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מה במועצה: השגרה החדשה

יש לחנות בהתאם לחוק

הירדן  עמק  האזורית  המועצה  פקחי 
כי  לוודא  מנת  על  אכיפה,  מקיימים 
במקומות  ורק  אך  חונים  הרכבים  כל 
היתר  בין  דין.  כל  פי  ועל  המסומנים 
בחנייה שליד בניין המועצה ובחניית בית 

איל באשדות יעקב.

אנא הקפידו שלא לחנות בסמוך לאבני 
שפה המסומנות באדום לבן, לא בחניה 
במקומות  לנכים,  ורק  אך  השמורה 
המיועדים לרכבי תחבורה ציבורית ועוד. 
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מחאת החקלאים על פני כל הארץ

הארץ  ברחבי  מרכזיים  צמתים  בשמונה 
הפגנות  השבוע  חמישי  ביום  התקיימו 
ישראל,  חקלאי  של  מחאה  ופעולות 
בעקבות כוונת שר החקלאות עודד פורר 
ושר האוצר אביגדור ליברמן לבטל את 
מחו"ל.  וירקות  פירות  יבוא  על  המכסים 
בחקלאות  קשות  לפגוע  עלול  זה  צעד 
רבים בעמק  ובבעלי משקים  הישראלית 

הירדן ובכל רחבי הארץ.

חקלאיות וחקלאים מעמק הירדן בראשות 
ענבל אגוזי,  מרכזת הוועדה החקלאית 
לקחו חלק בצעדי המחאה בצומת גומא 

שבגליל העליון. 

ראש המועצה האזורית עמק הירדן, עידן 
גרינבאום, כתב השבוע פוסט נוקב שבו 
חקלאות  ענפי  של  חיסולם  מפני  הזהיר 
רבים וחיוניים לכלכלה ולביטחון התזונתי 

של מדינת ישראל.

>>
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מחאת החקלאים על פני כל הארץ

>>

"בשנה הבאה אנחנו אמורים לחגוג 100 
שנים של גידול בננות בעמק הירדן. אם 
החקלאות,  בשר  תלויים  יהיו  הדברים 
עודד פורר ובשר האוצר, אביגדור ליברמן, 
לא נגיע לציון הדרך החשוב הזה", כתב 
המכובסת  המילה  "תחת  גרינבאום. 
את  האלה  השניים  מובילים  'רפורמה' 
הרס החקלאות הישראלית בכלל וחורצים 
את דינו של ענף הבננות בעמק בפרט".

השבוע  שני  ביום  עלה  המועצה  ראש 
לכנסת, ביחד עם רבים מראשי המועצות 
ח"כים,  עם  למפגש  בארץ,  האזוריות 
שרים וסגני שרים. נקווה שצעדי המחאה 
עם  ומתקיימים  שהתקיימו  והמפגשים 
הידברות  יניבו  משרדו  אנשי  ועם  השר 
החקלאות  על  שישמרו  והסכמות 

והחקלאים.
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היזמים המצטיינים של העמק

שנה  מסיים  כנרת'  'יוניסטרים  פרוייקט 
תחרות  במסגרת  חלומית:  ראשונה 
בהיכל  השבוע  שהתקיימה  השנה  יזם 
החבורה  גברה  אביב,  בתל  התרבות 
כנרת',  'יוניסטרים  של  הנפלאה 
בית  בתיכון  ט׳  כתה  מבוגרי  המורכבת 
ירח, על 22 מיזמים אחרים וזכתה בתואר 

״מיזם מצטיין״. 

מול  בגבורה  עמדו  הצעירים  החברה׳ 
המשק  מבכירי  המורכב  השופטים  חבר 
והציגו את המיזם שלהם, שכולו חדשנות 

בתחום איסוף הבקבוקים למחזור.

לדרך  שותפים  הרבה  חברו  להצלחה 
ובחשיבות  במיזם  כמונו  שמאמינים 
תודה  נוער.  בני  בקרב  יזמות  עידוד  של 
ענקית לד״ר אורנית רז מנכ"לית תאגיד 
לתת  מזמנה  שהקדישה  אל״ה  המחזור 
ישראל  לארומה  תודה  וכיוונים.  עצות 
תודה  ונרתמו.  הפוטנציאל  את  שקלטו 
ולחברת  עמקים  כנרת  לאשכול 
שעוד  מקומי  אפ  )סטארט  ארטליסט 
בהפקת  הסיוע  על  גדולות(,  לו  נכונו 

הסרטון.

