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חוף צמח פתוח לכולם

הברזל  גדרות  הרחב:  לציבור  טובות  חדשות 
שנה  ל-40  קרוב  במשך  שניצבו  הכבדות 
מסביב לחוף צמח – הסרו השבוע ביום שלישי, 

בשעת לילה מאוחרת.

גלוי  והוא  לרווחה  נפתח  נוף הכנרת המלאה 
כעת לכל העוברים בכביש. החל מיום חמישי 
חופשית  כניסה  מתאפשרת   )18.3( השבוע 
 - החוף  אל  היישר  הראשי,  מהכביש  לקהל, 

ללא תשלום.

שלוש  במשך  סגור  היה  המיתולוגי  צמח  חוף 
שנים. הוא עבר לאחרונה לניהול איגוד ערים 
כינרת, ששיפץ את החוף בשבועות האחרונים, 
חמישי  מיום  החל  בו  לבלות  יהיה  שניתן  כך 
שבו תפתח רשמית עונת הרחצה, עם שירותי 

הצלה, בכל החופים השקטים של האיגוד. 
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המחול עשה היסטוריה

המרכז למחול ותיכון בית ירח עושים היסטוריה: 
לראשונה בעמק הירדן, קבוצה המונה תשע 
רקדניות, נבחנה השבוע בבחינת בגרות של 

5 יח' לימוד.

מודרני,  )קלאסי,  מעשי  חלק  כללה  הבחינה 
המחול,  )תולדות  עיוני  וחלק  קומפוזיציה( 

אנטומיה, מוזיקה(.

ירח למרכז  בזכות שיתוף פעולה טוב בין בית 
לתשע  חלום  להגשים  התאפשר  למחול, 

התלמידות החלוצות.

הבגרות  מבחן  את  עשו  הצעירות  הרקדניות 
יסבו  שהתוצאות  ספק  ואין  מרובה  בהצלחה 

גאווה גדולה לכולנו.

גם  לראות  מקווים  למחול  ובמרכז  ירח  בבית 
בעתיד רקדניות נוספות שמרימות את הכפפה 

הייחודית מאד שנזרקה להן.
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שיהיה להם לבריאות

בלשכתה של מנכ"לית המועצה האזורית עמק 
הירדן, מיה ונטורה, התקיימה השבוע הגרלת 
הפרסים לבחירת חמישה מתוך כמה עשרות 
אזרחים/ות שהתחסנו בשבוע שעבר במסגרת 

מבצע חיסול קורונה.

מנהלת יחידת הבריאות זהר יחיאלי, מנהלת 
ומנהלת  רוכברג  שירה  צעירים  מחלקת 
דיקנט הסטודנטים במכללה האקדמית כנרת 
חמישה  הארגז  מתוך  שלפו  קולט  סילביה 

פתקים והעלו בהגרלה את השמות הבאים:

לוי  דניאל   - משוכללות  איירפוד  אוזניות 
אטיאס. רמקול משוכלל – בר קלס. מטענים 
משוכללים – רומן דנילוב, תאו גלבאן ותום 

חלד.  

המשפטי  היועץ  בנוכחות  התקיימה  ההגרלה 
עו"ד גולן לוי ומנהלת מתחם  של המועצה, 

'מול כנרת', דורי כוכבי.

בעמק  הצעירים  מרכז  מתנת  הם  הפרסים 
הירדן.
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מפגשי אבות

יעוץ  לטיפול  התחנה  פעילות  במסגרת 
ואבחון במועצה האזורית עמק הירדן, הוקמה 
לאבות  המיועדת  קבוצה  בעמק  לראשונה 
מפגשי  ההתבגרות.  בגיל  ונערים  לנערות 
הקבוצה מתקיימים בקיבוץ חוקוק והאבות היו 

שותפים בתהליכי הקמתה.
עוסקים האבות בתפיסות  בתהליך הקבוצתי, 
על אבהות וגבריות, בוחנים מודלים מהילדות, 
כלים  ומקבלים  בהורות  בדילמות  משתפים 

מעשיים.
המועצה  של  ואבחון  יעוץ  לטיפול  התחנה 

פועלת במסגרת אגף קהילה. 
במסגרת התחנה ניתנים שירותי טיפול ואבחון 
והתערבויות  ורגשי, מפגשי קבוצות  פסיכולוגי 

