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טקס יום הזיכרון בבית יד לבנים

טקס יום הזיכרון לזכר הנופלים בני ובנות עמק 
 )11.4.21( הקרוב  ראשון  ביום  יתקיים  הירדן 

בבית יד לבנים בשעה 17:00.

לפרטים – לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/482/
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שידור מיוחד ביום הזיכרון

בימים אלה מוקלטת, ביוזמת מרכז הצעירים 
של עמק הירדן, תוכנית רדיו מיוחדת כחלק 

מאירועי יום הזיכרון. 
התוכנית תשודר במהלך יום הזיכרון בשבוע 

הבא - 14.4.21.
עם  הצעירים  השדרים  ישוחחו  בתוכנית 
משפחות שכולות מהעמק וישמעו את סיפורי 

הילדות של הנופלים.
כמו כן יתקיימו שיחות וראיונות עם לוחמים, 
ואינם  הקרב  פצעי  עם  מתמודדים  אשר 
אתגרים  מימוש  ועל  יצירה  על  מוותרים 

חדשים.
עמוד  אחרי  לעקוב  ומוזמנות  מוזמנים 

הפייסבוק של מרכז הצעירים. 

https://www.facebook.com/info.center.jordan.valley
https://www.facebook.com/info.center.jordan.valley
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זיכרון בסלון: סיפורה של שלומית אופיר

לאחר שבשנה שעברה התקיים המיזם 'זיכרון 
בסלון' במפגשים מקוונים בלבד – השנה שבו 
וצעירים  צעירות  אזרחים,  לפגוש  הניצולים 

במסגרת אינטימית וקרובה.
השבוע  התקיים  המרגשים  המפגשים  אחד 
שלומית אופיר מקבוצת  ניצולת השואה  בין 
החקלאית  הקבוצה  וחברי  חברות  לבין  כנרת 
זרע  בבית  המתגוררים  משוחררים  חיילים   –

ומסייעים במקומות שונים בעמק.
שלומית אופיר נולדה בפולין ביום שבו נפתחה 
במדיה   – והצליחה  השנייה  העלם  מלחמת 
ואת  התופת  את  לשרוד   – אמה  בזכות  רבה 
לישראל  נשלחה  אשר  עד  המלחמה,  שנות 

לקבוצת כנרת.
ממקום  ונדדו  ברחו  משפחתה  ובני  שלומית 
עליה  להכריז  נאלצה  אמה  אשר  עד  למקום, 
ועל אחיה כיתומים כדי שיאפשרו להם לעלות 

לארץ ישראל, אל הקיבוץ.
את המפגש אירגנו אנשי מרכז הצעירים של 
של  נכדתה  יולי,  של  ביוזמתה  הירדן  עמק 

שלומית.



6

גליון 225
כ"ו ניסן ה'תשפ"א  |  8 באפריל 2021

מה במועצה: השגרה החדשה

המשימה  הושלמה  ומבורכת,  טובה  בשעה 
עילית  בפוריה  'השדה'  הילדים  גן  להפיכת 
המועצה  ביצעה  הפרוייקט  את  עתידי.  לגן 
בשיתוף משרד החינוך והוועד המקומי פוריה 

עילית. 
שבו  מפגש  היפהפה  בגן  התקיים  השבוע 
גרינבאום,  עידן  המועצה  ראש  נכחו 
על  המפקחת  ונטורה,  מיה  המנכ"לית 
החינוך,  משרד  של  צפון  במחוז  הילדים  גני 
יעל קורן, יו"ר הוועד המקומי, דוד בן ישי, 
מנהל אגף החינוך במועצה, יאיר ילובסקי, 
בהלול  צביה  במועצה,  הרך  הגיל  מנהלת 

ומנהלת החינוך בפוריה עילית, רותי ורדי.
הגן מעוצב באופן שמאפשר לילדים והילדות 
ליצור  יכולת  פיתוח  תוך  במרחב  התנסות 

ולהשפיע על הסביבה.
רחלי  בגן,  המובילה  והגננת  ורדי  רותי 
בליש, ציינו במפגש, כי התפיסה החדשנית 
שמשתנה  הילדים  לעולם  במיוחד  מתאימה 

באופן תדיר במציאות שבה אנו חיים כיום.

הגן העתידי בפוריה עילית
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הגן העתידי בפוריה עילית
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אינכם מוכרחים לעבור את זה לבדכם

הירדן  בעמק  ואבחון  יעוץ  לטיפול  התחנה 
לתושבי  שירותיה  את  ומרחיבה  מתחדשת 
מאגף  כחלק  פועלת  התחנה  המועצה. 

