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אנשי מחלקת הספורט של המועצה האזורית עמק הירדן החליטו שאם כבר יוצאים מהסגר – אז כדאי לעשות 
זאת כמו שצריך: עם הרבה תנועה והעלאה של הדופק.

רכזי הספורט והמאמנים עברו השבוע בין הישובים ויצרו פעילות לבני הגילאים השונים, בשטח פתוח וכמובן, 
תוך הקפדה על כל ההנחיות.

הספורט בריא לגוף ולא פחות מכך לנפש. 
שאפו גדול לגני אוסם רכזת הפרוייקט, למנהל מחלקת הספורט תמיר מייזלס ולכל הרכזים והמאמנים.

אם גם אתם רוצים לזוז – ניתן ליצור קשר עם גני אסם 050-7234505

כולם רוצים לזוז
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כולם רוצים לזוז
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יכולתנו  הוגבלה  שבהן  הסגר  תקופות 
הזמן  זה  מאחורינו.   – מהבית  להתרחק 
לצאת אל המרחבים שבהם התברך עמק 
ומשובבת  נעימה  מהליכה  ולהנות  הירדן 
בני  עם  עדיף  אבל  לבד,  אפשר  נפש. 

המשפחה.
יוזמת  הירדן  עמק  האזורית  המועצה 
לחלץ  כולנו  את  לעודד  שמטרתו  מבצע 

עצמות ולאוורר את הנפש.
לשבילים  יוצאים  כולנו   - הבאה  בשבת 
ולשדות הישוב היפים, להנות מאוויר צלול 

ונעים ומצעידה משפחתית.
הלכת,  מיטיבי  לומר  שלא  למצטיינים, 

מובטחים פינוקים ופרסים שווים.
על הבריאות הכרוכה בכך לגוף וגם לנפש 

- אין צורך להרחיב את הדיבור.
פרטים נוספים בקרוב! 

הולכים על זה בגדול
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כדי  ונשים תושבי עמק הירדן התכנסו ברביעי השבוע סמוך לאנדרטת הנופלים בצומת צמח  מאות גברים 
למחות ולזעוק: "לא שותקות ולא שותקים על רצח נשים". 

בני  גם  זוגה;  בן  ידי  על  ובאכזריות  בברוטאליות  שנרצחה  ז"ל  נגר  תהילה  של  משפחתה  בני  נכחו  באירוע 
משפחתה של עינב רוגל ז"ל, אשר נורתה למוות במיטתה על ידי חברה החייל גלעד שמן, הגיעו כדי למחות 

על המציאות הנוראה שאנחנו עדים לה.
"במציאות הבלתי שפויה שאנחנו עדים לה אנחנו חייבים לפקוח את העיניים ואת האוזניים ובעיקר לא לשבת 
בשקט", אמר ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן גרינבאום. "ואם אנחנו שומעים או רואים שכן או שכנה 

– אנחנו חייבים לעזור ולדווח, אסור שנשתוק. השתיקה הזאת חייבת להיפסק".
ואין מי  יום נרצחת אשה  אחותה של תהילה ז"ל, נטלי, פנתה אל הנוכחים ואמרה: "אני כאן הערב כי בכל 
שירתיע את הרוצחים. הם לא מפחדים!! ואנחנו כן!! ואנחנו נרצחות!! ... אני כאן בשביל אחותי תהילה ז"ל שלא 
רק שלא צעקה היא גם לא דיברה. כי היא פחדה. מטריד אותי שאנחנו מגדלים דור של בנות בעולם שהוא לא 

בטוח. אין מי שיגן עליהן ויבטיח להן שזה לא יקרה".

לא שותקות ולא שותקים על רצח נשים
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לא שותקות ולא שותקים על רצח נשים
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צליחת הכנרת לא תתקיים השנה

המועצה האזורית עמק הירדן החליטה, בשיתוף עם מארגני צליחת הכנרת - כי האירוע לא יתקיים השנה. 
מדובר באירוע הספורט הגדול והוותיק ביותר מסוגו.

