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אמבולנס בכל שעות היממה בעמק

בשורה חשובה מאד לתושבי עמק הירדן: 
מצד  מאמצים  בעקבות  מהחודש,  החל 
המועצה ובסיוע האחראי על המתנדבים 
בעמק קובי אלברט, הציבו אנשי מד"א 
מרחב ירדן אמבולנס כונן שמסוגל לענות 
ביממה.  שעות   24 במשך  לקריאות 
יחידת  אנשי  ידי  על  מופעל  האמבולנס 
מד"א  אנשי  ידי  ועל  בעמק  המתנדבים 

לסירוגין. 

האמבולנס  הצבת  אודות  הסיכום 
בפגישה  הושג  הירדן  בעמק  בקביעות 
ראש  בין  החודש,  בתחילת  שהתקיימה 
המועצה עידן גרינבאום למנהל מרחב 

ירדן של מד"א אורן אביטן.
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פרוייקט למניעת מצבי סיכון במורד הירדן

ביום ראשון הקרוב )18.7( עתיד להיפתח 
ומגוונים  רבים  גורמים  בסיוע  לראשונה, 
לנוער  "מתחברים  פרוייקט   - במועצה 
חודש  במשך  יפעל  הפרוייקט  בחופים". 
ימים במורד הירדן ומטרתו לאתר ולמנוע 
באזור  המבלים  נוער  מבני  סיכון  מצבי 

במהלך הקיץ.

החניה  למגרש  סמוך  שיוקם  הפרויקט, 
בין- מתוכנית  חלק  הוא  רוי',  ה'רוב  של 

משרדית למניעת מצבי סיכון ואיתור בני 
הגדול.  בחופש  הבילוי  במתחמי  נוער 
החל  הלילה  בשעות  יפעל  המתחם 
משעה 20.00 ועד לשעות הקטנות של 
מדריכים  צוות  ע"י  יופעל  הוא  הלילה. 
מרחב  יקיימו  אשר  סוציאליים,  ועובדים 
מוגן שמסוגל להפחית את מצבי הסיכון 

שאליהם חשופים בני נוער.  

למידע נוסף - לחצו כאן

מפגש הכשרה של הצוות שיפעל במתחם במורד הירדן

https://www.j-v.org.il/news/518/
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כל האירועים בעמק הירדן -
בקליק אחד בנייד

תערוכות,  מופעים,  להורים,  סדנאות  הרצאות, 
ערבי שירה, מפגשים ופעילויות בספריה האזורית, 
לילדים  חדשים  חוגים  המוניים,  ספורט  אירועי 
ולמבוגרים, טקסים, טיולים בעמק ומחוצה לו וכל 

מה שיש לעשות או לראות בעמק.

מעכשיו – הכל בקליק אחד בנייד

https://www.j-v.org.il/events/
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מיגוניות בשלושה מישובי העמק

בשלושה מישובי המועצה האזורית עמק 
הירדן הוצבו השבוע מיגוניות אשר סופקו 

למועצה בסיוע פיקוד העורף.
המיגוניות מעניקות למי שמצויים בתוכן 
הגנה מפני ירי של טילים ופצצות מרגמה.

כנרת  הם:  הוצבו  שבהם  הישובים 
מושבה, אלמגור, גינוסר.
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מתמטיקה ואנגלית מסרבים להיות אויבים

במהלך השבוע שעבר, התקיימה ביוזמת 
קיץ  פעילות   – במועצה  החינוך  אגף 
לאפשר  שנועדה  סקול(  )סאמר  יחודית 
פערים  להשלים  ח'  שכבת  למסיימי 
ממוקדת,  למידה  שעות  עוד  ולצבור 

במקצועות האנגלית והמתמטיקה. 

רגועה  באווירה  התקיימה  הלמידה 
קטנות,  בקבוצות  עבודה  וחווייתית: 
משחקים  עבודה,  חוברות  של  שילוב 

אינטראקטיביים ועוד. 

במהלך השבוע, מעבר ללמידה, התקיימו 
את  לגבש  שסייעו  הפגתיות  פעילויות 
לבית  אותם  ולשלוח  הלומדים  קבוצת 
ירח, עם בונוס של מספר חברים נוספים 

שטרם הכירו מרחבי העמק.