קהילה במועצה. 
שירותיו  את  הנותן  ותיק  במוסד  מדובר 
מזה  העמק  לתושבי  ובמקצועיות  באהבה 
שנים רבות. הרחבת מערך השירותים באה 
כמענה לבקשות שונות ומתוך הבנת הצרכים 

המשתנים העולים מעת לעת מהשטח.
כמו  בנושאים  פניות  יותר  כיום  יש  היתר  בין 
הביטחון  ערעור  ובחרדות,  בדאגה  עלייה 
מתגבר  קושי  התעסוקתי,  והביטחון  הכלכלי 
ילדים ובהצבת גבולות בתקופה של  בחינוך 
יום, עלייה בהתמכרות  העדר מסגרות וסדר 
נפשי  טיפול  מציעה  התחנה  ועוד.  למסכים 
צוות  הנפש.  בבריאות  אתגרים  של  במגוון 
התחנה בעל נסיון קליני עשיר ומגוון יעמוד 
לשרותכם בכל אתגר התפתחותי אישי , זוגי 

או משפחתי שאיתו אתם מתמודדים.
למידע נוסף וליצירת קשר – לחצו כאן

לצפייה בסרטון של התחנה - לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/364/
https://www.youtube.com/watch?v=obznGfDg6B8&t=6s&ab_channel=doveryarden
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שיטור נייד במרחב הכפרי

פסח  המועד  בחול  השיקו  הגבול  במשמר 
הכפרי  במרחב  נייד  משטרתי  שירות  מרכז 
תחת הכותרת: "מג"ב בדרך שלך". מדובר 
בצעד נוסף לחיזוק ביטחונם של החקלאים 

והמטיילים. 
למיני  שהוסבה  משאית  הוא  הנייד  המרכז 
תחנת משטרה, המספקת שירותי משטרה 
חקירות  תלונות,  גביית  לרבות  בסיסיים 

ומוקד דיווח משטרתי.
המרכז הנייד הוצב לראשונה בחול המועד 
הכינרת,  סביב  מרכזיים  מוקדים  במספר 
מטיילים  אלפי  עשרות  של  הגעתם  נוכח 
ומבקרים לאזור והוא עומד כעת לשירותם. 

לאחר בחינת תוצאות הפיילוט עם הפעלת 
את  במג"ב  יבחנו  הראשון,  הנייד  המרכז 
הקמתם של מספר מרכזים ניידים מסוג זה 

שיתפרסו ברחבי הארץ.

צילום: דוברות המשטרה
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עבדו  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  פקחי 
חול המועד פסח.  ימי  מסביב לשעון, במהלך 
בשנים  בעמק  זכור  לא  כזה  מטיילים  עומס 
האחרונות. ביטול ההגבלות והיציאה מהסגרים 
וחופי  הירדן  מורד  הירדן,  עמק  אל  הזרימה   -
פחות  בתוך  מטיילים,  אלף  כ-100  הכנרת 

משבוע.  
את  הינחה  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
הצווים  לאכוף את  ושפ"ע  אגף תפעול  פקחי 
החדשים, שנכנסו לאחרונה לתוקפם, לפנות 
ואף לקנוס מטיילים שהציבו אוהלים על חופים 

בלתי מורשים. 
האכיפה  את  המועצה  הגבירה  לכך,  בנוסף 
בישובים שבהם מושכרים חדרי אירוח בניגוד 
רעש  על  שכנים  של  תלונות  בעקבות  לחוק. 
המועצה,  פקחי  הגיעו  נוספים,  ומטרדים 
יחידות  אל  בשוטרים,  מלווים  כשהם  לעיתים 

האירוח ומסרו לבעלי המקום צוו סגירה. 
בכוונתו  כי  השבוע,  הבהיר  המועצה  ראש 
ליישם מדיניות של אפס סובלנות כלפי מסיגי 
באזורי  רעש  ומחוללי  אשפה  משליכי  גבול, 

מגורים. 
את  המועצה  אנשי  הגבירו  החג  ימי  במהלך 
פעילות קבלני פינוי האשפה ודאגו לשמור על 
שמסביב  ובשבילים  בטיילות  והסדר  הניקיון 

לכנרת.

אכיפה מוגברת בחול המועד
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והמומלצות  הטובות  הדרכים  אחת 
הזדמנויות  לייצר  עבודה,  למציאת 
דרך  היא   - דלתות  ולפתוח  חדשות 

חברים ואנשי קשר.

אז איך עושים את זה? 
לצורך  נטוורקינג  בסדנת  מתחילים 

חיפוש עבודה!

ביום שני, ה-26 באפריל
בשעה 10:00.

