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שני בתי ספר חדשים ייבנו בעמק

לקראת שנת הלימודים המתקרבת ובאה ,נערכה השבוע
פגישת עבודה עם מנהלת מחוז הצפון של משרד החינוך
הד"ר אורנה שמחון ועם צוותה.
ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום ,מנהלת
אגף החינוך היוצאת עפרה פייקוב ומנהל האגף הנכנס,
יאיר ילובסקי ,הציגו בפני הד"ר שמחון את היערכות האגף
לפתיחת שנת הלימודים תש"פ .באגף החינוך של המועצה
נערכים על מנת לפתוח את שנת הלימודים ללא תקלות ,על
אף כל החידושים והרפורמות אשר יוצאים השנה לדרך.
במהלך הפגישה ,סוכם בין ראש המועצה לבין הד"ר שמחון,
כי המועצה האזורית עמק הירדן תקדם במרץ בחודשים
הקרובים את הקמתם של שני בתי ספר חדשים :בית ספר
יסודי אנתרופוסופי שיחליף את 'בית המעיין' הפועל כעת
בתוך קיבוץ חוקוק; וביחד איתו יוקם תיכון אנתרופוסופי על-
אזורי ,אשר ישרת את בוגרי המסלול האנתרופוסופי מעמק
הירדן ,הגליל התחתון ואזורים נוספים.
הד"ר שמחון אישרה לאנשי המועצה תוספות רבות של שעות
לימוד בבתי הספר במועצה ובסיום הפגישה ביקשה להודות
במילים חמות לעפרה פייקוב ,על שנות עבודה רבות וטובות
במערכת החינוך בכלל ובזו של עמק הירדן בפרט.
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אטרקציה חדשה :המזח הצף בכנרת

חוף גינוסר ,אולי היפה ביותר מבין חופי הכנרת ,סבל בשנים
האחרונות מבעיות בטיחות שנבעו מהקרבה לרציף של
ספינות התיירים הגדולות הפוקדות את המקום .גינוסר הוא
חלק בלתי נפרד מסיורי הצליינות הרבים באזור.
על מנת לפתור את הבעיה – יזמה מחלקת החופים באגף
שפ"ע ותפעול של המועצה הצבת חייץ פיזי אשר יגן על
המתרחצים ויבטיח אותם מפני קירבה אל הספינות .התוצאה
מרשימה ואטרקטיבית מאד :מזח צף אשר מסייע להנגיש את
הכניסה למים והשהייה בהם .מדובר במזח באורך של כ100-
מטר .הוא מגן על המתרחצים מצד אחד ומהווה בעונה זו ולכל
אורך השנה  -אטרקציה ייחודית שניתן לטייל עליה ,לשבת,
לקפוץ למים ולעלות בסולם בחזרה אל המזח.
לא נתפלא אם נראה מטיילים רבים אשר פוקדים בקיץ הזה
את האטרקציה החדשה בכנרת.

שירות חדש בתחנה לטיפול

התחנה לטיפול בעמק הירדן מציעה טיפול בתחום המיני.
נשים גברים ומה שביניהם.
מיניות בריאה בשלבי החיים השונים היא קרקע לחיי נפש
מאוזנים ,זוגיות טובה וחיי משפחה הרמונים יותר .הטיפול
המיני בא לסייע במצבים של קשיי תפקוד ,בעיות חשק,
הפרעות כאב ועוד ובכך משפר את ההנאה המינית ,את איכות
החיים ואת הקשר.
הטיפול הוא זוגי ו/או פרטני ונעשה על ידי מטפלת המתמחה
בתחום.
המעוניינים מוזמנים לשלוח מיילyoram@j-v.org.il :
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האוטובוס ייצא מיד לאחר הפזמון

ההמתנה לאוטובוסים בתחנות ההסעה בעמק הירדן תהיה
החל מהשבוע חוויה נעימה יותר .בימים אלה השלימה
המועצה האזורית עמק הירדן את תלייתם של שירי משוררים
בכל תחנות האוטובוס ברחבי העמק.
נירה ספיר פינסקי ,מנהלת המרכז למוסיקה ולמחול ,בשיתוף
עם אגף החינוך במועצה בחרו רשימה של כעשרים שירים
אשר הודפסו על גבי שלטים מאירי עיניים ונתלו בתחנות
האוטובוס באזור .הקריטריונים לבחירת השירים היו שניים:
כותבים שהם ילידי העמק או כאלה שחיו בו במשך מספר
שנים; לחילופין נבחרו שירים העוסקים באזור העמק והכנרת,
שנחשב לאחד היפים בארץ והירבה להעסיק את המשוררים
העבריים לאורך השנים.
את הפרוייקט מבצעת המועצה האזורית עמק הירדן בשיתוף
עם עמותת הורדוס בטבריה בהובלתו של המנכ"ל דודו פרץ.
בשלב הראשון מוצגים בתחנות שירים מוכרים של משוררים
בעלי שם ובהמשך הכוונה היא לפנות אל הציבור באזור כדי
שיציע שירים משלו לחברי הוועדה.
את רשימת השירים והתחנות המלאה ניתן למצוא באתר
האינטרנט של המועצה האזורית עמק הירדן .ביניהם – 'לחוף
ירדן' של שייקה פייקוב (מאשדות יעקב איחוד)' ,ערב מול
הגלעד' (של לאה גולדברג ,אשר נכתב על אפיקים)' ,הכל
פתוח' של נעמי שמר (בת כנרת) ,דגניה שלי (למילותיו של
איתן פרץ איש דגניה א') ועוד.
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פעם שלישית .ואחרונה?

