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החל הרישום לכתות א' ולגנים

לגנים  הרישום  החל  השבוע  חמישי  ביום 
תשפ"ב.  הלימודים  שנת  לקראת  א'  ולכתות 
מתבצע  הבאה  הלימודים  לשנת  הרישום 

באופן דיגיטאלי, באמצעות אתר המועצה. 

בעמוד הבית של האתר מופיעה הפנייה בולטת 
– בהקלקה עליה תגיעו אל עמוד הרישום. 

באמצעות  לבחור  האפשרות  לרשותכם 
הקלקה אם אתם מתעניינים ברישום לגנים או 

ברישום לכתה א'.

גם השנה, המועצה מאפשרת להורי הילדות 
בית  באיזה  לבחור  א'  לכתה  העולים  והילדים 

ספר הם מעוניינים שהילד/ה ילמד.

הורי  ימצאו  המועצה  באתר  הרישום  בעמוד 
הילדים הנרשמים לכתה א' חוברת דיגיטאלית 
המכילה את כל המידע החיוני עבור הרישום. 
ידי אגף החינוך  על  וקצבי שהוכן  סרטון קצר 
האפשרות  ועל  התהליך  על  הסבר  מספק 

לבחור היכן לרשום את הילד/ה.

לעמוד הרישום – הקליקו כאן.

https://www.j-v.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/
https://www.j-v.org.il/%D7%9E%D7%99%D7%93%D7%A2-%D7%95%D7%A8%D7%99%D7%A9%D7%95%D7%9D-%D7%9C%D7%9E%D7%A1%D7%92%D7%A8%D7%95%D7%AA/
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חגיגה כפולה בדרך אליכם 

אינם  אמנם  המהודק  והסגר  בנגיף  המאבק 
מאפשרים לקיים מפגשים – אבל אנשי מרכז 
הוא  המאתגר  המצב  שדווקא  החליטו  עידן 
הזדמנות לצ'פר: במקום שבוע הנוער - יחגגו 

צעירות וצעירי העמק שבועיים של אירועים.

אין   – להרצאה  או  לקולנוע  ללכת  אסור  אם 
בני  אל  יגיעו  לא  והאירועים  שהמרצים  סיבה 

הנוער עד לבית. דרך המסך כמובן.

ביום שני השבוע כבר התקיים זום ראשון מתוך 
'מושלמים'  הסרט  יוצר  אירועים:  של  שורה 
שבהן  הנסיבות  על  סיפר  גרינבוים  אסף 
והציג  לנכה;  וחצי,  חמש  בגיל  והפך,  נפצע 

באור אמיתי ואמיץ את עולמם של הנכים.  

לתוכניה עם אירועי 'שבוע)יים( הנוער' – 
הקליקו כאן

https://www.j-v.org.il/%D7%A9%D7%91%D7%95%D7%A2-%D7%99%D7%99%D7%9D-%D7%A0%D7%95%D7%A2%D7%A8/
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מגרשי משחקים חדשים

והגליל  הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד 
במרחב  הפנאי  תחום  את  לחזק  ממשיך 
שלושה  הירדן  בעמק  כעת  ומקים  המועצה 
חדשים:  פיץ'(  )מיני  משולבים  כדור  מגרשי 

באפיקים, בדגניה א' ובכנרת.

המגרשים  לשלושת  מצטרפים  אלה  מגרשים 
החדשים שהוקמו לאחרונה במועצה באשדות 
לרווחת  עובד,  ובנווה  בגינוסר  מאוחד,  יעקב 

הילדים והתושבים. 

כדורסל  כדורגל,  מיועדים למשחקי  המגרשים 
וכדורעף, מותאמים לילדים מגיל 6, לבני נוער 
ללא  כמובן  היא  אליהם  והכניסה  ולמבוגרים 

עלות. 

בימים אלה המשרד לפיתוח הפריפריה, הנגב 
נוספים  כ-100 מגרשים  אישר הקמת  והגליל 
לתושבים  לאפשר  במטרה  רשויות  בכ-60 

ליהנות מפעילות פנאי ממש ליד הבית.