מורים  שני  שכלל  ההוראה,  צוות 
לאנגלית,   מורות  ושתי  למתמטיקה 
מספר על אוירה נעימה במיוחד במהלך 
לעסוק  צורך  שום  היה  לא  השבוע. 
המטרה  הבנת  מתוך  משמעת,  בענייני 
המשותפת של כלל משתתפי התוכנית. 

>>
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חוויה  היתה  זו  התלמידים  עבור  גם 
השבוע,  בסיום  סיפרו  הם  משמעותית. 
אף  על  ללמוד  שהצליחו  הרגישו  כי 
בתחילת  התוכנית  וקיום  האינטנסיביות 
החופש. זו בהחלט דרך טובה לסיים שנה 

מאתגרת ולא שיגרתית.

אמר  ילובסקי  יאיר  החינוך  אגף  מנהל 
בשנת  "בהתחשב  הפעילות:  בסיום 
הקורונה שטילטלה את כולנו, היה חשוב 
שבוע  והתלמידים  לתלמידות  להעניק 
כדי  עניינית,  לימודית  גישה  עם  מרוכז, 
שניתן  ככל  מוכנים  להגיע  להם  לאפשר 
רוצה  אני  ירח.  בבית  דרכם  לתחילת 
לומר מילים חמות לצוות ההוראה שזכינו 
תוכנית  שבנתה  יצירתית  חבורה  לפגוש. 
מרשימה מאד בתוך פרק זמן קצר. מילים 
טובות מגיעות גם לתלמידות והתלמידים 
היוזמה  של  בהצלחה  חשוב  חלק  שהיו 

שמיושמת לראשונה בעמק".

מתמטיקה ואנגלית מסרבים להיות אויבים
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נלכדו שוהים בלתי חוקיים

בשטחים  השבוע  שנערך  במבצע 
שוהים  שמונה  נתפסו  בעמק,  חקלאיים 
והמעסיק  השטחים  תושבי  חוקיים  בלתי 
אנשי השיטור הקהילתי  ידי  על   - שלהם 

של מג"ב בעמק הירדן.  

של  העסקה  כי  להזכיר,  ההזדמנות  זו 
פלילית  עבירה  היא  חוקיים  בלתי  שוהים 
קנסות  מוטלים  שבעקבותיה  חמורה 

גבוהים על המעסיקים העבריינים.  

במקרים מסויימים, מחרימה המדינה את 
הרכב שבו בוצעה הסעת השב"חים.
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מפגש לעסקים תומכי תיירות  

ותומכי  התיירות  מתחום  עסקים  בעלי 
הזה  המפגש  הירדן?  מעמק  תיירות 

בדיוק בשבילכם! 

יריד  אודות  פרטים  יימסרו  במפגש 
פורום  דיון של  יתקיים  התיירות הקרוב, 

התיירנים בעמק הירדן. 

עם  מפגש  ולאחריה  הרצאה  תהיה 
 North Israel והמיזם  פרשיץ  בן 

.Guider

תיירות?  תומכי  זה  מה  שואלים,  אתם 
לתת  יכול  שלו  שהעסק  מי  כל   - ובכן 
שירות לתיירים הרבים המגיעים לעמק 

)בעלי סדנאות, קולינריה ועוד(.

 -  09:30  ,19.7.21 שני,  ביום  המפגש 
11:30 במרכז הצעירים היפהפה בבית 

גבריאל.

בהרשמה  עלות,  ללא  המפגש 
מראש - הקליקו כאן 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdJVPNXyMiT9tpAsrSOmJ-WATka39dTJo2n0lLUF0NjfcSyWw/viewform
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הושלמו השיבוצים

לצפיה בשיבוץ של ילדיכם
בכיתה א' ובגני הילדים - 

לחצו כאן

https://www.cityedu.co.il/v2/CityEdu.aspx?CustomerID=22060&PageID=25004&group
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הצביעו בעד היזמים של יוניסטרים כנרת

רגע האמת קרב והולך: נבחרת הנערות 
והנערים של 'יוניסטרים כנרת' בבית ירח 
פנתה השבוע אל הציבור בעמק הירדן 
לזכות  לה  כולו, בבקשה שיסייע  ובאזור 
יוניסטרים  של  השנה'  'מיזם  בתחרות 

בכל הארץ.