כמו כן, הוחלט לבטל את מסע האופניים סובב כנרת לשנת 2020.
הצליחה תוכננה ל-31 באוקטובר השנה )לאחר שנדחתה מחודש ספטמבר(. בעקבות ההנחיות וההגבלות 

החדשות - קיבלה המועצה האזורית עמק הירדן החלטה שלא לקיים השנה את צליחת הכנרת.
זו הפעם הראשונה בתולדות הצליחה במתכונתה הנוכחית )מאז 1954( שהאירוע אינו מתקיים כלל.
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מנקים ומפסיקים ללכלך

המועצה האזורית עמק הירדן, עובדיה והתושבים בעמק – נוטלים חלק ביחד עם איגוד ערים כנרת, רשות 
הכנרת עיריית טבריה והמועצה האזורית גולן במיזם ההתנדבות הארצי: "ניקוי הים הגדול".

המבצע יתקיים בים התיכון, בים המלח ובאגם הכנרת ביום שישי, ה- 30 באוקטובר, בין השעות 9:00-13:00.
 

המיזם הארצי לניקוי חופי ישראל מתקיים ביוזמת קואליציית הים התיכון, גופים סביבתיים, רשויות ואלפי מתנדבים 
בכל הארץ. הוא נועד לשם העלאת המודעות לניקיון הסביבה וחופי הים ולהשפיע על מקבלי ההחלטות בשלושה 

תחומים עיקריים: הקמת שמורות ימיות נוספות, איסור על הכנסת מוצרים חד פעמיים לחופים ואכיפה.
מארגני האירוע הם אנשי הים התיכון, החברה להגנת הטבע, רשות הטבע והגנים, חיים וסביבה, מגמה ירוקה, 
צלול, תנועת הצופים, האיחוד האירופי, איגוד ערים כינרת ורשות הכינרת, שגרירות ארה"ב בישראל, עיריות 

ורשויות חוף, המשרד להגנת הסביבה, איגוד הצוללנים וקהילות מקומיות רבות של שוחרי ים וסביבה. 

על פי הערכות, מדי שנה מושלכים לימים ולאוקיינוסים, כ-8 מיליון טונות פלסטיק. דוח ניטור לאומי של פסולת 
כ-70%  כי  ואגמים, מעלה  ימים  לחקר  והמכון  להגנת הסביבה  ידי המשרד  על  2019, שנערך  לשנת  ימית, 
מהפסולת בים מורכבת מחלקי שקיות ואריזות פלסטיק. השנה נוספו גם מסכות וכפפות חד פעמיות לפסולת 

בחופים. 
אם ימשיך האדם בזיהום הים בקצב הנוכחי, בשנת 2050 צפויה כמות הפסולת בים להיות גדולה יותר מכמות 

היצורים הימיים החיים בו. 
 במיזם יקחו חלק מתנדבים, קהילות וקבוצות, עד 20 איש בכל קבוצה, בהתאם להנחיות.

מנקודות  לאחת  )ה-30.10(  ביום שישי הקרוב  הגיעו   - נקיה  חופית  לסביבה  לתרום  אם אתם מעוניינים/ות 
המפגש הבאות: הרוב רוי )באזור מורד הירדן(; חוף אמנון; חוף הדקל מול מי רקת; חוף רותם.
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מנקים ומפסיקים ללכלך
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הכינוי  2020, שקיבל את  מגיע למסקנה שקיץ  ברמן בחודשים האחרונים  זאב  מי שמביט בתמונות שצילם 
'קיץ של קורונה', היה מרהיב ביופיו, כמו תמיד. מאז שקיבל מרעייתו מתנה מפתיעה במיוחד, יוצא זאב, איש 
כנרת המושבה, לסיורים ומצלם את העולם המופלא של דיירות ודיירי האגם – מן הצד השני. מהמים. אנחנו 

משוכנעים שאנחנו מכירים כל כך טוב את הכנרת; אבל מתברר שיש דברים שניתן לראות רק משם.
להיכרות מעמיקה ומלאה בצבעים עזים עם הצלם, מצלמתו והתמונות המיוחדות – לחצו כאן.

אותה הכנרת – אבל מהצד השני

https://www.j-v.org.il/articles/item/29/
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שעון הקיץ מסתיים במוצאי שבת

שעון הקיץ תשפ"א )2020( יסתיים בסוף השבוע הקרוב, בלילה שבין מוצאי שבת, ו' בחשון תשפ"א 24.10.2020 
ליום ראשון, ז' בחשון תשפ"א 25.10.2020.