ט' באב הוא יום שנותר יתום במשך שנים רבות בקרב הציבור
החילוני בישראל .השנה ,בזכות שותפות של 'מיזם להתחדשות
יהודית' ובית גבריאל  -התקיים בעמק הירדן ערב שמציין את
המועד החשוב בלוח השנה העברי.
בתחילת הערב הוקרן באולם הגדול בבית גבריאל סרטו של
רינו צרור 'יהודים ,פעם שלישית' .הסרט והטענות המועלות
בו מזמינים חשיבה ביקורתית על ההיסטוריה היהודית ועל
עתיד של מדינת ישראל :האם וכיצד נוכל להחזיק פה חברה
מגוונת ותוססת שאינה חותרת תחת יסודותיה?
אחרי הסרט התקיים מפגש שיח עם ארבעה אנשי רוח חינוך
ועשייה :הרב הרפורמי עודד מזור מהמרכז החינוכי לאו בק
בחיפה ,שדיבר על תקווה ואופטימיות ומקורן הפנימי; הרבה
המסורתית נטלי לסטרג'ר מהמניין המשפחתי המסורתי
בכפר ורדים .היא סיפרה על מקור התקווה שלה ,סיפור מכונן
על היום שבו קיבלה טלית מאביה החרדי .הרב האורתודוקסי
אביה רוזן ,ראש מדרשת השילוב נטור ,שהעמיד אותנו על
המחוייבות להקשר ההיסטורי שבו אנו חיים :שהרי כל יהודי,
בכל תקופה בעבר  -היה מתחלף איתנו.
הרבה החילונית הומניסטית רינת בר חיים ,מנהלת בית
הספר ע"ש נעמי שמר בכנרת ,שדיברה על חורבנות קטנים
ביום יום ועל ההתמודדות שלנו ,שאפשרית רק מתוך שמחה
ותקווה.
תודה לרב יאיא טוביאס ולאיה רוזן וצוות בית גבריאל,
על ההשקעה ,החשיבה והארגון .תודה על מפגש מעודד
בין אנשים הבאים מעמדות ותפיסות שונות  -אך מחוייבים
למטרה אחת :עתידנו המשותף בארץ הזו.
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תוכנית העבודה ,נכון לאוגוסט 2019

בכירי המועצה ,ראשי האגפים ומנהלי המחלקות התכנסו
השבוע כדי לבחון את מידת הביצוע של המשימות והיעדים
שהציבו לעצמם אגפי המועצה השונים בתחילת השנה.
במפגש עלו מספר נקודות אשר מוגדרות כיעדים לביצוע
עבור האגפים השונים.
אנשי הגזברות נערכים בימים אלה לאפשר ,כבר במהלך
 ,2019יום אחד בשבוע שבו תתקיים קבלת קהל אחר
הצהריים ,עבור מי שאינם יכולים להגיע למשרדי המועצה
בבקרים .גם מחלקת ההנדסה תיערך בתקופה הקרובה
כדי להודיע לכל המאוחר עד חודש אוקטובר על קבלת קהל
אח"צ.
אנשי אגף קהילה ושירותים חברתיים סיפרו על פעילות
היחידה החדשה המטפלת בקשישים .לאחר התלבטויות
הוחלט להימנע משימוש במילים כמו אלימות או התעללות
והשם שנבחר הוא 'היחידה לשלום התושב הוותיק" .זוהי
היחידה השנייה שנפתחת השנה באגף קהילה ושירותים
חברתיים ,לצד היחידה לטיפול בהתמכרויות .אנשי האגף כבר
נערכים לקראת המעבר אל המבנה החדש והמרווח שלהם,
מהעבר השני של הכביש מול בניין המועצה.
יחידת הבריאות הפועלת במסגרת אגף קהילה מקימה בימים
אלה מאגר מידע גדול ומגוון המכיל את כל שירותי הבריאות
העומדים לרשות תושבות ותושבי העמק .המאגר מועלה
באופן הדרגתי אל תוך אתר האינטרנט של המועצה .כמו כן,
ממשיכים אנשי היחידה לנסות להקים סניף של קופת חולים
מכבי בעמק הירדן ,על מנת לאפשר לתושבים להנות מבחירה
של קופת החולים שבה הם מעדיפים להיות מבוטחים.

