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משתחררים מהצבא, מתגייסים לטובת החינוך
אגף החינוך ואגף צעירים של המועצה האזורית עמק הירדן 
"מעדיפים חינוך",  מתחילים ליישם השנה תוכנית חדשה, 
מוכשרים  וצעירים,  צעירות  של  הצטרפות  לעודד  שמטרתה 

וחדורי תחושת שליחות, אל מערכת החינוך בעמק.
וחיילות משוחררים )עד שנתיים מיום השחרור( אשר  חיילים 
שנת  בתום  יקבלו   - בחינוך  מלאה  לעבודה  להצטרף  יבחרו 
על  בנוסף  שקל,  אלפים  עשרת  בגובה  מענק  העבודה 

משכורתם החודשית. 
המועמדות והמועמדים יעברו ועדת קבלה, בתאום עם מחלקת 
הצעירים של המועצה. בטרם תחילת העבודה, ייחתם חוזה 

בין היישוב המעסיק את הצעירה/ה לבין המועצה.
לטובת  הכספים  יישמרו  שבה  ייעודית  קרן  תקים  המועצה 
וליישובים אשר  למועצה  היגוי משותף  צוות  יוקם  הפרוייקט. 

ילווה את הפרוייקט.
פרטים מלאים על תוכנית "מעדיפים חינוך" ניתן לקרוא באתר 

האינטרנט של המועצה.

שנת לימודים
פוריה

ומוצלחת
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הכיתה הרגשית של עמק הירדן
הירדן,  בעמק  לראשונה  תיפתח  תש"פ,  הלימודים  בשנת 
נעמי  שם  על  'כנרת'  הספר  בבית  יקרה  זה  רגשית.  כיתה 

שמר.
הכיתה מונה 11 תלמידים, עם מחנכת ותומכת הוראה קבועה 

שתלווה את התלמידים במשך כל ימי הלימודים.
הכיתה נועדה לספק מענה חינוכי לילדות וילדים בכיתות ד'-ו' 

ומגיעים אליה ילדים מישובים שונים במועצה ומחוצה לה.
לכל אחד מהתלמידים מותאמת תוכנית לימודים אישית ומגוון 

טיפולים פרא-רפואיים בהתאם לנדרש. 
הצפון  מחוז  הנהלת  של  ובתמיכה  בעידוד  נפתחת  הכיתה 
במשרד החינוך, המפקחת צילה אדלשטיין ומנהלת מתי"א 

עמקים סילבי פלאצ'י. 
מי שהביעה את רצונה שהכיתה תיפתח בבית הספר כנרת 

על שם נעמי שמר היא המנהלת רינת בר חיים.
נאחל לתלמידי הכיתה השתלבות מלאה וחוויות מעשירות.
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עם פתיחתה של שנת הלימודים תש"ף, 
אנו רוצים לאחל לתלמידים, להורים ולצוותי החינוך

שנת לימודים משמעותית ופורייה. 
שתהיה שנה של סובלנות וסבלנות אחד לשני,

שנה של כבוד הדדי והכרת תודה.
שנה של הצלחות, רצופה בחוויות ואתגרים. 

שנה טובה! 
עפרה פייקוב, 

מנהלת אגף החינוך היוצאת
יאיר ילובסקי, 

מנהל אגף החינוך הנכנס

ֲחֹנְך ַלַנַּער ַעל ִפּי ַדְרּכֹו ַגּם ִכּי ַיְזִקין ֹלא ָיסּור ִמֶמָּנּה
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מנכ"ל המועצה ביקש לסיים את תפקידו
מנכ"ל המועצה האזורית עמק הירדן, עו"ד דודו פרץ, פנה 
וביקש  גרינבאום,  עידן  המועצה  ראש  אל  במכתב  השבוע 

לסיים את תפקידו.
"אני מסיים שש וחצי שנים מוצלחות ופוריות כמנכ"ל המועצה 
)ועוד עשרים ושש שנות שירות צבאי משמעותי ברצף(", כתב 
הליך  סיום  לאחר  הזו,  הזמן  "בנקודת  המועצה.  לראש  פרץ 
רה-הארגון במועצה ועם גמר סיכום החציון המוצלח, אני חש 

שזהו הזמן הנכון עבורי להמשיך הלאה לאתגרים הבאים".
להיענות   בכוונתו  כי  הודיע,  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
לבקשתו של המנכ"ל ולהתחיל בימים הקרובים בהליך מינויו 