מערכתיות בבתיה"ס והישובים באזור.
את הקבוצה הוביל מישל אפשטיין - סטודנט 
באוניברסיטת  ההשלמות  בתוכנית  א'  שנה 
עו"ס  סיגל,  נתנאלה קארו  חיפה, בהדרכת 

קלינית ומטפלת בתחנה.
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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. 
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אחים לחיים

ללוחמי  המסייעת  לחיים',  'אחים  עמותת 
צה"ל אשר נפצעו בעת מילוי תפקידם, קיימה 
שלה,  השנתי  האתגרי  המירוץ  את  השבוע 
המירוץ,  משתתפי  של  המסלול  ברזל'.  'אח 
שונות,  בדרגות   ונפש  גוף  פציעות  חוו  אשר 
המצדה.  פיסגת  על  והסתיים  בנהריה  החל 
מרתון,  והמשתתפים  המשתתפות  רצו  בדרך 
3-6 ק"מ בכנרת, רכבו עשרות ק"מ על  שחו 

אופניים וביצעו נסיעות שטח ממושכות. 
אנשי קיבוץ מעגן ובעיקר מנהלי כפר הנופש 
'מעגן עדן' - אירחו את אנשי 'אחים לחיים' ואת 
וביחד עם מחלקת הספורט  משתתפי המסע 
של המועצה והימיה של עמק הירדן, סייעו להם 
הימיה,  לחוף  עד  ממעגן  המסלול  את  לצלוח 
שם המתינו להם כיבוד קל ומזין ובקבוקי מים 

להמשך הדרך.
השתתף  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
במשחה וליווה את אחד הלוחמים, גיא פרייס, 
צד  מטען  בפיצוץ  רגליו  שתי  את  איבד  אשר 

בטול כרם.
תודה רבה לדורון ביכלר מנהל כפר הנופש 
במעגן, ליובל דגן ולצוות חותרי הקיאקים של 
חבורת  של  והליווי  האירוח  על  הירדן,  עמק 
אשר  ההשראה,  ומעוררי  המרגשים  האנשים 
של  והשקט  הביטחון  עבור  יקר  מחיר  שילמו 

כולנו.
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השתתפו  עובד  נווה  של  הגנים  ילדי 
יום  במסגרת  יפהפה  בפרוייקט  השבוע 
מארז  להכין  ובחרו  הטובים  המעשים 
הרפואיים  הצוותים  עבור  ממתקים  של 

במרכז הרפואי פדה-פוריה.

מהישוב  ודקל  רימון  סביון,  הגנים  ילדי 
הטובים  המעשים  יום  לכבוד  הכינו 
ארגזים מלאים בכל טוב שאליהם צירפו 
ברכות אישיות מצויירות ומשמחות, עבור 

הצוותים הרפואיים במרכז הרפואי. 
רבקה אליהו, דורית בן   - צוות הגנים 
חמו, מזל עברו, ואריק רוזנברג הביא 

את הארגזים המקושטים. 
לחזק  "רצינו  סיפרה:  חמו  בן  דורית 
הקודש  בעבודת  הרפואה  צוותי  את 
הכנו  זו.  קשה  בתקופה  עושים  שהם 
הילדים  גדולה,  באהבה  המארזים  את 
הארגזים  את  וקישטו  הברכות  את  ציירו 
ושלחו איתנו את האיחולים שלהם לצוות 

בביה"ח".

באהבה מילדי נווה עובד
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הלכות פסח באתר המועצה

הירדן  עמק  של  הדתית  המועצה  אנשי 
מבקשים להביא לידיעת ציבור שומרי המסורת 
והמצוות כמה מהלכות פסח. באתר המועצה 
אודות  תמצאו קבצים המאגדים את ההלכות 
הכשרת כלים, הלכות ערב פסח ועוד נושאים.

חג פסח שמח וכשר לכולם.

למידע אודות הלכות פסח באתר המועצה – 
לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/%D7%94%D7%9C%D7%9B%D7%95%D7%AA-%D7%A4%D7%A1%D7%97/


10

גליון 223
ה' ניסן ה'תשפ"א  |  18 במרץ 2021

מה במועצה: השגרה החדשה

מתחדשים

פוריה  ומבורכת,  טובה  בשעה 
גני  שני  בעוד  מתחדש  עובד  נווה 
משחקים מוצללים ויפים. המתקנים 
כ-100  של  כוללת  בעלות  שודרגו 
אלף שקל מכספי הישוב ובסיוע של 

המועצה.
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חוגגים את החופש

אל  יוצאים  שוב  הירדן  עמק  וותיקי  ותיקות 
עמותת  אנשי  ונופשים.  מטיילים  הדרכים, 
ויצאו  המייסדים חגגו את הסרת ההגבלות 
לטיול נופש באזור ים המלח. מעל 40 ותיקי 
העמק, שחיכו יותר משנה להזדמנות לצאת 
את  בגדול  חגגו  הארץ,  המרחבי  ולטייל 

הסרת הסגר ואת עידן התו הירוק.

