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מועצת הנוער של עמק הירדן היא קבוצת בנות ובני נוער 
בליווי  ופועלים  לנוער  פעילויות  ולארגן  להוביל  שבוחרים 

ניצן זגן וינון ערב.
השנה בחרה החבורה להרים קמפיין אינסטגרם בנושא - 

מניעת הטרדות המיניות.
ונערות  מנערים  אנונימיים  וסיפורים  וידויים  מקבלים  הם 
שגרים בעמק הירדן ומעלים את דבריהם אצלהם בעמוד 
האינסטגרם של noar_jv, כדי ליצור שיח פתוח יותר על 

נושא ההטרדות המיניות, 
את התמונות של הקמפיין מלווה טביעת יד בצבע אדום על 
איזור כלשהו בגוף, כדי להדגיש שכל אדם שחווה הטרדה 

מינית או אונס נשאר עם צלקת.
פרטים נוספים ניתן לקרוא באתר האינטרנט של המועצה

לא שותקת

https://www.j-v.org.il/news/300/
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הורות בשיגרה החדשה

'הורות  לאחר חודשים שבהם הושבתה פעילות 
השבוע  חוינו  הקורונה,  משבר  בשל  בעמק' 
רבה  בהתרגשות  שפיות:  של  מעודדים  סימנים 
ובאווירת חזרה לשגרה, נערכה ביום ראשון בבית 
גבריאל ההרצאה 'לגדל ילדים עם ביטחון עצמי 
שקד,  אנאבלה  ד"ר  של  מסוגלות',  ותחושת 
ביה"ס  ומייסדת  בכירה  הורים  מנחת  מרצה, 

לפסיכותרפיה במכון אדלר.
ההרצאה נערכה באוויר הפתוח ובאווירה נעימה 
ומשוחררת, לעיני 100 הורים שגמעו את הדברים 
בצמא. זו ההרצאה השלישית והמסכמת בסדרת 
'הורות  במסגרת  שנערכת  הורים',  'המקצוע 

בעמק',  ביה"ס להורים במועצה. 
המועצה  ביישובי  יתקיימו  נוספות  הרצאות 
של  ההיבטים  בכל  ויעסקו  הקרובים  בשבועות 
הורות בחוסר ודאות, שעלו כצורך חזק מהשטח 

במיוחד בתקופה זו.  
'הורות בעמק' הוא פרי שיתוף פעולה של אגפי 
קהילה, חינוך, תרבות וישובים במועצה, בשיתוף 

עם 'התכנית הלאומית לילדים ונוער בסיכון'.  
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בשל הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים, המועצה עדיין אינה יכולה לשוב לקבלת קהל מלאה כמו בימים 
שלפני ההנחיות בנוגע לקורונה. 

על מנת להגיע לאחד האגפים במועצה - יש להתקשר ולתאם את ההגעה מראש.
בכניסה לבניין המועצה תתבקשו למדוד חום על ידי השומר ולמלא את פרטיכם האישיים. 

אנא הקפידו להגיע עם מסכה.
לפרטים נוספים - לחצו כאן

קבלת קהל בתיאום טלפוני בלבד

https://www.j-v.org.il/news/298/
https://www.j-v.org.il/news/298/
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הבריכות חוזרות

המועצה,  עסקים  רישוי  על  האחראי  החל  אלה  בימים 
רני אוחנה, לבקר בבריכות השחייה אשר חזרו לפעילות 
בעמק הירדן ולוודא כי הן מתנהלות על פי הנחיות התו 

הסגול.

מי שטרם הגיש תו סגול מוזמן לעשות זאת באופן מקוון 
באתר האינטרנט של המועצה בלחיצת כפתור:

לחצו כאן

להוראות התו הסגול – לחצו כאן.