האנרגטית  הצעירה,  הקבוצה 
והמוכשרת, שאותה מוביל רותם אבני, 
יחודי  מיזם  על  כשנה  מזה  עובדת 
אמיתי  שינוי  לחולל  שנועד  למיחזור, 

בהרגלי הציבור ובשמירה על העולם.

'יוניסטרים  וחברי  חברות  של  בקשתם 
וכל  אחת  שכל  פשוטה:  היא  כנרת' 
ויצביע עבור  ייכנס  אחד מאנשי העמק 
בתחרות  המתמודד  שלהם  הפרוייקט 

הארצית.

על  הכנרת  את  לשים  ההזדמנות  זו 
המפה.

על  להקליק  יש  עבורם,  להצביע  כדי 
הקוד  את  לסרוק  )או  המצורף  הקישור 
בעד  ולהצביע  המצורפת(  בתמונה 
פרוייקט RyWorth של מרכז 'יוניסטרים 

כנרת' בתיכון בית ירח.

https://www.meizam2021.co.il/
/projects/ryworth

6.	כדי להצביע עבורם, יש להקליק על הקישור המצורף (או לסרוק את הקוד בתמונה המצורפת) ולהצביע בעד פרוייקט RyWorth של מרכז 'יוניסטרים כנרת' בתיכון בית ירח.https://www.meizam2021.co.il/projects/ryworth/
6.	כדי להצביע עבורם, יש להקליק על הקישור המצורף (או לסרוק את הקוד בתמונה המצורפת) ולהצביע בעד פרוייקט RyWorth של מרכז 'יוניסטרים כנרת' בתיכון בית ירח.https://www.meizam2021.co.il/projects/ryworth/
6.	כדי להצביע עבורם, יש להקליק על הקישור המצורף (או לסרוק את הקוד בתמונה המצורפת) ולהצביע בעד פרוייקט RyWorth של מרכז 'יוניסטרים כנרת' בתיכון בית ירח.https://www.meizam2021.co.il/projects/ryworth/
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לעבור את הקיץ הזה בשלום

במקומות  פרצו השבוע  שריפות  מספר 
שונים בעמק. ביום שלישי אחר הצהריים, 
נאבקו שש כבאיות מתחנת טבריה עם 
שתי שריפות שהתלקחו סמוך למנחמיה 
ואיימו להגיע עד לכביש 90 ולגרום נזק 

לרכבים החולפים. 

כוחות  על  מאד  היקשתה  העזה  הרוח 
השיטור  באנשי  שהסתייעו  הכיבוי 
הקהילתי בעמק. הכביש נחסם לסירוגין 
לפרקי זמן ממושכים בקטע שבין חמדיה 

לגשר.

של  בחקירה  החלו  האש  מכבי  אנשי 
מקור השריפות, אולם ככל היודע לאור 
העובדה שהיו מספר מוקדי התלקחות – 

לא מן הנמנע כי מדובר בהצתות.

>>
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שניכוש  לכולנו,  להזכיר  ההזדמנות  זו 
אשפה  של  סוג  כל  וסילוק  עשבים 
במיוחד   – להתלקח  ועלולה  שנערמה 
יסייעו   - מגורים  ואזורי  מבנים  בקרבת 
הקיץ  עם  יותר  טוב  להתמודד  לכולנו 
אמר  טרם  הסימנים  כל  פי  שעל  הזה, 

את מילתו האחרונה. 

השיטור  ושוטרי  למתנדבי  רבה  תודה 
הקהילתי של מג"ב, מתנדבי מד"א עמק 
לרבש"צים  לשטח,  שהוקפצו  הירדן 
האש  ללוחמי  הסמוכים,  הישובים  מן 

הנחושים ולתחנת משטרת טבריה.

לעבור את הקיץ הזה בשלום



14

מה במועצה: השגרה החדשה

ספורט
גליון 238

ו' אב ה'תשפ"א  |  15 ביולי 2021

מי אנחנו?