הטיול כלל חוויה ארכיאולוגית מרתקת בתל 
ביקור  ובממצאיו;  בגודלו  המרשים  ערד 
בדרום  חלוצית  בהתיישבות  והתרשמות 
סיפור  שאת  תמר,  עין  מושב   - המלח  ים 
תושבת  מפי  שמעו  החקלאית  התפתחותו 

המקום שהיתה ממקימי הישוב. 
גם אומנות לא נעדרה מהסיור: אמן שסיפור 
האומנותיות  ויצירותיו  ומרגש  מיוחד  חייו 

ייחודיות ומעלות שאלות ותהיות רבות. 
ופורח,  ירוק  במדבר  מהנה  ופעילות  טבע 
עם הליכה קצרה בנחל פרצים, סיפורי חיים 
הבדואי  מהישוב  דרך  פורצת  בדואית  של 
כסייפה וביקור בחוות בודדים בשולי הישוב 

סוסיא בדרום הר חברון.
>>
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חוגגים את החופש

>>
בים  ורחצה  נופש  בלי  אפשר  אי  וכמובן 
המלח ובריכות המלח המחוממות שבמלון.

עייפים  נרגשים,  נלהבים,  חזרו  המטיילים 
וכבר מצפים לטיול הבא.

ואורלי  עמית  אסתי  ליוו  הקבוצה  את 
צביק, שאירגנה את מסלול הטיול.
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אתם יכולים לראות כעת
את השיבוץ של ילדיכם

לכיתה א'

לחצו כאן

https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=22060&PageID=25004&group
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בחווה החקלאית הלימודית של המועצה 
שנקרתה  ההזדמנות  את  בחום  אימצו 
הטובים.  המעשים  ביום  השבוע  להם, 
אפיקי  הספר  מבית  ג'  כיתה  תלמידי 
בראשות  החקלאית  החווה  וצוות  ירדן 
המנהלת שי גפן הקימו גינת ירק יפהפיה 
עם  ביחד  באפיקים.  ורד  גן  ילדי  לטובת 
מיצר,  ממכינת  מופלאה  צעירים  חבורת 
ילדי הגן ערוגות עץ כאירוע  נבנו לכבוד 
שיא של אימוץ הגן על ידי תלמידי הכיתה 

והמחנכת לימור בניטה. 
הפעילות נועדה לשם עידוד התלמידים 
וליצירת  וקהילתית  חברתית  למעורבות 
ומפתחת  אנשים  בין  המקרבת  חברה 
החברה  כלפי  מתנדבים  של  מחויבות 

והקהילה.

מעשים טובים בחווה החקלאית
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העובדים  יום  השבוע  צויין  בישראל 
הסוציאליים וגם אנחנו בעמק הירדן, שמחנו 
לצוות  ולפרגן  בחום  להודות  ההזדמנות  על 
המופלא של אגף קהילה, שעבד קשה מאד 
הלב  עם  בעיקר  הקורונה,  בימי משבר  )גם( 

והנשמה. 
אגף  ראש  גרינבאום,  עידן  המועצה  ראש 
ומנהלת משאבי אנוש  איריס שובל  קהילה 
שי  לעובדות  העניקו  אידי  אורית  במועצה 
צנוע ובעיקר ברכות ומילים חמות, על עבודה 
אחת  נפש  מאשר  יותר  הרבה  שמצילה 

בישראל.
בהזדמנות זו, עידכן ראש המועצה את צוות 
לשיפוץ  המתקדמות  לתוכניות  בנוגע  האגף 
והרחבת המבנה אשר ישמש את השירותים 
הירדן.  בעמק  והחברתיים  הקהילתיים 
המבנה, בן שתי קומות, ייבנה מול המועצה, 

מן העבר השני של הכביש.
במיוחד  מרגש  אחד  קטע  רק  כאן  נביא 
לברכה  שצורף  גרוס,  רננה  של  שיר  מתוך 
שהקדישה ראש אגף קהילה לעובדות, בשם 

תושבי העמק והמועצה. 