כך:  על  אמר  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
תחזור  כאשר  מכך,  ויותר  הסגר  "כשיחלוף 
מגרשי   - אליה  מתגעגעים  שאנחנו  השיגרה 
של  בסיוע  בונים  שאנו  הפתוחים  הספורט 
לילדות  יאפשרו  והגליל  לפיתוח הנגב  המשרד 
וילדי העמק לבלות, להנות ולשחק בבטחה. זו 
אריה  לשר  חמות  במילים  להודות  ההזדמנות 
דרעי ולמנכ"ל המשרד לפיתוח הפריפריה הנגב 
והגליל אריאל משעל על התמיכה וההקשבה 
ובעיקר  ימות השנה  בכל  מהם  מקבלים  שאנו 

בימים אלה של התמודדות עם הנגיף".
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סקר תעסוקה מקיף

המועצה האזורית עמק הירדן מקיימת בימים אלה 
לאוסף  מנת  על  העמק,  תושבי  בקרב  מקיף  סקר 
מידע שיסייע במיפוי הצרכים  התעסוקתיים באזור. 
המהלך מבוצע על ידי מעברים מעיינות כנרת - 

מרכז התעסוקה והיזמות האזורי החדש.
מטרת המיפוי היא לגבש תמונה מלאה ככל האפשר 
הזדמנויות  לזהות  באזור,  התעסוקה  מצב  של 
תעסוקתיות ולנסות לשים את האצבע על חסמים. 
בתחום  המענים  את  לשפר  היא  המהלך  מטרת 

התעסוקה עבור תושבי המועצה.
ומשמעותית  חשובה  זה  מסקר  שתעלה  התמונה 
שוק  את  להחזיר  ותסייע  מאיתנו  ואחד  אחת  לכל 
ההצלחה  מסלול  אל  לחזור  המקומי  התעסוקה 

ולהשתקם מן ההשלכות של משבר הקורונה.
הוא  יקרים,  תושבים  שלכם,  הפעולה  שיתוף 
משמעותי עד מאד.  נשמח אם תקדישו כמה דקות 

למילוי הסקר.
https://www.emek.99innovation.

com/taasuka-jv

https://www.emek.99innovation.com/taasuka-jv
https://www.emek.99innovation.com/taasuka-jv
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קרוב ל-5,000 מחוסנים

יותר  טובים  הירדן  בעמק  התחלואה  נתוני 
יום,  מדי  המתפרסמים  הארציים  מהנתונים 
ועדיין – יש לא מעט הדבקות וחולים בישובים.

נכון ליום חמישי בבוקר )14.1( יש בעמק 57 
חולים מאומתים. 

קורונה:  מאומתי  יש  שבהם  הישובים  אלה 
זרע,  בית  מאוחד,  אשדות  איחוד,  אשדות 
גינוסר, דגניה ב, חוקוק, כנרת מושבה, כנרת 
קבוצה, מעגן, כפר עבודה, נווה עובד, פוריה 
כ-300  יש  בעמק  קציר.  תל  רביד,  עילית, 
פי  על  החיוביות  הבדיקות  אחוז  מבודדים. 
מעודד  היה  בבוקר  חמישי  ביום  הרישום 

 .0.57%

נכון  הירדן  עמק  בישובי  המתחסנים  מספר 
לחמישי בבוקר: 4,968. 

למידע על מתחמי הבדיקות - לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/395/
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דברים שרואים מכאן

המרכז  אנשי  החלל,  שבוע  חגיגות  לציון 
כנרת  הכוכבים  ומצפה  אסטרונומי  לחינוך 
מזמינים אתכם למסע היסטורי מרתק, העוסק 

בהתפתחות הטלסקופים. 
שנה:  כ-400  לפני  התרחשה  הדרך  פריצת 
גלילאו גליליי )"ואף על פי כן, נוע תנוע"( היה 
האדם הראשון שכיוון טלסקופ לשמים וגילה 
שפע של תופעות חדשות. אך הטלסקופ שלו 
טלסקופים  פותחו  בהמשך,  וצנוע;  קטן  היה 

גדולים יותר. 
ככל שגדלו ושוכללו הטלסקופים - כך נחשפו 
פלנטות,  חדשים:  שמים  גרמי  ועוד  עוד 
כוכבי  גלקסיות,  כוכבים,  צבירי  ערפיליות, 

ניטרונים ואפילו חורים שחורים. 
חלק  על  לשמוע  תוכלו   zoom-ב בפגישה 
גלילאו  של  ימיו  מאז  שפותחו  מהטלסקופים 
החדשות  השמיימיות  התופעות  ויוצגו 

שנחשפו בעזרתם.
ביום  יתקיים  האסטרונומיה  לחובבי  המפגש 
24.1.21,  בשעה  י"א חשון תשפ"א  ראשון 
במפגש  ולצפות  כאן  ללחוץ  ניתן   .17:30

בזום.
כרוכה בתשלום,  ההשתתפות במפגש אינה 
 – להירשם  כדי  מראש.  אך חשוב שתירשמו 

הקליקו על הקישור הזה. 

https://us02web.zoom.us/j/89364380844#success
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSerVqQfgOc-K1kIQEkJ2nISfPGTAOiTiFm8lFf7PgYfebOKyQ/viewform
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להרוויח עוד יום בבית הספר