של המנכ"ל הבא של המועצה.
מבקש  "אני  המנכ"ל:  הודעת  לאחר  מסר  המועצה  ראש 
כניסתי  עם  המשותפת.  עבודתנו  תקופת  על  לך  להודות 
לתפקיד, נענית למגמות החדשות ולשינויים שהוכנסו בעבודת 
המועצה, בחיזוק הקשר עם התושב ובעדכון המבנה הארגוני, 
אשר נדרשו בשל האתגרים הרבים שניצבים בפני ישובי עמק 

הירדן ובפנינו כמשרתי הציבור".
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חדש: יש להזמין תור במשרד הרישוי בטבריה
לתשומת לב הנהגות והנהגים בעמק הירדן והאזור: החל ב-2 
הרישוי  במשרדי  שירות  לקבל  יהיה  ניתן  הקרוב,  בספטמבר 

בעפולה ובטבריה, באמצעות הזמנת תור מראש בלבד. 
זימון תורים יתבצע באמצעות אפליקציית MY VISIT, וכן באתר 
האינטרנט של משרד התחבורה ובמוקד הטלפוני )5678*(. 

מנכ"לית משרד התחבורה, קרן טרנר-אייל ציינה, כי השירות 
החדש, שיורחב בקרוב לכל סניפי הרישוי בארץ, נועד לקצר 
מראש  תור  זימון  באמצעות  הרישוי,  במשרדי  התורים  את 

וקבלת שירות בתוך מספר דקות.
את  המאשר   )SMS( מסרון  למזמין  יישלח  התור  הזמנת  עם 
התור, עם אפשרות לשינוי או ביטול מועד התור באתר משרד 
התחבורה, בכל שעות היממה. מזמין התור יקבל מסרון תזכורת 

על מועד התור שהוזמן, 24 שעות מראש.



6

גליון 157
כ"ז אב ה'תשע"ט  |  28 באוגוסט 2019

גיבורי החיל של עמק הירדן
בימים של מתיחות ביטחונית, צה"ל זקוק לכל התמיכה והסיוע 
קבוצת  שבוע  מדי  לו  שמעניקים  מה  בדיוק  וזה   – האפשרי 
מתנדבים מ'המייסדים', אשר יצאו גם השבוע לעבוד ולסייע, 

בחום ובשמש של שלהי אוגוסט.
אסתי עמית,  הגליל התחתון.  באזור  צה"ל  בבסיס  קרה  זה 
מכללת  מנהלת  צביק,  ואורלי  המייסדים  עמותת  מנכ"לית 
בבסיס שמצפון  קבוצת מתנדבי העמותה  את  ביקרו  'ביתנו' 

לצומת גולני.
מדובר בקבוצה של ותיקי עמק הירדן, שמתמידה במשך שנים 
יום  מדי  ולהגיע  הירדן  העמק  יישובי  מכל  להיאסף  ארוכות, 
רביעי, כדי לעזור בעבודות אריזה ומיון שונות בבסיס החימוש.

בכך הם תורמים ונתרמים בו זמנית ומהווים קבוצת השתייכות 
עבודתם  את  ציינו  והמפקדים  המפקדות  איכותית.  חברתית 

המסורה ואת תרומתם הייחודית להערכות הצבא.
לוותיקים, המעוניינים  'המייסדים'  פונים אנשי  זו,  בהזדמנות 

להצטרף לקבוצה החרוצה והמיוחדת של העמותה.
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סיבה למסיבה בפוריה עילית
שמחה גדולה בפוריה עילית, סמוך מאד לכניסתה של תש"פ.

השקד  מועדון  את  שעבר  בשבוע  חנכו  בישוב  הנוער  בני 
בישוב,  המסורת  כמיטב  זאת  עשו  הם  והמשודרג.  המשופץ 

בהפנינג פתיחה שמח וערב לחיך. 
קפה  בית  הצהריים  אחר  בשעות  פתחו  והצעירים  הצעירות 
לקהל הרחב, שבו מכרו דברי מאפה ושתייה חמה וקרה. את 
ההכנסות מן המכירה הם ישמרו בקופת הנוער של הישוב והן 

ישרתו אותם בפעילויות השונות.
גם את ילדי הגיל הרך לא קיפחו בחגיגה. הם נהנו מהפנינג 
עם  ביחד  סעדון  יפעת  שאירגנה  ומהפעלות  מתנפחים 

מדריכי הנוער ומחלקת החינוך החברתי בישוב.
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עולים לכר הדשא באלמגור
וטקס,  חגיגיות  ברוב  שעבר,  בשבוע  חנכו  אלמגור  במושב 