נלחמים בעקומת ההידבקות:
לרשימת כללי ההתנהגות שיסייעו למשק לחזור לשיגרה

לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/480/
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1591003514.1023.pdf
https://www.j-v.org.il/news/294/
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עם  מיטיבה  הקורונה  ממשבר  ההדרגתית  היציאה 
הירדן.  עמק  האזורית  המועצה  של  הספורט  מחלקת 
בחודש האחרון, החליטו מספר נבחרות לאומיות שלנו 

להתארח ולהתאמן במתקני הספורט של עמק הירדן. 
זה החל עם סידרת אימונים של נבחרת ישראל לריצות 
 - ולמנוחה בעמק  לאימונים  כך התייצבו  ארוכות; אחר 
נבחרת הנשים בג'ודו; ובמהלך השבוע האחרון, נקבצו 
ובאו כל חברי נבחרת ישראל בתריאטלון – גברים ונשים 

– ביחד עם צוות המאמנים שלהם.
מנהל מחלקת הספורט של עמק הירדן, תמיר מייזלס, 
פניות  ויותר  יותר  אליו  מגיעות  שלאחרונה  מסביר 
ספורט  מרכזי  בהמלצת  פעם  לא  ספורט,  מנבחרות 

גדולים במרכז, כדוגמת מכון וינגייט.

כולם רצים לעמק
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המועצה נערכה כבר בימי החורף והקורונה, מתוך הבנה כי ברגע שהדבר יתאפשר - יגיעו מאות אלפי ישראלים 
אל חופי הכנרת ואל גדות הירדן הדרומי. היערכות זו באה לידי ביטוי בעבודות נרחבות להרחבת גדות הירדן 
הדרומי והנגשתם לציבור ולצד זאת, גם בהיערכות חסרת תקדים על מנת להבטיח את הניקיון, הסדר והשמירה 

על ערכי הסביבה לאורך חופי מורד הירדן.
אלה הפעולות שלהן נדרשה המועצה בהתמודדות עם האתגרים במורד הירדן:

נשכרו לראשונה שוטרים בתשלום, שמפטרלים לכל אורכו של הקטע בין הירדנית לסכר אלומות. 	 
ולבצע 	  הסדר  את  להגביר  מנת  על  המשטרה  של  הפרשים  יחידת  לראשונה  הירדן  במורד  לפעול  החלה 

אכיפה.
בקרוב תוגש תביעה אזרחית כנגד מי שעקר את אחד השערים שהוצבו במקום. במקביל, המשטרה פועלת 	 

להגיש נגדו כתב אישום לאחר שנחקר והודה בעובדות המיוחסות לו.
אנשי אגף שפ"ע של המועצה מנקים את האזור רגלית באופן אינטנסיבי מספר פעמים בשבוע, בדגש על 	 

יום ראשון או למחרת ימי חופשה

משגיחים על מורד הירדן

>>
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לכל אורך השבוע מסיירים במקום פקחים ואם הדבר נדרש – מתבצעים מבצעי ניקיון נוספים.	 
המועצה הציבה שערים שמונעים כניסת רכבים אל חופי הירדן הדרומי. 	 
הוצבו סלעים ענקיים )בולדרים( שלא יאפשרו מעבר גם במקרה של פגיעה בחלק מהשערים.	 
הוצבו במקום פחי אשפה גדולים ושילוט בולט, שמבהיר מהם כללי ההתנהגות והשמירה על המקום.	 
הוצבו תאי שירותים במספר נקודות לאורך שתי גדות הירדן הדרומי לנוחות המבלים במקום. 	 
בימים הקרובים יוצבו תאים נוספים ותוגבר תדירות הניקיון שלהם.	 
חשוב להדגיש כי המועצה פועלת יד ביד עם משטרת ישראל. במקרים שבהם יש תלונות על רעש - הגוף 	 

היחיד המוסמך לטפל בכך היא המשטרה. יש להתקשר אל מוקד 100. 

>>
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המפגש השמיני של חובבי האסטרונומיה בצפון הארץ יתקיים במכללה האקדמית כנרת, בתקווה שמגבלות 
הקורונה יאפשרו זאת ולא נחזור לאחור מבחינת ההנחיות המחייבות.