הזדמנות לומר תודה

"לחיי הרגעים הקטנים
ששומרים אותנו שפויים,

שמזכירים לנו
מה באמת חשוב בחיים.

...
לחיי הרגעים הקטנים

שמרכיבים את החיים עצמם,
שאם נפספס אחד מהם

נפספס את כולם".
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והספורט  התרבות  שר  הגיע  השבוע 
אורי  בית  במוזיאון  לבקר  טרופר  חילי 
מאוחד.  יעקב  באשדות  נחושתן   ורמי 
המוזיאון,  ואוצרת  מנהלת  קרן,  סמדר 
ואגף  האוסף  אחראית  שדמון,  ורותי 
קצר  לסיור  אותו  ליוו  במוזיאון,  ש"ץ  ספריית 
של  תערוכותיהם   – המוצגות  בתערוכות 
אביטל  לאה  ושל  מרקוביץ'  מנחם  רועי 
ורמי. אורי  האחים  של  הקבע  ובתצוגת   – 

לא  כבוד  "זה  הביקור:  במהלך  אמר  השר 
מבוטל עבורי, לזכות לבקר בתערוכה של רועי 
מנחם מרקוביץ', שזכה בפרס מטעם משרד 
השר   ."2019 בשנת  בכיר  לצלם  התרבות 
ציין לטובה את התרשמותו מהנראות והרמה 

הגבוהה של התצוגות במוזיאון.

שר התרבות ביקר במוזיאון באשדות מאוחד
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נפתח קורס מיינקראפט למתקדמים 

לפרטים ולהרשמה לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/474/
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הגינות  רכזי  התארחו  שעבר,  השבוע  בסוף 
המעיינות  ועמק  הירדן  עמק  של  הקהילתיות 
הדס  הגינה,  מנהלת  א'.  בדגניה  בגן-רופין 
עבאדי, אירחה את הרכזים לסיור התרשמות 

ולשיחה.
המפגש התמקד בפתרונות להתנהלות הגיל 
סיפקה  השיחה  הקהילתית.  בגינה  השלישי 
חלק  בה  שלקחו  לעמיתים  והשראה  רעיונות 
ובהמשך, הוחלט לקיים מפגשים דומים בגינות 

נוספות.
גינות  לפורום  להצטרף  המעוניינת  קהילה 
ליצור  מוזמנת  הירדן,  בעמק  קהילתיות 
רכזת  עסאקלה,  שאהין  דוריס  עם  קשר 
פרטים   ולהשאיר  במועצה  הסביבתי  החינוך 

doris@j-v.org.il

פריחת הגינות הקהילתיות

להצטרפות לפורום 

גינות קהילתיות בעמק - 

doris@j-v.org.il
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כדי  פועלת  הירדן  המועצה האזורית עמק 
לעודד איסוף של בקבוקי משקה למיחזור.

ולהרחיב  כחלק מהמאמצים לעודד מחזור 
את מעגל שיתופי הפעולה לטובת סביבה 
מקיימת יותר, המועצה מובילה כעת תחרות 
לאיסוף בקבוקי פיקדון, בשיתוף עם תאגיד 

אל"ה.
לבניין  בכניסה  הציב  ושפ"ע  תפעול  אגף 
המועצה מתקן לאיסוף בקבוקי פיקדון. הוא 
עובדי  אורח,  עוברי  מבקרים,  עבור  מיועד 
המועצה וכל מי שמחפש מקום לבקבוקים 

שהצטברו אצלו.
שעליהם  פיקדון  מכלי  לזרוק  ניתן  למתקן 
אג'"   30 בפיקדון  "חייב  הכיתוב  מופיע 

בלבד.
של  סוגים  שלושה  למתקן  להשליך  ניתן 

מיכלים  - זכוכית, פחיות ומיכלי פלסטיק.

