הבית ספרי בט"ו בשבט: התלמידות והתלמידים 'גלשו' ממצפה הוד לאום 

ג'וני, דרך מטעי הפירות הרבים באזור, בהדרכת תלמידי כיתה ח'. 
המיזם כולו העמיק את ההיכרות של התלמידים עם העולם החקלאי סביבנו וחיזק את תחושות השייכות לעמק 

ולאזור.  
ועל הסיוע  היוזמה המבורכת  ינון אסם על  ולעומד בראשה,  Edom fruits  הישראלית  תודה רבה לחברת 

מחברת Nature's Pride ההולנדית. תודה גם לעמית אסם ולשרון לונדנר על הוצאת המיזם אל הפועל.
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מתגייסים להציל את ורד  
בימים אלה יוצא לדרכו קמפיין ארצי הנושא את השם "להציל 
חייה של חברת  ורד" שמטרתו, ממש כשמו, להציל את  את 

קיבוץ מעגן ורד סמית, הזקוקה בדחיפות לתרומת כליה.
השבוע הוקם מטה אשר מנהל ומניע את הקמפיין וחברים בו 
תושבים מקיבוץ מעגן ומן העמק כולו. החברים במטה פועלים 
כעת להקמת אתר אינטרנט שירכז את הפעילות וידווח עליה 
של  יפהפה  לוגו  המונים.  מימון  באמצעות  כסף  לגייס  וגם 
המבצע כבר עוצב וילווה את כל הפרסומים שמטרתם להוציא 
אל הפועל ערב התרמה שנועד לאתר תורמים פוטנציאלים 
אמנים  יופיעו  בערב  הקמפיין.  למימון  קודש  הכנסותיו  וכל 

מפורסמים ויוצרים מקומיים. 
במבצע  חלק  לקחת  או  לתרום  לסייע,  מעוניינים  אתם  אם 

אתם מוזמנים להתקשר לורד 055-6897786

מוכשרים ומיוחדים
יד  באולם  השבוע  נחנכה  משתתפים,  ורב  מרגש  בטקס 
שטרית בטבריה תערוכת האומנות של הסטודנטים ממכללת 

'כישורי חיים' הפועלת בעמק הירדן. 
הסטודנטים והסטודנטיות הציגו מגוון רחב של ציורים ופסלים 
עידן גרינבאום הדגיש בדברי  פרי עבודתם. ראש המועצה 
לעמק  טבריה  בין  והחשוב  המיוחד  הקשר  את  שלו  הברכה 
הירדן והודה לירדנה אמסלם, ההוגה, היוזמת והרוח החיה 
למען  והייחודית  החשובה  פעילותה  על  המכללה,  מאחורי 

המבוגרים בעלי הצרכים המיוחדים. 
ומגיעים אליה  איחוד  יעקב  המכללה פועלת בקיבוץ אשדות 

סטודנטים וסטודנטיות מכל אזור הצפון.
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יכולת  
קוגניטיבית

מוכנות  
חברתית

, 052-2264153נייד ,04-6677499: טלפון, קיבוץ שער הגולן
habait.shml@gmail.com  ל"כתובת דוא : ,  :www.habait-shml.co.il : אתר

מארגז  ', המעבר מגן הילדים לכיתה א
החול וממגדל הקוביות אל מסדרונות בית 

הוא  , הספרים והמחברות, הספר ואל הלוח
שלב התפתחותי מרגש ומאתגר בחיי  

מעבר זה מלווה בקשת רחבה  . הילד והוריו
.של רגשות ועמדות

עם סימה עובדיה

.ילדים בלבד בקבוצה5•
.צ"מפגשים בשעות אחה8•
!אימון קבוצתי עם דגש אישי•
.הקניית הרגלי למידה•
.תרגול באמצעות משחקים ואווירה נעימה וכיפית•

?

18:00–17:00ההכנה מתקיימת בימי שלישי בין 
5.3.19-מפגש ראשון ביום שלישי  ב 

052-2264153–הרשמה אצל מעין 

יכולת  
קוגניטיבית

מוכנות  
חברתית

יכולת  
קוגניטיבית

מותנת בשלושה ילדים לפחות' פתיחת ההכנה לכיתה א* 
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  של עניין  חמישי
 בבית איל 

   

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

' כ שלי יחימוביץ"יושבת ראש האופוזיציה ח: עם
   

חברת כנסת מטעם מפלגת העבודה המכהנת כראש , היא פוליטיקאית ישראלית ,  'שלי יחימוביץ
. כיהנה בעבר כיושבת ראש מפלגת העבודה, האופוזיציה ויושבת ראש הוועדה לביקורת המדינה

 .סופרת ואשת רדיו וטלוויזיה, טרם כניסתה לפוליטיקה עבדה כעיתונאית
 

 
 

 :הנושא
 זטיפוס בעליה אחרי הפריימרי

 
  21/02/19, חמישי ביום יתקיים 

 18:30 – 20:30ין השעות ב
. קיבוץ אשדות יעקב מאוחד, באודיטוריום בית איל

 .הכניסה חופשית - הציבור מוזמן
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