המפגש יתקיים ביום ראשון כ"ב סיוון תש"פ 14.6.2020 בשעה 17:30, במכללה האקדמית כנרת, 
בית אחי אולם 822

המפגש יעסוק בהתפתחות כוכבים. עד כמה שהדבר נשמע מוזר, לכוכבים כמו לבני האדם, יש מחזורי חיים. הם 
נולדים, מתבגרים, מזדקנים ומסיימים את חייהם ומשאירים ירושה לדורות הבאים.

במפגש נבחן את המרחקים אל הכוכבים, נכיר סוגים שונים של כוכבים, נבין כיצד ניתן למדוד את הטמפרטורה 
שלהם ואת גודלם ואיך אפשר לדעת מתי יפסיקו להאיר. נברר גם מה יקרה בעתיד לשמש שלנו.

אם יופיעו אילוצים חדשים על התכנסות - נקיים את המפגש בזום, באותו מועד שבו מתוכנן המפגש. 
ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום, אך יש להירשם בקישור הזה.

ננסים אדומים וענקים כחולים

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdC2Ir2BkTFq9zrTv5gSKNZhkVrZFla0tf5halEs36K6hLe-g/viewform
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הפעילויות  חזרו  גדולה  ובהתרגשות  טובה  בשעה 
'ביתנו'. זה קורה לאחר תקופה ארוכה שבה  של חוגי 
בזום,  הגופניות  והפעילויות  ההרצאות  מערך  פעל 
בעזרתם ובאדיבותם של מרצי ומורי 'ביתנו' שעשו זאת 

בהתנדבות.
יום  מדי  מהם.  ואחד  אחת  לכל  להודות  ההזדמנות  זו 
הצטרפו עוד ועוד ותיקים למערכת הזום והפכו להיות 

חלק מקהילה גדלה והולכת.
השבוע ב-1 ביוני נפתחו שערי 'ביתנו' לקהל הוותיקים, 
חלוקה  הנדרשות,  ההנחיות  כל  על  שמירה  תוך 
לקבוצות קטנות וללא מפגשי קפה בקפיטריה. אפשר 
היה לחוש בקלות בשמחה הגדולה על היכולת להיפגש 

שוב ולחוש את טעמה המרגיע של השיגרה.
המייסדים,  עמותת  של  היום  מרכז  גם  נפתח  השבוע 
כאשר הוותיקים ששבו אליו לראשונה התקבלו בנגינת 

אקורדיון מרגשת מאד שביצעה שלומית חפץ. 
להנחיות  בכפוף  אך  מלאה,  לפעילות  יחזרו  הוותיקים 

המחייבות של משרד הבריאות.

מרכז היום ו'ביתנו' שוב פתוחים



10

גליון 185
י"ב סיון ה'תש"ף  |  4 ביוני 2020

מה במועצה: השגרה החדשה

מרכז היום ו'ביתנו' שוב פתוחים
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קיבוץ רביד על המפה. 
מיום ראשון הקרוב, ה-7 ביוני, יחל לפעול לראשונה קו אוטובוס אשר יכניס ויאסוף נוסעים בקיבוץ רביד.

משרד התחבורה אישר את הפעלת הקו, בסיומו של תהליך שהובילה המועצה האזורית עמק הירדן, בשיתוף 
עם המועצה האזורית גליל תחתון.

האוטובוס החדש )של חברת ביג'י טורס( ייכנס גם לישוב השכן, מסד. 

ניתן לפנות אל המועצה במספר דרכים:
באמצעות שליחת הודעה לאפליקציה של עמק הירדן.	 
באמצעות דף צור קשר בעמוד הבית של אתר המועצה.	 
 	pniot@j-v.org.il :במייל

האוטובוס בא היום

המועצה זמינה

https://www.j-v.org.il/0-1589882497-%D7%A6%D7%95%D7%A8-%D7%A7%D7%A9%D7%A8/
http://pniot@j-v.org.il
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ביד חזקה
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