אוספים וממחזרים
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שבילי העצב של העם היהודי

התקיים  שיגרתי  בלתי  מצבה  גילוי  טקס 
ביוזמת קבוצה  כנרת,  השבוע בבית העלמין 
ובסיוע  חיפה  מאוניברסיטת  סטודנטים  של 
קיבוץ  הירדן,  עמק  האזורית  המועצה  של 

כנרת ומנהלת בית העלמין, יעל דרומי. 
מעצבי  הדור,  גדולי  טמונים  שבו  במקום 
וזכו  שהעפילו  הדרך  פורצי  החלוצי,  האתוס 
גם להגשים – נערך בצהרי יום שלישי טקס 
גילוי מצבה לחלוץ אלכסנדר ברקנר, שכוחו 
לא עמד לו אל מול קשיי היום יום והוא שלח 
שחייו  חלוץ  של  לזכרו  טקס  "זהו  בנפשו.  יד 
מבטאים את מהות החלום ואת שברו", היטיב 
בטקס  שדיבר  ריזמוביץ',  טל  זאת  להגדיר 

בשם חבריו הסטודנטים.
 1911 באוקטובר  ב-27  בעצמו  ירה  ברקנר 
את  המגולל  יומן  אחריו  מותיר  כשהוא 
כנרת.  בקבוצת  בימיו  אותו  שליוו  הקשיים 
את  המחיים  החלוצים  עם  להימנות  חלומו 
נתקל  ישראל  בארץ  העברית  ההתיישבות 
יומיומיים, שדירדרו את  באינספור קשיי קיום 
הוא  שאותה  היסורים  תמונת  הנפשי.  מצבו 
בעקבות  לב  שברון  גם  כוללת  ביומנו  מציג 
מייזל,  לחנה  התממשה,  שלא  אהבתו, 
חלוצה ודמות מופת בהתיישבות, מי שהקימה 
ב-1911 את חוות העלמות על שפת הכנרת.

>>
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>>
גור  פרופ'  שנים   15 לפני  מצא  היומן  את 
אלרואי, היסטוריון ומרצה בחוג ללימודי ארץ 

ישראל באוניברסיטת חיפה. 
אלרואי,  גור  פרופ'  של  התעקשותו  "בזכות 
שדורך שוב ושוב על שבילי העצב של העם 
היהודי, נמצא - פחות או יותר - מקום קבורתו 
וחבר  ההיסטוריון  בטקס  אמר  ברקנר",  של 

קיבוץ עין גב, מוקי צור. 

למידע נוסף – לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/articles/item/35/
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דברים שרואים מכאן

פתחו   ,1918 בספטמבר  ה-19  בבוקר 
ביצורי  על  במתקפה  אלנבי  של  כוחותיו 
התורכים בשרון. בתוך כשתי יממות, הגיעו 
לבית  עד  השרון  מאזור  אלנבי  של  כוחותיו 
סוסים.  על  ברובם  רכובים  כשהם  שאן, 
שמה של המערכה )אשר ניתן לה בדיעבד( 
לכיבוש צפון ארץ ישראל ולהגעה עד דמשק 

היה 'מערכת מגידו'.

הפרשים  קרב  היה  זו  מערכה  משיאי  אחד 
הלילי על תחנת הרכבת של צמח, תחנת 

הקצה בקו 'רכבת העמק' המיתולוגי.

עדיין  בצמח,  הלילי  והקרב  מגידו'  'מערכת 
מהווים מופת צבאי שממנו ניתן ללמוד עד 

עצם היום הזה.

התשתיות  סמנכ"ל  אירח  שעבר  בשבוע 
והפיתוח של המכללה האקדמית כנרת, זיו 
אופיר, את אלוף פיקוד הצפון אמיר ברעם 
לביקור  הפיקוד  של  הבכירה  הקצונה  ואת 
והתובנות  מגידו'  'מערכת  על  ולשיחה 

העולות ממנה.

מערכת  את  המתאר  בסרטון  לצפייה 
מגידו – לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=esaclPsHbhI&ab_channel=%D7%9E%D7%9B%D7%9C%D7%9C%D7%94%D7%90%D7%A7%D7%93%D7%9E%D7%99%D7%AA%D7%9B%D7%A0%D7%A8%D7%AA
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שיתוף פעולה אקדמי עם איחוד האמירויות

בשיתוף  יוצאת  כנרת  האקדמית  המכללה 
פעולה אקדמי, ראשון מסוגו, עם האקדמיה 
האמירויות.  באיחוד  ותיירות  לאירוח 
במסגרתו יגיעו משלחות של סגל ההוראה 
האמירויות  ולאיחוד  לישראל  והסטודנטים 
לצורכי למידה ושיתוף ידע. בהמשך צפויים 
שני  בין  משותפים  פרויקטים  להתקיים 

המוסדות האקדמיים. 