קבוצת נשים מעמק הירדן ומהסביבה, 
משותפת  לחתירה  בכנרת   שנפגשות 

בסירות דרקון.

קודם  ידע  עם  לסירות  הגענו  לא 
בחתירה, הגענו כי אנחנו יודעות כמה 
פעילות גופנית  חשובה לבריאות שלנו, 
להתנסות  ורצון  סקרנות  בנו  והייתה 
גדול  חלק  היום,  שעד  ימי,  בספורט 

מאתנו לא נחשף אליו.

למה לחתור?

פעולת החתירה מפעילה מגוון שרירים 
בריאות  להרגשת  ותורמת  בגוף  גדול 

וחיוניות מיידית.

בסירת הדרקון יש מקום ל-20 חותרות, 
לחוויה  החתירה  את  שהופך  מה 
קבוצתית. כל חותרת היא חלק מקבוצה 
מאתגרת  מעצימה,  הייחד  וחווית 

ומעניינת יותר.

כל הטוב הזה קורה בכנרת.  

רוכבות על דרקון

המים השקטים מקבלים אותנו באהבה 
שמלווים  ושלווה,  רוגע  עלינו  ומשרים 

אותנו גם כשהאימון מסתיים. 

ולמה אנחנו כותבות את כל זה?

כי חשוב לנו  לגדול ולצמוח ולהביא כמה 
ולמלא  החתירה  לספורט  נשים  שיותר 
אנרגטיות  דרקון  בסירות  הכנרת  את 

ובשמחת חיים.

ליצירת קשר:

• נעה אילן  052-3795633      

• אילנה חכמון 054-7731702   
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בריאות
קוצרה תקופת הבידוד ל-7 ימים

מנכ"ל משרד הבריאות, פרופ' נחמן 
אש, חתם על תיקון לצו בריאות העם, 
הבידוד  תקופת  את  לקצר  המאפשר 

החל מהיום )יום ה' 15.7.21(.

ניתן לקצר את הבידוד עם שתי בדיקות 
שליליות שיתבצעו במועדים הבאים:

בדיקה ראשונה - סמוך ככל האפשר 
לכניסה לבידוד.

- החל מהיום השביעי  בדיקה שניה 
לאחר  שעות   24 ולפחות  לבידוד, 

ביצוע הבדיקה הראשונה.

מרגע קבלת תוצאה שלילית בבדיקה 
השניה, ניתן לצאת מהבידוד. אין צורך 
להמתין לקבלת מסרון שחרור ממשרד 

הבריאות.
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מרוץ ארזי הלבנון

הירדן  עמק  מתושבי  כמאתיים 
חמישי  ביום  השתתפו  והסביבה 
הלבנון  ארזי  במרוץ  שעבר  בשבוע 
המסורתי, המתקיים מדי שנה לזכרם 
בלבנון  צה"ל  מערכות  חללי  של 
בשכנה  שמקורו  הטרור  וקורבנות 

מצפון לנו.

 10  5,  ,2 מסלולים:  )שלושה  המרוץ 
ומוזנק  תחרותי  ולא  עממי  הוא  ק"מ( 
איל  בית  שמול  מהרחבה  שנה  מדי 

באשדות יעקב מאוחד. 

כקבוצה   - במרוץ  חלק  לקחו  השנה 
הצטיינה  אשר  משתתפים  רבת 
מתנדבות   – לעין  ניכרת  במוטיבציה 
השיטור  ואנשי  הירדן  עמק  ומתנדבי 

הקהילתי של מג"ב בעמק.
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מרוץ ארזי הלבנון
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סיור מרתק ממש ליד הבית

מי  יש  בטיוליהם.  לכת  מרחיקים  כולם  לא 
חברי  הם  כאלה  ביתו.  בקרבת  שמטייל 
'המייסדים',  הקהילה התומכת של עמותת 
שגם  מתברר  קצרים.  לטיולים  שיוצאים 
למשל,  להפתיע.  יכולים  כאלה  טיולים 
מקורות,  חברת  של  'ספיר'  באתר  ביקור 
את  שעוטפת  הקהילה  חברי  הגיעו  לשם 

העמותה, בראשית החודש. 