והלומד  העובד  והנוער  ברל  בית  מכללת 
הספר  בתי  תלמידי  לטובת  מפתיעה  ביוזמה 
מדריכים  לחינוך,  סטודנטים  כ-30  היסודיים: 
לבתי  לסייע  נשלחו  העובד,  בנוער  בוגרים 
הספר היסודיים בעמק. מדובר ביוזמה שהיא 
חלק מפרוייקט ארצי לתגבור מערכת החינוך 

בעת משבר הקורונה. 
ביותר  הקשה  השנה  כנראה  היא  תשפ"א 
מכולם  יותר  בארץ.  החינוך  מערכת  שידעה 
הביניים,  חטיבות  תלמידי  זו  בשנה  נפגעו 
אשר נפלו בין הכסאות ובמשך תקופה ארוכה 
לא הגיעו כלל לביה"ס. גם כאשר חזרו - היה 

זה לימים בודדים בשבוע.
המורים  שחווים  הקשיים  על  לענות  כדי 
החזרה  עם  אלה  בגילאים  והתלמידים 
ונשיאת  יזמה שרת החינוך לשעבר  לשגרה, 
מכללת בית ברל, פרופ' יולי תמיר, בשיתוף 
ותנועת  והלומד  העובד  הנוער  תנועת  עם 
דרור ישראל, את פרוייקט 'לומדים מקרוב'. 

>>
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>>
נפגשו הסטודנטים,  במשך חמישה שבועות, 
והלומד,  כולם מדריכים בוגרים בנוער העובד 
אחד  מלא  לימודים  ליום  התלמידים  עם 
בשבוע. במהלך יום זה עסקו במשבר הקורונה 
כן  וכמו  הישראלית  החברה  על  ובהשפעותיו 
בפיתוח חוסן אישי, קהילתי וחברתי. התלמידיפ 
חשיבה,  מפתחת  בפעילות  עסקו  שיחקו, 
בקבוצות  השתתפו  רגשות,  עיבדו  שוחחו, 

חקר והכי חשוב – נפגשו! 
בביה"ס  נוסף  לימודים  יום  סיפקה  התכנית 
ייחודה  בעמק.  ז'-ח'  כיתות  תלמידי  לכ-270 
של התכנית הוא בכך שהיא משלבת מרכיבים 
זה  ידי  ועל  ובלתי-פורמלי  פורמלי  חינוך  של 
יכולה לתת מענה למגוון הצרכים החברתיים, 

הלימודיים והרגשיים של התלמידים.
נועה בר חושן, מחנכת כיתת ז' בבי"ס אפיקי 
ערכית,  מובנית,  "התוכנית  סיכמה:  ירדן, 
בעלי  היו  המדריכים  מגוונות.  הפעילויות 
בתי  רבה.  תודה  ונכונים.  קשובים  מוטיבציה, 
הספר שיעבדו עם מורים ומדריכים אלו - זכו." 

להרוויח עוד יום בבית הספר
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ואתם המתעמלים, היכונו

למרות הסגר המהודק וההפסקה המוחלטת של 
פעילויות החוגים והקבוצות במחלקת הספורט – 
בבתים  עניפה  גופנית  פעילות  השבוע  נרשמה 

רבים. מול הזום, כמובן.
זאת  )שעושה  אוסם  גני  של  בהובלתה 
מחלקת  אנשי  השבוע  הפעילו  בהתנדבות!( 
הספורט, בשיתוף עם אתנה, תושבים רבים בני 
אחד  יום,  מדי   - היוזמה  במסגרת  הגילאים.  כל 
את  והפעיל  הדרכה  קיים  הספורט,  ענפי  מרכזי 

כל בני המשפחה.
האפשרות  את  כעת  בוחנים  הספורט  במחלקת 

להמשיך את הפעילות גם בשבוע הבא.
ניתן  תתקיים,  אם  כזו,  פעילות  על  פירסום 
באתר  העדכונים  בעמוד  למצוא  יהיה 

המועצה )הקליקו כאן(. 

https://www.j-v.org.il/news/
https://www.j-v.org.il/news/


10

גליון 214
א' שבט ה'תשפ"א  |  14 בינואר 2021

מה במועצה: השגרה החדשה

כבר נבדקתם?