בשעה 02:00 לפנות בוקר, אור ליום ראשון ה-25 באוקטובר, יש להזיז את המחוגים שעה אחת אחורה לשעה 
.01:00

שעון הקיץ השנה נמשך 210 יום. הוא יחל שוב אור ליום שישי, י"ג בניסן תשפ"א 26.3.2021.
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ערב קורנפיין 2020

שום דבר לא יעצור, גם בשנה הזו, את ערב ההנצחה המרגש והמקסים, "ערב קורנפיין", לזכרם של ערן ועודד 
קורנפיין ז"ל, בני קיבוץ האון שנהרגו )ערן – בתאונת דרכים במזרח הרחוק ב-1993; עודד - ב-2002 במבצע 

'חומת מגן'(.
זו השנה ה-19 שקהילת עמק הירדן תנציח את זכרם של שני האחים )ערן אהב מאד מוסיקה ועודד היה מתופף 
במרכז למוסיקה וניגן בתזמורת הנוער הייצוגית 'מוסיקל'(; הפעם, יתקיים ערב זה במתכונת שונה ובהתאם 

למגבלות התקופה שבה אנו מצויים.
ההורים ורדה ודוד ובני משפחת קורנפיין מקיבוץ האון, בוחרים מדי שנה להנציח את זכרם של יקיריהם ומעניקים 

בערב מיוחד זה, מלגות / כלי נגינה, למען בני נוער יוצרים ועוסקים במוסיקה.
המלגות נועדו כדי לעודד את הצעירות והצעירים להתמיד ולשאוף להשתפר בעיסוק המוסיקלי וגם כהוקרה על 

התרומה בפעילות החברתית - קהילתית.
במתן מלגות ומענקים אלו, ממשיכה המשפחה לזכור ולהזכיר את אהבתם ועיסוקם של ערן ועודד במוסיקה. 

השנה יוקרן סרטון של הטקס שבו נזכור ונתגעגע לערן ועודד ז"ל.
הסרטון יוקרן ב 3.12.20 יום חמישי בשעה 19:30

להגשת בקשות למלגה, עבור תלמידי ט'-יב' הלומדים ועוסקים במוסיקה,
לחצו כאן ומלאו את הטופס 

להגשת בקשות למלגה, 
עבור תלמידי ט'-יב'

הלומדים ועוסקים במוסיקה,
לחצו כאן

ומלאו את הטופס 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbnJw5N3EegcMSmYGKd2cpUk9_XYMNYOmE-fOr9FuBLtrFBQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbnJw5N3EegcMSmYGKd2cpUk9_XYMNYOmE-fOr9FuBLtrFBQ/viewform?pli=1
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScbnJw5N3EegcMSmYGKd2cpUk9_XYMNYOmE-fOr9FuBLtrFBQ/viewform?pli=1
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הכי בטוח זה מרחוק

- הולכים לבלות לא מעט שעות מול  - כמו אלה של ישראל כולה  הסטודנטיות והסטודנטים של עמק הירדן 
 .ZOOM-ה

כבר היו מי שאמרו ששיעור ב-ZOOM זה קצת כמו 'ללכת עם ולהרגיש בלי'. אבל מתברר שיש ללמידה מרחוק 
גם יתרונות; וכדאי בהחלט להכיר ולנצל אותם.

לשם כך, דאגו אנשי מרכז הצעירים של המועצה האזורית עמק הירדן לאפשר לסטודנטים של העמק לקחת 
חלק בסדנא שתעזור להם להתמודד ולשפר את האיכויות שבלמידה מרחוק. 

-  איך להפוך את הלמידה מרחוק לאפקטיבית?
-  כיצד מייצרים יחס אישי דרך המסך והלמידה מרחוק?