אתר 'ספיר' הוא הישג טכנולוגי מרשים של 
מדינת ישראל. הוא גם המקום שבו מתחיל 
מסע המים מהכנרת למרכז הארץ ולדרומה, 
טופוגרפיים  מכשולים  על  התגברות  תוך 

מאתגרים. 

החברים והחברות צמאים לטיולים והביקור 
במקום שהמים הם השחקן הראשי בו - היה 

חוויה מרגשת. 

>>
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סיור מרתק ממש ליד הבית

>>

ניתן  המאובטח  באתר  האור-קולי  במרכז 
אשלי  לצפות בסרט מעניין; ההדרכה של 
הכנה  שעשה  מי  מעולה.   - מ"מקורות" 
לשם,  הנסיעה  במהלך  לביקור,  מצויינת 
מתל-קציר,  אורטנברג  )אורטי(  צבי  היה 
מנהלת  ומנהל  התומכת  הקהילה  חבר 
לאחל  הזדמנות  אגב,  זו,  בעברו.  הכנרת 
לאורטי החלמה מהירה ולהודות לו על חלקו 

בהצלחת הסיור. 

במצודה  הסתיים  והמרגש  המהנה  היום 
ענת  עם  במפגש  חוקוק,  של  המרשימה 
פארן שמעו האורחים על תולדות הקיבוץ 

ואת סיפור מייסדיו וממשיכיהם. 
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ספורט
גליון 238

ו' אב ה'תשפ"א  |  15 ביולי 2021
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גליון 238
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ספורט
גליון 238

ו' אב ה'תשפ"א  |  15 ביולי 2021

17.7.21 | בית בנדל

ליגת הקיץ של עמק הירדן

מחזור שני!מחזור שני!

צעירי
העמק

ותיקים

אלווה
בר

אשדות
יעקב

דגניה
ב‘

קבוצת
כנרת

בשעה 
16:00

בשעה 
18:00

בשעה 
20:00
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גלאי עשן לותיקי העמק בני +80

לפניות: קרן זילברשץ, מזכירה - עמותת המייסדים 04-6667511
  אניה סימליך, עו"ס היחידה לשלום הוותיק במועצה 058-5340227  

ביוזמה משותפת של המייסדים – עמותת ותיקי עמק הירדן
 ואגף קהילה ושירותים חברתיים במועצה.

נרכשו - 500 גלאי עשן עבור ותיקי העמק בני ה–80  ומעלה.

הם מתריעים מיד על שריפה ומאפשרים יציאה מהירה מאזור הסכנה.

מאחלים לכם חיים טובים בטוחים ובריאים !

 המייסדים – עמותת ותיקי עמק הירדן 
אגף קהילה ושירותים חברתיים במועצה האזורית עמק הירדן
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משקפיים ורודות

המועצה האזורית עמק הירדן יצרה 

ורודות  משקפיים  עמותת  עם  קשר 

ניצולי   – תושבינו  את  ומזמינה 

השואה, להיעזר בשרותיה הנפלאים 

של יוזמה זו.     

מוזמנים/ות  עזרה  וקבלת  לפרטים 

לפנות אלינו.

זהר יחיאלי 050-8651915

אניה סמליך 058-5340227

עבור  הוקם  ורודות  משקפיים  מיזם 

שורדי השואה, מתוך הבנה כי קיים 

הרפואי  בפן  וליווי  בסיוע  עז  צורך 

הרפואיים  האתגרים  מול  ותמיכה 

גילם המתקדם  והבירוקרטיים אשר 

מציבים  מבתיהם  מיציאה  והחשש 

בפניהם.

איכותי  רפואי  ליווי  מציעים  אנו 

עלות,  וללא  בירוקרטיה  ללא  ואישי, 

באמצעות:

חסמים 	  מול  בטיפול  סיוע 

הרפואה  במסגרת  בירוקרטיים 

הציבורית.

תיאום ביקורים בקליניקות פרטיות 	 

ללא עלות.

לבדיקות 	  וליווי  בהגעה  סיוע 

רפואיות ברחבי הארץ.

לשילוב  הביאה  החשובה  המטרה 

החולים  לקופות  המיזם  בין  כוחות 

ובתי החולים.
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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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