>>
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היזמים המצטיינים של העמק

>>

מילים חמות מגיעות למנכ״לית המועצה 
מיומו  המיזם  את  שמלווה  ונטורה  מיה 
החרוץ  המנהל  אבני  לרותם  הראשון, 
צוות  לכל  וכמובן  שלנו  הסניף  של 
'יוניסטרים' בראשות המייסד ואיש החזון 

רוני צארום.

לנו את כל הסיבות להמתין בציפייה  יש 
הזמן  וזה  הבאה.  השנה  של  למחזור 
הראשון  למחזור  הצלחה  הרבה  לאחל 
המוצלח, שימשיך לשנה ב׳ ויעבוד קשה 

על המיזם שלו.
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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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צעירות
וצעירים
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דרוש: מיזם מקומי פורץ דרך

- תוכנית המנהיגות  'מקומי'  משתתפות 
הנגב  הפריפריה,  לפיתוח  המשרד  של 
והגליל בעמק הירדן, לקחו חלק בשבוע 
שעבר בהאקתון יחודי שבמסגרתו חשבו, 
חברתיות  יוזמות  לפתח  והתחילו  הגו, 

למען עמק הירדן.
מחשבה,  מלאי  יומיים  כלל  ההאקתון 
היכרות;  והעמקת  שיח  מוחות,  סיעור 
קהילת  כל  של  צרכים  ומיפוי  חיבור 
הצעירים בעמק. כל אחת בחרה וחשבה, 
ו/או להוביל מיזם  יכולה לתרום  איך היא 
פורץ דרך ואנחנו עמוק בתהליך למצוא 
ובוערים  רלוונטיים  שיהיו  המיזמים  את 

בקרב הצעירים.
אנחנו נמשיך ונעדכן כמובן.
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צעירות
וצעירים
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רוצים לשפר את סיכוייכם
לקבל מלגות?  

ליקטנו עבורכם
כמה טיפים קטנים

)אבל חשובים ומועילים(

לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/%D7%90%D7%99%D7%9A-%D7%AA%D7%95%D7%9B%D7%9C%D7%95-%D7%9C%D7%A9%D7%A4%D7%A8-%D7%90%D7%AA-%D7%A1%D7%99%D7%9B%D7%95%D7%99%D7%99%D7%9B%D7%9D-%D7%9C%D7%A7%D7%91%D7%9C%D7%9A-%D7%9E%D7%9C%D7%92%D7%95%D7%AA-%D7%98%D7%99%D7%A4%D7%99%D7%9D-%D7%A7%D7%98%D7%A0%D7%99%D7%9D-%D7%95%D7%97%D7%A9%D7%95%D7%91%D7%99%D7%9D/
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בריאות
בדיקות מהירות בבתי המרקחת

מהירות  קורונה  בדיקות  חשובה:  הערה 
נועדו  ולא  אישי  לשימוש  הינן  ביתיות 
לצורכי כניסה או אימות לקורונה. תוצאה 
אינה  אלו  קורונה  בבדיקות  שלילית 
למקומות  לכניסה  כאסמכתא  משמשת 
שחרור  ירוק,  תו  שמח,  בתו  הפועלים 

מבידוד או במעברי גבול וטיסות.

למידע נוסף - לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/521/
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מיום חמישי )29.7(:
אירועים מעל 100 איש - במתווה 'התו הירוק'

למידע נוסף – לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/news/520/
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חגיגת משפחות בנווה עובד

התקיימה  שמחה  משפחות  חגיגת 
השבוע בישוב נווה עובד. מגוון פעילויות 
הביטחון  בשיתוף  ומהנות  חווייתיות 
והספרייה  צעירים  מחלקת  הקהילתי, 

האזורית.

והמחשה עם  סיפור  זה התחיל בשעת 
לפעילות  והמשיך  האלוף  דנינו  שרלי 
של משחקי חשיבה ויצירה מבית היוצר 
מקסים  יצירה  ושולחן  פלונטר  של 

שריתק אליו ילדים רבים.

קרטיבים  קל,  לכיבוד  דאג  הישוב  ועד 
וטרופיות לילדי היישוב.