-  איך יוצרים תנאי למידה נוחים ומועילים במהלך הלמידה מרחוק?
זה בחינם וזה ממש מומלץ בחום. אז רישמו לעצמכם בבקשה: ב-28 באוקטובר, בשעה 19:00. זה לא עולה 

לכם כסף, אבל יש צורך להירשם. הקליקו כאן והירשמו.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBraGbKR3ST-EUeoAH1nYHqXt86-88pULnymi8hRukzgewWw/viewform
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בדיקות קורונה ללא הפנייה

פיקוד העורף בשיתוף עם מד"א וקופות החולים מפעילים ברחבי הארץ 
מתחמים לביצוע בדיקות לגילוי קורונה.

מי שחושש שיש לו תסמינים לקורונה, שהיה חשוף לחולה מאומת, או שחי 
עם אוכלוסייה בסיכון, יכול להגיע למתחמים הללו ללא צורך בהפניה.

ביום שישי ה-23 באוקטובר ניתן יהיה להגיע לבדיקה ללא הפנייה ברחוב 
פרס בטבריה בשעות 09:00-14:00.

למידע נוסף המתעדכן באופן שוטף באתר המועצה – לחצו כאן.

אני עוטה מסיכה בציבור
משלוש סיבות

ענווה - איני יודע אם אני נשא קורונה, הרי ברור לי שאדם 
יכול להפיץ את המחלה גם אם אין לו תסמינים.

חמלה - איני יודע אם לאדם העומד לידי יש אהוב/קרוב 
הנלחם בסרטן או שהוא מטפל באנשים מבוגרים. בעוד אני 

כנראה בסדר, מה יהיה עליהם?

קהילה - אני רוצה שהקהילה שלי תפרח ותשגשג, עסקים 
יישארו פתוחים, עובדים יישארו בריאים. זה יעזור לכולנו.

.1

.2

.3

https://www.j-v.org.il/news/395/
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מענה טלפוני במועצה

ולאור מקרי ההדבקה בכל  בשל הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים 
הארץ ובאזור שלנו, לא תתאפשר קבלת קהל במועצה עד להודעה חדשה. 

בזום בתיאום עם האגף  ולקבוע מפגש  ניתן לקבל מענה טלפוני 
שאתם זקוקים לשירותיו.

למידע נוסף ולמספרי הטלפון – לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/370/
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תמונת מצב קורונה בעמק הירדן

החולים  מספר  את  דרמטי  באופן  להוריד  הסגר  תקופת  במהלך  הצליחו  הירדן  עמק  ישובי 
יש  בנוסף  חולים מאומתים.   3  - באוקטובר  ל-22  נכון  האזורית.  המאומתים במרחב המועצה 

בעמק כ-40 מבודדים. 

אלה הישובים שבהם יש חולים מאומתים: אפיקים, מושבת כנרת, כפר עבודה.

יש לנו בהחלט סיבה להיות גאים ומעודדים מאד. כאשר תשוב ישראל להתנהל על פי מתווה 
הרמזור – אין ספק שההנחיות ברוב המכריע של ישובי עמק הירדן יהיו כמעט כמו בשיגרה. אבל, 
לא פחות חשוב: מוכרחים להמשיך להקפיד לעטות מסכה בכל מקום שאיננו הבית; להקפיד 
מאד לא להתקהל ולא להצטופף; ובתוך מבנים – לשמור על ריחוק של 2 מ' לפחות; וכמה שיותר 

פעמים ביום לשטוף את הידיים בסבון או לחטא אותן באלכוג'ל.
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מה במועצה: השגרה החדשה

שלושה חדרי ניתוח חדשים

ח"כ יולי אדלשטיין, היה אורח הכבוד בטקס חנוכת שלושת חדרי הניתוח החדשים במרכז  שר הבריאות, 
הרפואי פדה-פוריה. בתום הטקס הבטיח השר להעניק חמישה מליון שקל להקמת מרכז צנתורי מוח לגליל 

המזרחי. 
שר הבריאות, ח"כ אדלשטיין הגיע השבוע ביום שלישי, לביקור ראשון במרכז הרפואי פדה-פוריה וחנך את חדרי 
הניתוח החדשים. בטקס שהתקיים במתכונת מיוחדת בשל מגבלות הקורונה, השתתפו בכירי משרד הבריאות, 
ראשי הרשויות באזור והנהלת המרכז הרפואי. נציגי קרן הלמסלי, אשר מסייעת רבות למרכז הרפואי ותרמה 