למידע על מתחמי הבדיקות
באזור הצפון ובעמק הירדן

הקליקו כאן

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


11

מה במועצה: השגרה החדשה

התחנה

לייעוץ
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הודעה חשובה:
הירדן  בעמק  ואבחון  יעוץ  לטיפול,  התחנה 
ולכן הפעילות בתחנה  חיוני  למוסד  נחשבת 
בתקופת  אבחונים,  כולל  כרגיל,  מתקיימת 
להנחיות  בכפוף  מתבצעת  הפעילות  הסגר. 
להיפגש  גם  כמובן,  ניתן,  הבריאות.  משרד 

בזום במידת האפשר.
טלפון: 04-6751207 

פקס: 04-6751220
tachana@j-v.org.il דוא"ל

ממשיכים להיפגש בתחנה 
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הורים, יש לכם עם מי להתייעץ

אם אתם חווים דאגה לגבי ילדיכם ומעוניינים 
להתייעץ, אתם מוזמנים לפנות לצוות החינוכי 
של בית הספר, או לשירות הפסיכולוגי לטלפון: 

04-6709321 או למייל החם:
emekpsy@gmail.com

הפסיכולוגי  השירות  של  הפייסבוק  לעמוד 
החינוכי בעמק הירדן - הקליקו כאן.  

mailto:emekpsy%40gmail.com?subject=
http://www.facebook.com/%D7%A9%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%9C%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9B%D7%99-%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%94%D7%99%D7%A8%D7%93%D7%9F-110737050571081/
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בשל הנחיות משרד הבריאות ומשרד הפנים 
מקרי  במספר  המסתמנת  העלייה  ולאור 
בפרט,  שלנו  ובאזור  הארץ  בכל  ההדבקה 

עדיין לא מתאפשרת קבלת קהל במועצה.

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

לשירותיו.

באגפי  הטלפון  ולמספרי  נוסף  למידע 
המועצה – הקליקו כאן

מענה טלפוני במועצה
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בקשת תמיכה למוסד ציבורי

כי  בזאת,  מודיעה  הירדן  האזורית עמק  המועצה 
למוסדות  תמיכה  למתן  בקשות  לה  להגיש  ניתן 
תרבות  עבור   2021 התקציב  לשנת  ציבור 
והיסטוריה-מוזאונים, עפ"י הוראות "נוהל תמיכות 
המקומיות"  הרשויות  ידי  על  ציבור  במוסדות 
ידי משרד הפנים בחוזר מנכ"ל  אשר פורסם על 

.2006/4
לתמיכה  תבחינים  נוסח  פורסם  המועצה  באתר 
2021 המפרטים את סוג  במוסדות ציבור לשנת 
למתן  בקשה  להגיש  זכאי  אשר  הציבורי  המוסד 
תמיכה. כמו כן מתפרסמים התבחין, אמות מידה 
פיהן  על  והשיקולים  התמיכה  היקף  לקביעת 

תיבחן כל בקשה. 
מובהר כי האפשרות לקבל תמיכה כפופה לאישור 
אינה  המועצה  מקרה  ובכל  המועצה,  תקציב 
מתחייבת כי תקציב התמיכה, ככל שיקבע, יחולק 

במלואו.

לנוסח הפרסום ולהגשת בקשה - הקליקו כאן

https://www.j-v.org.il/%D7%A4%D7%99%D7%A8%D7%A1%D7%95%D7%9E%D7%99%D7%9D/
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עושים משלוחה

רוצים להזמין משהו?
עשו זאת בעסק מקומי.

זה טוב להם, זה טוב לכולנו
https://mmk.org.il/he/cat-bus

https://mmk.org.il/he/cat-bus
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שירות חדש:
חניה  קנסות  לשלם  ניתן  מעתה 
של  האינטרנט  אתר  באמצעות 

המועצה. 
למערכת התשלומים - לחצו כאן  

תשלום קנסות חניה – באמצעות אתר המועצה

היכן נמצאים מקומות החניה 
במרכז הרפואי פדה פוריה ? 

במרכז הרפואי פדה פוריה ישנם חמישה חניונים, המכילים כ-700 מקומות חניה.
בנוסף פזורים מקומות חניה נוספים המסומנים בכחול לבן,

שניתן להשתמש בהם (20-30 מקומות חניה).

חניון מרכז השיקום. נמצא בסמוך לכניסה למרכז (מצד ימין כאשר נכנסים, משמאל כאשר יוצאים).

יש בו כ-25 מקומות חניה.

חניון יולדות. סמוך למחלקת יולדות. כ-110 מקומות חניה.   

החניון הקטן. כ-30 מקומות חניה. (ראו בתצלום האוויר המצורף).  

חניון הגריאטריה. בסמוך למרכז הגריאטרי. כ-250 מקומות חניה.

החניון הגדול. מצוי בקצה המזרחי של שטח המרכז הרפואי. 300-400 מקומות חניה. 
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https://city4u.co.il/PortalServicesSite/cityPay/22060/mislaka/4