מחמאות ללימור נחום, רכזת התרבות 
של הישוב, שזו לה טבילת אש מוצלחת 

ומבשרת טובות.
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גשם של מטאוריטים בשמי הלילה

במסלולו  הארץ  כדור  חולף  שנה  מדי 
ובוץ,  אבק  שאריות  דרך  השמש  סביב 
טמפל-טוטל.  שביט  אחריו  שהותיר 
פוגעים  השביט  שהותיר  אבק  גרגרי 
באטמוספירה ונמשכים אל כדור הארץ. 
התוצאה של התופעה הזו עשויה להיות 
מקורו  מטאוריטים.  של  גשם  מרהיבה: 
סמוך  נראה  המטאוריטים  קילוח  של 
לקבוצת פרסאוס ולכן מטאוריטים אלה 

נקראים פרסואידים. 

מיוחדת  לתצפית  מוזמנים/ות  אתם 
הגן  וקסום:  חשוך  באזור  בפרסואידים 

הלאומי כוכב הירדן.  

מתכנסים בשעה 19:45 כדי להתארגן 
יינתנו   20:00 בשעה  אחרון.  אור  עם 
דברי הסבר כלליים ולאחר מכן – אפשר 

יהיה להיערך לצפייה במטאוריטים.  

איך מגיעים?
כתבו בוויז -  גן לאומי כוכב הירדן. 

הרשמה  מחייבת  במפגש  ההשתתפות 
יהיה  שאפשר  כדי  הזה.  בקישור 
עדכניים  פרטים  בהתאם.  להיערך 

יישלחו לנרשמים.  

מה צריך להביא? 
לפרוש  כדי  או מרבד  מזרון  א. מחצלת, 

על הרצפה למשך התצפית.

ב. קפה או תה חם  

רוחות  נושבות בערב  קל,  רוח  ג. מעיל 
חזקות 

ד. נוזל דוחה יתושים. 

ה. משהו לאכול 

או  טובות  משקפות  לכם  יש  אם 
טלסקופים בגדלים שונים - רצוי להביא 
שמיים  גרמי  גם  לראות  יתאפשר  וכך 

נוספים פרט לפרסואידים. 

כמה זה עולה? 
יש לשלם בכניסה לגן הלאומי כוכב הירדן 
דמי כניסה כקבוצה:  19 ₪ למבוגר ו- 8 
לו כרטיס  18. מי שיש  גיל  לילד עד   ₪

'מטמון" - פטור מתשלום.  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Tq05-wmzqEauBGjRB9lSL_H_Ryzq7qPfMk0nlfbNF0KV9g/viewform
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תצפית בפרסואידים

מדי שנה חולף כדור הארץ במסלולו סביב השמש דרך שאריות אבק ובוץ, שהותיר אחריו שביט טמפל-טוטל. 
גרגרי אבק שהותיר השביט פוגעים באטמוספירה ונמשכים אל כדור הארץ. התוצאה עשויה להיות מרהיבה 
ולכן מטאוריטים אלה  – ממטר מטאוריטים.  מקורו של קילוח המטאוריטים נראה סמוך לקבוצת פרסאוס 

נקראים פרסואידים.
אנו מזמינים אותכם לתצפית מיוחדת בפרסואידים באזור חשוך בגן הלאומי כוכב הירדן.  נתכנס בשעה 19:45 
כדי להתארגן עם אור אחרון ונוכל להנות מהשמים ההולכים ומתכנסים בכוכבים.   בשעה 20:00 נתחיל בדברי 

הסבר כלליים ולאחר מכן נערך לצפייה במטאוריטים.

ההשתתפות במפגש מחייבת הרשמה בקישור הזה, כדי שנוכל להיערך בהתאם.

פרטים עדכניים יישלחו לנרשמים. אנא העבירו את המידע ברשתות החברתיות שלכם.

מחצלת, מזרון או מרבד כדי לפרוש על הרצפה 
למשך התצפית
קפה או תה חם

מעיל רוח קל – נושבות בערב רוחות חזקות
נוזל דוחה יתושים.

משהו לאכול
טלסקופים  או  טובות  משקפות  לכם  יש  אם 
גם  לראות  נוכל  וכך  להביא  רצוי  שונים  בגדלים 

גרמי שמים נוספים פרט לפרסואידים.

דמי  הירדן  כוכב  הלאומי  לגן  בכניסה  לשלם  יש 
כניסה של קבוצה:  19 ₪ למבוגר ו- 8 ₪ לילד עד 
גיל 18. למי שיש כרטיס "מטמון" פטור מתשלום. 