ההסכם בין האקדמיות קורה בזכות תהליכי 
ומדינת  האמירויות  איחוד  בין  הנורמליזציה 
שהתקיים  וירטואלי  לכנס  ובהמשך  ישראל 
הוצגו  במסגרתו  אשר  האחרון,  בנובמבר 
בין  הפעולה  לשיתופי  השונות  האפשרויות 

האקדמיות.
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עליה במספר המבודדים

ליום  נכון  יש  הירדן  עמק  האזורית  במועצה 
חמישי בבוקר )18.3.21( 13 מאומתי קורונה 

וכ-170 מבודדים.

הישובים שבהם יש חולה מאומת אחד לפחות 
כפר  מעגן,  מסדה,   ,)3( חוקוק  האון,  הם: 

עבודה, נווה עובד, פוריה עילית )3(.

ציון רמזור 2.45 המועצה ירוקה.

אחוז מחוסנים לאחר שתי מנות – 75%
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קבלת קהל מתאפשרת במועצה בתיאום 
התו  להנחיות  בהתאם  מראש  טלפוני 
אין  שבהם  במקרים  ורק  ואך  הסגול 
מקוון  באופן  לספק את השירות  אפשרות 

או בטלפון.
לקבוע  או  טלפוני  מענה  לקבל  אפשר 
שאתם  האגף  עם  בתיאום  בזום  מפגש 
זקוקים לשירותיו. למידע נוסף לחצו כאן

מענה טלפוני במועצה

https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/
https://govextra.gov.il/economy-tavsagol/
https://www.j-v.org.il/news/370/
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דרושים/ות

מנהל/ת מחלקת חינוך וקשרי קהילה במוזיאון	 

טכנאי/ת שטח בתחום התקשורת	 

עובד/ת במשרד עורכי דין	 

קיבוץ בעמק מגייס צוות למערכת החינוך	 

לאתר מעברים מעיינות כנרת - לחצו כאן

לפרטים - הקליקו כאן

https://mmk.org.il/he
https://www.j-v.org.il/boards/jobs/
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לבני משפחה שמהווים מטפל עיקרי בקשישים חולים 
בדמנציה או במחלות אחרות

הגינון הטיפולי מאפשר מרחב מוגן לביטוי רגשי באמצעות התבוננות בעולם הטבע והגינון באנלוגיה

למעגלי החיים בחיינו. הצמחים והעבודה הגננית מאפשרים חיבור לכוחות והתחדשות. 

בסדנא יינתנו כלים ורעיונות לעבודה משותפת עם בן המשפחה החולה, להעשרה והנעמת שעות הפנאי, 

מפגש שעשוי לעורר זיכרונות וחוויות משותפות. 

מטרת הסדנא:
להוות קבוצת תמיכה רגשית וחברתית עבורכם, בני המשפחה המטפלים,  להוות מקום מפגש של 

הכלה ושיתוף, ללא שיפוטיות, ולאפשר לכם לחזור הביתה עם כוחות מחודשים עד כמה שניתן.  

סדנא בגינון

”כי האדם עץ השדה/כמו האדם גם העץ צומח/כמו העץ האדם נגדע/

ואני לא יודע איפה הייתי ואיפה אהיה כמו עץ השדה"       נתן זך

מפגשים:
מס‘ מפגשים: 6 (אופציה להארכה ל – 8)

מס‘ משתתפים: 8-10 משתתפים

משך מפגש: כשעה וחצי.

ימי חמישי, בשעה 15:30, אחת לשבועיים

בחממה של מרכז היום "המייסדים"

מנחות:
מורן חן - מטפלת בגינון, מפעילת קבוצות בחממה 

של מרכז יום "המייסדים" מזה 9 שנים,

מרצה בתוכנית להכשרת מטפלים בגינון באורנים. 

תיקי נווה - עובדת סוציאלית של עמותת המייסדים. 

ההשתתפות בסדנא ללא תשלום. 
הקבוצה תפתח ב - 22.4 

בחממת המייסדים המקסימה

(סמוך למרפאה האזורית).

פרטים והרשמה:
דנה רווח - עו"ס בני משפחה מטפלים  054-5607836

תיקי נווה - עו"ס ומנחת הקבוצה  052-3551433

מורן חן - מטפלת בגינון ומנחת הקבוצה  052-8310740



28

גליון 223
ה' ניסן ה'תשפ"א  |  18 במרץ 2021

מה במועצה: השגרה החדשה



29

גליון 223
ה' ניסן ה'תשפ"א  |  18 במרץ 2021

מה במועצה: השגרה החדשה



30

גליון 223
ה' ניסן ה'תשפ"א  |  18 במרץ 2021

מה במועצה: השגרה החדשה

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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