הסדנא - ללא עלות.
להרשמה – לחצו כאן 

לאתר מעברים מעיינות כנרת – 
הקליקו

הדרך המהירה למציאת עבודה

יש לכם עוד שאלות? 
שירה רוכברג 04-6752727

לתאום פגישה:
young@j-v.org.il 

https://mmk.org.il/he/courses/%D7%A0%D7%98%D7%95%D7%95%D7%A8%D7%A7%D7%99%D7%A0%D7%92-%D7%91%D7%97%D7%99%D7%A4%D7%95%D7%A9-%D7%A2%D7%91%D7%95%D7%93%D7%94-%D7%99%D7%95%D7%90%D7%91-%D7%92%D7%A8%D7%A0%D7%95%D7%AA
https://mmk.org.il/
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הצעירות  מרכז  היקרות,  העמק  נשות 
עם  לדרך  יוצא  הירדן  עמק  של  והצעירים 
מנהיגות  לעודד  שמטרתה  מקומית  תכנית 

והעצמה אישית בקרב נשות העמק.
לפיתוח  המשרד  של  בתוכנית  מדובר 
מרכז  עם  בשיתוף  והגליל  הנגב  הפריפריה 

הצעירים בעמק הירדן.
מאד  לתוכנית  להצטרף  מוזמנות  אתן 
תקציב  )וגם  מרחב  עם  ומרתקת,  מושקעת 
תחום  על  ולהשפעה  לעשייה  מכובד( 

הצעירים בעמק.
ההשתתפות בתוכנית - ללא עלות.

אז אם אתן צעירות תושבות עמק הירדן עד 
גיל 40, שרוצות להיות חלק מקבוצה איכותית 
של נשים מזיזות ויוזמות – אל תהססו והגישו 

את מועמדותכן.
 

התוכנית כוללת 20 מפגשים, אחת לשבועיים 
והיא תיפתח בסוף חודש אפריל.

 
להגשת מועמדות – לחצו כאן   

לפרטים נוספים – לחצו כאן

מנהיגות מקומיות

יש לכם עוד שאלות? 
שירה רוכברג 04-6752727

לתאום פגישה:
young@j-v.org.il 

https://lln.tfaforms.net/1296
https://www.j-v.org.il/news/485/
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ַמְדֵׁשן )קומפוסטר( במחיר מסובסד

אגף תפעול ושפ"ע במועצה האזורית עמק הירדן 
להעלות  שמטרתן  פעילויות,  של  שורה  מקדם 
את המודעות לנושא המחזור ולהפחתת כמויות 

הפסולת המובלות להטמנה. 
כחלק ממערך הפעילויות ועל מנת לעודד שימוש 
מסבסד  האגף  הביתי,  במרחב  איכותי  במוצר 
עמק  לתושבי  )מדשנים(  קומפוסטרים  רכישת 

הירדן.
מדשן הוא מיכל מאוורר למחזור פסולת אורגנית 
כמו שאריות מזון, גזם ועוד. הוא מתאים לשימוש 
הביתית  האורגנית  הפסולת  הבית.  בחצר 
שאחריו  פירוק  עוברת  המדשן  לתוך  המושלכת 
כך  אחר  ניתן  שאותו  )קומפוסט(,  דשן  מתקבל 

לפזר בגינה לדישון הקרקע.  
המתאימים  איכותיים  מדשנים  רכשה  המועצה 

למשפחה ממוצעת בבית עם גינה.
המועצה מסבסדת 50% מעלות המדשן ברכישה 

קבוצתית.
 ₪ 160 סבסוד:  אחרי  )קומפוסטר(  מדשן  מחיר 

כולל מע"מ.
המעוניינים/ות לרכוש מוזמנים לפנות אל רכזת 
שאהין  דוריס  במועצה,  הסביבתי  החינוך 
04-6757648 או באמצעות  בטלפון  עסאקלה 

tavrua@j-v.org.il :מייל

mailto:tavrua%40j-v.org.il?subject=
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לא רבים מכירים את הסיפור המלא של הקרבות 
העצמאות.  במלחמת  הירדן  בעמק  שהתחוללו 
הערבית  הפלישה  נבלמה  אלו  קרבות  בזכות 
באזור  הארץ  את  לבתר  הניסיון  באיבו  ונקטע 

הגליל.
עשה  הסיפור  של  והכתיבה  החקר  מלאכת  את 
הקיבוץ  וחבר  ב'  דגניה  בן  ז"ל,  אגין  אסף 
 17 בן  לוחם  היה  אשר  שנים,  עשרות  במשך 
 2001 בשנת  כתב  אסף  העצמאות.  במלחמת 
עבודה במסגרת תואר שני באוניברסיטת חיפה, 
בהנחייתו של פרופ' יואב גלבר, בשם 'המערכה

לבלימת הפלישה בעמק הירדן – מאי 1948' .
אסף נפטר לפני כשנה וחצי ואת מלאכת הפיכת 
עבודתו האוניברסיטאית לספר, לקחו על עצמם 
העורך  בעזרת  הירדן,  מעמק  חברים  מספר 

יהודה יערי.
המלא  הסיפור  את  בספר  מגולל  ז"ל  אגין  אסף 
אודות הקרבות במלחמת העצמאות, מקיבוץ עין 
גב בצפון, דרך קרבות הבלימה בצמח ובדגניות, 
ועד  הגולן  ובשער  במסדה  הנואשים  הקרבות 
לעמידת הגבורה של קיבוץ גשר בדרום. בקרבות 
בעמק הירדן היו שותפים חברי קיבוצים ותושבי 
ישובים נוספים מהעמק ומטבריה, ביחד עם חיילי 

חטיבת גולני הצעירה.