כתבו בוויז -  גן לאומי כוכב הירדן.

לכל בני המשפחה.

כמה זה עולה?מה צריך להביא?

איך מגיעים? 

מחכים לכם
דר' אלון לוי ופרופ' דוד פונדק

המרכז לחינוך אסטרונומי כנרת

למי מתאים?

מפגש לחובבי אסטרונומיה 
יתקיים ביום רביעי ג' אלול תשפ"א 11.8.2021 שעה 19:45 עד 

שעה 22:00 בגן הלאומי כוכב הירדן

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd3Tq05-wmzqEauBGjRB9lSL_H_Ryzq7qPfMk0nlfbNF0KV9g/viewform
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משתלם מאד לשמור על הניקיון בטבע

המועצה  עם  ביחד  קויין  קלין  חברת 
פרוייקט  יוזמים  הירדן  עמק  האזורית 
בטבע  הנקיון  על  שמירה  של  סביבתי 
תוך כדי חשיפה וקידום עסקים מקומיים 
)כלכלה מקיימת( בעמק הירדן ובסביבתו.

איך זה עובד?

 Cleancoin האפליקציה  משתמשי 
שיש  מקומות  ולתעד  להעלות  יכולים 
כמובן  הם  הטבע.  בחיק  אשפה  בהם 
יכולים  אבל  בעצמם,  לנקות  מוזמנים 
חלק  לקחת  אחרים  ולהזמין  להתריע 

ביוזמה.

כל פעולה באפליקציה מעניקה נקודות 
את  מזכות  הזמן  במשך  אשר  זכות, 
המשתמש בהנחות בעסקים המקומיים.

באזור  מטיילים  יכולים  לדוגמא,  כך, 
על  לשמור  לסייע  הירדן  ונהר  הכנרת 
מעסקים  בהנחה  לרכוש  נקי,  הטבע 
ברשתות  לפרסם  כך  ואגב  מקומיים 
העסקים  ואת  האזור  את  החברתיות 

המקומיים שבהם קיבלו הנחה.

שנרשמו  המקומיים  העסקים  רשימת 
מרשימה  בפרוייקט  חלק  לקחת  כבר 
ואטרקטיבית. בהחלט כדאי לכם לנקות 

ולהנות.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר:

רן אדם "קלין קויין": 054-08344321

רני אוחנה: 050-7221208

דוריס שאהין עסקאלה: 053-3435345
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עסקים

מה במועצה: השגרה החדשה

נעים להכיר: פנים חדשות בעמק

פשוט  לא  אתגר  היתה  הקורונה  שנת 
עבור בעלי העסקים בעמק ובארץ כולה. 
לא כולם הצליחו לשרוד את ימי המשבר 

והיו מי שנאלצו לסגור.

עימו  הביא  מהסגרים  היציאה  תהליך 
מראות שכל כך התגעגענו אליהם: פה 
עסקים  לראות  ניתן  הירדן  בעמק  ושם 
רוח  עימם  ומביאים  שנפתחים  חדשים 
אופטימיות.  קורטוב  ואפילו  חדשה 
לטובה  משפיעים  והפנאי  הבילוי  עסקי 
מעוצבים  הם  וכאשר  החיים  איכות  על 
חוויה  זו אפילו   – ובכישרון  באופן מקורי 

אסתטית.

העדכון השבועי, בשיתוף עם מעברים 
לספר  שמחים  כנרת,  מעיינות 
חדשים,  עסקים  על  הרחב  לציבור 
קודם  היו  שלא  בילוי  אפשרויות  על 
בעלי  את  שמאפיינת  הנחישות  ועל 
טומן  שהמחר  שמאמינים  העסקים, 

בחובו הזדמנויות והצלחות.

השבוע – נכיר שני עסקים חדשים: בית 
ביופיו  ומרשים  נעים  קונדיטוריה  קפה 
בקיבוץ כנרת; וחנות בשר ויין באפיקים.
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מה במועצה: השגרה החדשה

קפה קונדיטוריה זוזה – קיבוץ כנרת

 ,25 בת  משה,  עדן  היא  הבעלים 
שגדלה והתחנכה בעמק.

את  שאופה  מלומדת,  קונדיטורית  היא 
הכל בשתי ידיה. 