מגרש  ספורט חדש.
וקיבל משטח דשא  ומתיחת פנים  המגרש הישן עבר שיפוץ 
חדש, שעליו יוכלו כעת לשחק ילדות וילדי המושב. הם יוכלו 
לעשות זאת גם בשעות החשיכה ולעיני קהל, בזכות התאורה 

והיציעים שנבנו בו.
המועצה  מימנה  שקל(  אלף  )כ-300  הפרוייקט  עלות  את 

בסיוע של הישוב עצמו.
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שיקום הירדן הדרומי: מתחילים לעבוד
לדרכו  ייצא  ספטמבר,  חודש  ובמהלך  הקרובים  בימים  החל 

פרוייקט שיקום הירדן הדרומי.
מאד,  יחודי  לתכנון  בהתאם  המבוצעות  העבודות  במסגרת 
תוחזר תפארתו של הנחל החשוב לכולנו, יוסדרו שטחי ציבור 

ותשוקם צמחיית הנחל.
תוצאתו  של הפרויקט יהיה גן לאומי שיוקם לרווחת הציבור ובו 
שבילים נוחים, מקומות ישיבה ושהייה בחיק הטבע. בין היתר 
ייהנו המבקרים ממופע טבעי של נחל עם נתיבי מים, גשרים 

ודקים מרחפים מעל הנחל.
המועצה מבקשת מהציבור לגלות סבלנות בתקופה הקרובה 
ולהימנע מלהגיע לגדה המערבית של הירדן, שתהפוך לפרק 

זמן קצר לאתר עבודה .
המועצה  בשיתוף  כנרת,  ניקוז  רשות  הוא  העבודה  ביצוע 

האזורית עמק הירדן.
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הסברה ואכיפה בצידה
מנכ"ל הרשות למאבק באלימות, בסמים ובאלכוהול, דני שחר, 
שוהים  שבו  הירדן,  מורד  בשטח  לסיור  שעבר  בשבוע  הגיע 
שחר  ארוכים.  זמן  פרקי  במשך  הנחל,  גדות  לאורך  מטיילים 
ואנשי צוותו מהמשרד לביטחון הפנים סיירו במקום ביחד עם 
ראש המועצה עידן גרינבאום, מנהלת אגף קהילה במועצה, 
איריס שובל, מנהלת המחלקה למניעה בסיכון, קרני רימר 
צרי ואנשי השיטור הקהילתי של עמק הירדן, צפריר יצחקי 

וקובי אלברט.
לתת  מנת  על  במרץ  לפעול  יש  כי  הבהיר  המועצה  ראש 
מענה אכיפתי למיגוון הפעילויות הלא רצויות במקום. מנכ"ל 
הרשות דני שחר התרשם, כי יש מקום  לספק למועצה, ביחד 
נוספים, חבילת אמצעי אכיפה שימנעו  עם משרדי ממשלה 

הפרעה ו/או כל התנהגות מסוכנת או בלתי חוקית. 
מקומות  הפנים  לביטחון  המשרד  אנשי  בפני  הוצגו  בסיור 
חופשות.  בימי  בעיקר  וצעירים,  צעירות  מתגודדים  שבהם 
כגון  בסיכון  התנהגות  אלה  במקומות  למצוא  ניתן  לעיתים 
שתיית אלכוהול, התנהגות מטרידה או מסכנת. אנשי המועצה 
זו  יש לספק להתנהגות  כי  והמשרד לביטחון הפנים הסכימו 

מענה הסברתי לצד צעדי אכיפה.
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המרכז לעידוד היצירה
תערוכת  של  הפתיחה  ערב  התקיים  שעבר  השבוע  בסוף 
בוגרי המרכז לאומנויות במכללה הטכנולוגית כנרת. האירוע 
התקיים במוזיאון בית אורי ורמי נחושתן באשדות יעקב מאוחד, 
בנוכחות עשרות חובבי אומנות, בוגרות ובוגרי המרכז ותושבי 

העמק.
אורי  בית  במוזיאון  להתארח  השנה  חזרה  הבוגרים  תערוכת 
התקיימה  שבהן  שנה  מ-20  למעלה  לאחר  נחושתן,  ורמי 

במקומות אחרים.
בפתיחה נכחו מנכ"ל המכללה הטכנולוגית כנרת עידו חגאי, 
ראש המועצה האזורית עמק הירדן עידן גרינבאום, מנהלת 
המוזיאון סמדר קרן ומנהלת המרכז לאמנויות ברכה פונדק, 