לפרויקט קרוב לשני מיליון דולר, השתתפו מארה"ב באמצעות הזום. 
שלושת החדרים החדשים מתווספים לארבעה חדרי הניתוח הקיימים. עלות פרויקט הקמת חדרי הניתוח, 

הכוללת בנייה ורכש של מכשירים וציוד המתקדם ביותר בתחום, היא כ30 מיליון ₪. 
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מה במועצה: השגרה החדשה

עזרה לעסקים: דחייה בתשלומי החשמל

חברת החשמל מעדכנת, כי בדומה לתקופת הסגר הראשונה – היא תאפשר לעסקים קטנים ובינוניים לשלם 
את חשבון החשמל בטווח דחייה של עד 30 יום ממועד התשלום המקורי, בנוסף לאפשרות להסדר פריסת 

התשלום לחשבונות שוטפים.

עם פרוץ מגפת הקורונה בחודש מרץ נקטה החברה במספר מהלכים לשמור על הלקוחות ובתי העסק ובהם:
לא נותקו לקוחות חייבים מאספקת החשמל.	 
קודמו תשלומים לעשרות ספקים קבועים מתוך ניסיון לעזור ולקדם את המשק.	 
בתקופת הסגר הראשון בתי מלון, מסעדות ,בתי קפה אשר התקשו לשלם את חשבון החשמל, קיבלו פעמיים  	 

'גרייס' בטווח דחייה של עד 30 + 30 יום ממועד התשלום המקורי .
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יש לצרף קישור לסרט 
ותקציר של עד 250 מילה 

ולשלוח למייל:
 .bg@betgabriel.co.il

מועד אחרון להגשת 
הסרטים: ה-15 בינואר 2021

mailto:bg%40betgabriel.co.il?subject=
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מה במועצה: השגרה החדשה

Israeli Meet Palestinians 
in Agriculture and Cross-
border Trade (IMPACT)

פועלים  החקלאות  לפיתוח  הפלשתינאי  והמרכז  הגליל  מכללת 
יחדיו בחסות האיחוד האירופאי, לטובת גישור ידע והרחבת 

המסחר בין הישראלים לפלסטנאים על מנת ליצר עתיד של אמון 
וכלכלה פורחת.

אנו מתכבדים להזמינכם לקחת חלק בחלקו הראשון של הפרויקט 
בהטמעת  מכן  לאחר  ויעסוק  משותפת  היכרות  בהרצאת  שיפתח 

שפת משא ומתן מוכוונת תוצאות עסקיות וביצועים.

הפעילות כרוכה ברישום מראש וניתנת ללא תשלום.

  26.10.2020
10:00-13:00 ניהול משא ומתן ודיאלוג בקונפליקט. 

)ההרצאה משתופת לישראלים ולפלשתינאים ותתנהל 
בשפה העברית והערבית(

 28.10.2020
10:00-12:00 משא ומתן עסקי- עקרונות וכלים )עברית בלבד(

  02.11.2020
10:00-12:00 משא ומתן עסקי- עקרונות וכלים )עברית בלבד(

ההרצאות יועברו על ידי מר אלון אפרת. לפרטים נוספים על 
המרצה מוזמנים להיכנס ללינק לחץ כאן

קישור להרצאות:

וובינר מסחר ישראלי פלשתינאי חוצה גבולות מכללת הגליל

התוכנית מיועדת לעובדי לשכות מסחר, ארגוני מגדלים, עובדי מכס, 
אגרונומים וחקלאים, בוגרי לימודי חקלאות, משווקים ואנשי מכירות, 

חברות יצוא ויבוא.

אישית  צמיחה  לך  ותאפשר  יותר  טוב  לעתיד  אותנו  תקדם  השתתפותך 
והנאה מתכנים בהנחיית מרצה מוביל בתחומו.

נשמח לראותך עימנו,
}מכללת הגליל.

ssalant@galilcol.ac.il למידע נוסף אנא פנו לשירי

https://us02web.zoom.us/j/84418501560?pwd=NnJFd
W5wbnZ2UUw1bFF5UTFqdjBlUT09

Meeting ID844 1850 1560     Passcode: Isr-Palest