עמק הירדן במערכה 

להגן  שיצאו  ההתיישבות  לאנשי  מוקדש  הספר 
לצידם,  שלחמו  לחיילים  בגופם,  בתיהם  על 

ולאלה שלא שבו משדה הקרב.

שלמה  הספר:  ולרכישת  נוספים  לפרטים 
מנוח 054-2271219

מחיר מיוחד לרוכשים באתר הוצאת טפר:
80 שקל.

לרכישת הספר באתר ההוצאה – לחצו כאן

http://www.teper-p.co.il/%D7%A2%D7%9E%D7%A7-%D7%91%D7%9E%D7%A2%D7%A8%D7%9B%D7%94.html
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מה במועצה: תמונת מצב קורונה
גליון 225

כ"ו ניסן ה'תשפ"א  |  8 באפריל 2021

3 מאומתי קורונה

בעמק הירדן יש נכון ליום חמישי בבוקר 8.4.21 
שלושה מאומתי קורונה בלבד.

מספר המבודדים: 27.

)כ-80%   8,195 שנייה:  מנה  מחוסנים 
מהאוכלוסייה המחוייבת בחיסון(.
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מה במועצה: השגרה החדשה

וחניכי  חניכות  יצאו   – הפסח  במהלך  גם 
צופי ים כנרת להפלגות. שיאם של מפעלי 
ארוכה,  הפלגה  היה  השכבות  בכל  פסח 
יום  ירידה לחוף, במשך  ללא עצירות וללא 

שלם. 
עם החזרה מחופשת הפסח - פתחו צופי 
יום הזיכרון לשואה  ים כנרת בסבב אירועי 
ולאחריו יום הזיכרון לחללי צה"ל ולקורבנות 

פעולות האיבה. 
לקורסי  החניכים  מתכוננים  אלה,  בימים 
בקורסי  מדובר  ישראל.  ים  צופי  של  הקיץ 
חופשת  במהלך  שיתקיימו  ימיים  הכשרה 
הקיץ ובסיומם תושלם הכשרתם של חלק 
השונים.  בתפקידים  לפעול  מהחניכים 
קורסי הקיץ הינם שיא תהליך הלמידה של 
במהלך  ותורגלו  שנלמדו  הימיים  התכנים 
כל  של  מרכזי  מפגש  זהו  הפעילות.  שנת 
שבטי צופי הים ב'קציני ים עכו' לאורך כל 

חודש יולי.

יום שלם בלב הכנרת
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מה במועצה: השגרה החדשה

ציוד חדיש ליחידת החילוץ וההצלה

לחילוץ  המתנדבים  מערך  טובות:  בשורות 
הציוד  את  קיבל  הירדן  של  עמק  והצלה 
בסיוע  נרכש  הציוד   .02 למחלץ  המשלים 
ידי ראש  ונמסר בשבוע שעבר על  המועצה 
מיה  המנכ"לית  גרינבאום,  עידן  המועצה 

ונטורה וקב"ט המועצה אורי אפרת. 
המתקדמת,  החילוץ  ליחידת  מיועד  הציוד 
חודשים  כשלושה  לפני  סיים  ממנה  שחלק 
- כולל  זו  את הכשרתו. כל הפעילים ביחידה 

מפקדיה - הינם מתנדבים.
מפקדי יחידת החילוץ של עמק הירדן, רס"ב 
הודו  אלברט,  קובי  ורס"ב  יצחקי  צפריר 
יחידת  והבהירו:  הסיוע  על  בחום  למועצה 
יותר  כעת  ערוכה  חירום  בשעת  המתנדבים 

מתמיד.
אך  ישמש  שהציוד  להתפלל,  רק  נותר  כעת 

ורק לתירגול ולא חלילה למקרה של אמת.
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מה במועצה: השגרה החדשה

נפתח קורס מיינקראפט למתקדמים 

לפרטים ולהרשמה לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/474/
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מה במועצה: השגרה החדשה

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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מה במועצה: השגרה החדשה

תעסוקה

גליון 225
כ"ו ניסן ה'תשפ"א  |  8 באפריל 2021

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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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. 

1

1

2
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מה במועצה: השגרה החדשה
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מה במועצה: השגרה החדשה

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