שמסיימת בימים אלה את תפקידה.
פונדק סיכמה בדבריה באירוע את 27 שנותיה כמנהלת המרכז 
לאומנויות וביקשה להודות על הזכות שנפלה בחלקה לשאת 
את הלפיד שנים רבות כל כך. "בימים אלה שבהם אני נפרדת 
אני  רבות,  שנים  ובנחישות  באהבה  ניהלתי  מהמרכז שאותו 
מעבירה את הלפיד הלאה ומבקשת שימשיך לבעור. הלפיד 

זקוק לחומרי בעירה, כדי שלא יכבה.
ולהנהלה  מקצועיים  למורים  יוצרים,  לתלמידים  זקוק  הוא 
של  בנחיצותו  ומוחלטת  מלאה  להכרה  לכל,  ומעל  תומכת; 
הרחבה  התמיכה  תצמח  ההכרה  מתוך  בחיינו.  המקום 

והנדרשת".
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מטה מול מטה ברביד
לאחרונה התקיימה בקיבוץ רביד פגישת מטה מול מטה של 

אנשי הקיבוץ עם ראש המועצה וראשי האגפים במועצה.
בפגישה הציגו אנשי רביד תוכניות מרשימות להקמת מבנה 
לקידום  תוכנית  הוצגה  כן  כמו  גליל'.  'דרור  בי"ס  של  הקבע 
מעון יום לגיל הרך. ראש המועצה בירך על התחלת העבודות 

ונענה להזמנה לטעת עץ זית צעיר בכיכר מרכזית בישוב.
החינוכית  הפעילות  את  רביד  אנשי  הציגו  המפגש  בתחילת 
היחודית העניפה ואת מגוון הפעילות החקלאית בקיבוץ. הם 
הדגישו את הפעילות של הנוער העובד והלומד בעמק הירדן 
ואת השותפות העמוקה בין תנועות הנוער, תושבי המועצה, 

עובדיה והעומד בראשה.
בהזדמנות זו ביקשו המארחים להעניק מתנת פרידה והוקרה 
למי שעמדה במשך 19 שנים בראשות אגף החינוך במועצה, 

עפרה פייקוב.

המועצה תמשיך לסייע לבית הספר למקצועות המחר ותעשה 
במסגרת  כן,  כמו  בנייתו.  את  לקדם  מנת  על  שנדרש  כל 
יבוצע  והנכנס(  )היוצאת  החינוך  אגף  מנהלי  של  החפיפה 

במקום סיור לימודי מקיף .
סוכם כי תיבדק אפשרות להרחיב מעגלי הסברה, אשר יבליטו 
תלמידים  עבור  גליל'  'דרור  של  הספר  בבית  היתרונות  את 

מסויימים. 
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 מתחם פודטראק

 מתחם מרכז צעירים

 פינות ישיבה מול הכנרת

יריד הבירה הראשון 
בנמל עין-גב
יום חמישי החל מ-17:00

12.9

תערוכת מכוניות אספנות
'מועדון החמש'

הכניסה
מרחבי הארץמיטב מבשלות הבוטיקחופשית

DJ עמדת

הופעות חיות

 eingev.co.il תיירות עין גבלפרטים נוספים: 04-6659800
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מסלול ירוק הוקם ביוזמת, בתמיכת ובמימון התנועה 
הקיבוצית לקידום העסקים במרחב הכפרי. 

הצטרפו גם אתם למיזם ותוכלו ליהנות משלל 
יתרונות שיווקיים להגדלת הרווחים מהעסק שלכם,

והכול... בסבסוד מלא! 

חשיפה חינמית ל-1.5 מיליון 
לקוחות פוטנציאליים

קידום העסק במגוון 
פלטפורמות דיגיטאליות

שירותים נלווים לעסק
בשיתוף גורמים מקצועיים

מאות עסקים כבר הצטרפו!

למידע נוסף לחצו כאן <<
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 מקהלת עמק הירדן מעוניינת להרחיב שורותיה,

 – חובבי שירת מקהלה מכל הגילים -אותְך ואותָך מזמינה 

 .להצטרף אלינו

  , שירי עמיםאנו שרים באהבה מוסיקה קלאסית

 ושירים ישראלים.

 בואו והצטרפו אלינו למפגש שבועי מוסיקלי מהנה.

 הדס שטורמןל ומפגש היכרות פנולפרטים 

 250-2228003טלפון 
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