>>
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>>

הווטרינר המועצתי דיווח ,כי החל לעבוד עם מערכת מסרונים המאפשרת לו לשלוח הודעה אישית לבעלי
הכלבים והחתולים .אגף ישובים עידכן ,כי בסך הכל הוכשרו תשתיות ל 200-יחידות דיור ברחבי העמק מאז
תחילת השנה.
במהלך הכנס נחשף הפרוייקט 'שיר בתחנה' של המועצה בשיתוף עם עמותת מרכז הורדוס בטבריה (ראו דיווח
נפרד) .לכבודו ,התקבצה רביעייה מקרב עובדי המועצה – שני זמרים (ערן שגיא ורון אלתר) ,גיטריסט אחד
(צחי בוחניק) והסולנית נירה ספיר פינסקי – וביצעה מספר שירים מתוך הרשימה שעולה בימים אלה על
תחנות האוטובוס.
ראש המועצה הדגיש בדברי הסיכום ,כי יותר מכל דבר אחר הוא מצפה שהעובדים יראו לנגד עיניהם את איכות
השירות הניתן לתושבים ,את זמינותו ואת רמתו" .מעבר לכל המילים הגדולות ,יש כאן תושבים שזכאים לקבל
שירות בלי לדרוש אותו ובלי לרדוף אחרי אף אחד .תפקידנו לוודא שהשירות המצופה מאיתנו זמין – אם זה
באתר המועצה ,בכתובת המייל או בטלפון".

לילה הפוך

בפוריה עילית שמרו על המסורת הנקראת 'לילה הפוך בפוריה
עילית' גם השנה .בני הנוער ביישוב הפעילו את ילדי כיתות
א׳-ו׳ עמוק אל תוך הלילה ,לחוויה מרגשת שיכולה להתרחש
רק פעם בשנה ,בחופש הגדול.
זה קרה בלילה שבין רביעי לחמישי .כמיטב המסורת ,ילדי
קייטנת א'-ו' לקחו חלק בפעילות שכללה הפעלות ,משחקים,
ארוחת שחיתות חגיגית והכל עד לשעות הקטנות.
תודה גדולה לבני הנוער בישוב על ההובלה האחראית ולצוות
ההדרכה המקצועי ומארגני הפעולה.
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מוכנים להגעת הנופשים

אנשי איגוד ערים כנרת ערוכים לקליטת אלפי נופשים במהלך
תקופת 'בין הזמנים' ועיד אל אדחה .בין היתר ,הוארכו שעות
פיקוח ההצלה עד לשבע בערב.
האיגוד מפעיל שירות הסעות (שאטל) בחינם ,סביב חופי
הכנרת .ההסעה יוצאת בכל שעתיים עגולות מטבריה .הציבור
יכול להגיע באוטובוס לטבריה ומשם  -חינם אל חופי הכנרת
של האיגוד.
כמו כן ,תוגברו צוותי הביטחון והפיקוח בחופי האיגוד ,בסיוע
משטרת ישראל ,לשמירת ביטחון הנופשים .בכל חופי האיגוד
פועלות מצלמות אבטחה לאורך היממה.
באיגוד ממליצים להיכנס אל המים סמוך ככל שאפשר לסוכת
ההצלה .הרוחצים מתבקשים להימנע מכניסה למים על גבי
מזרוני-ים ואבובים ,העלולים להיסחף לעומק הימה .וכמובן:
לשמור על ניקיון החופים והמים.
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אגף קהילה
מחלקה לשירותים חברתיים

צח"י

צוות חירום
חוסן יישובי

מועצה אזורית עמק הירדן
מהו צח"י?
צוות חירום וחוסן יישובי.
צח"י הוא צוות מתנדבים מתוך הקהילה.
הצוות אחראי על:
ניהול פעולות סיוע ל-יחידים ,משפחות וקהילה באירועי חירום ומשבר.
הצוות מספק מידע ,סיוע פיזי ,רפואי ,נפשי ,חברתי וקהילתי בשלבי ההתמודדות.
איפה אני יכול לתרום?
להצטרף לצוות המתנדבים באחד מהתחומים:
ביטחון | רווחה | לוגיסטיקה | חינוך | רפואה | דוברות והסברה | כיבוי אש |
חילוץ והצלה ועוד..

כל אחד
יכול לקחת
חלק!
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שישי של עניין
בבית איל
בימת דיון

בנושאי אקטואליה דילמות חברתיות ,פוליטיקה ,צבא ,וביטחון.

עם ח"כ עודד פורר

ח"כ עודד פורר הוא יו"ר מפלגת ישראל ביתנו ומספר  2ברשימה .כיהן
כמנכ"ל משרד העלייה והקליטה.

הנושא:

על המו" מ שהיה ועל זה שיהיה ועל מה ליברמן וישראל ביתנו נלחמים במערכת הבחירות הזו

יתקיים ביום שישי23/08/2019 ,

בין השעות 10:30 – 12:30
באודיטוריום בית איל ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
הציבור מוזמן הכניסה חופשית
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