מוזמן  בצקים  חובב  שאינו  מי  גם 
להתרשם מיופיו של המקום, שנקרא על 
שם כינוי החיבה שהוצמד לה כשהיתה 

ממש קטנה. 

טריים  מוצרים  בוקר  בכל  למצוא  ניתן 
קישים,  מאפים,  ויטרינה,  קינוחי  כמו 
כריכים וכל מיני יצירות מרגשות מעולם 

המתוקים. 

שעות הפתיחה - 8:00-16:00

טלפון: 050-7185556
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מה במועצה: השגרה החדשה

הסטביצקיה: בשר בוטיק )ויין( – קיבוץ אפיקים

לוי  ונועה  מאפיקים  סטביצקי  מכיל 
מאשדות יעקב איחוד פתחו ביחד עסק 

לחובבי הז'אנר.

בוטיק,  ובירות  יין  ועוף,  בשר  מוצרי 
תבלינים יחודיים, מוצרים נלווים למנגל 

ועוד.

אפיקים  בקיבוץ  ממוקמת  הסטביצקיה 
בחלקו האחורי של חדר האוכל. 

טלפון לפרטים נוספים:
04-8411883
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מה במועצה: השגרה החדשה

של  רחב  במיגוון  נוספים,  רבים  עסקים 
מקומי  באתר  למצוא  תוכלו   - תחומים 

בשבילי 
של מעברים מעיינות כנרת.

/https://www.mekomi4me.co.il

העדכון השבועי 'מה במועצה' בשיתוף 
מעברים מעיינות כנרת ידווח ברצון על 
בימים אלה  עסקים חדשים שנפתחים 
והפנאי.  הבילוי  בתחום  הירדן,  בעמק 

dover@j-v.org.il :לפניות

https://www.mekomi4me.co.il/ 
https://www.mekomi4me.co.il/ 
mailto:dover%40j-v.org.il?subject=
https://www.mekomi4me.co.il/
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חינוך
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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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פילאטיס

30/07/2021

יום שישי ב-7:30

ורד אופיר

מה להביא: מזרון ובקבוק מים

יולי
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גליון 240

כ' אב ה'תשפ"א  |  29 ביולי 2021
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 דרושים  
אנשים רציניים שאוהבים את הכינרת ורוצים 
להישתלב כהגאים ומלווים בקהילת הדרגון 

 המתפתחת בעמק הירדן.
 בעלי נסיון בהדרכה   ❖
 יציאה למים בשעות הבוקר   ❖
 המעוניינים יעברו הכשרה מתאימה, כהגאים ומלווים.   ❖

 הנאה מובטחת, סיפוק עצמי וחברה טובה 
 לפרטים נוספים:  

 054-7732032דוידי אייזנברג 
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מה במועצה: השגרה החדשה

בריאות
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מה במועצה: השגרה החדשה

מתכננים  מפגש 
י מנהל התכנון"הדרכה ע

שטחיםרכיב חישוב בנושא 

ה ז מ נ ה 

12/9/2021בתאריך 
10:00שעת התחלה 

11:30שעת סיום 

אפליקצייתבאמצעות 
לחץ כאן-קישור להדרכה  

Meeting ID: 84747819924
Passcode:244163

לא יתקבלו בקשות בהן 17/10/21החל מתאריך 
. השטחים נעשה בשיטה הישנהחישוב 

השתתפותכם ושיתוף הפעולה הכרחית  
!להצלחתנו המשותפת בתהליך
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מה במועצה: השגרה החדשה

המרכז למוסיקה ולמחול 

עמק הירדן 

 

יום ב' 02.08.2021

16:30

בבית "יד לבנים"

הכניסה חופשית

מותנה בהרשמה מראש 04-7703971

"תולדות הזבל"

סדנת מחול ומופע

 להורים וילדי א-ד  

 

*האירוע יתקיים בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מופע זה מתקיים במסגרת פרוייקט "חיים בתנועה" ביוזמת מפעל הפיס ועמותת הכוריאוגרפים
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היכרות חוויתית
ויצירתית עם שפת
המוסיקה, תווים,

מקצבים וכלים

ם

ימי שני
17:15-18:15

180
ש"ח
לחודש

חוג חדש ל א'-ב'!!
מוסיכייף

 
במרכז למוסיקה ולמחול עמק הירדן

מותנה
בהרשמה
מראש

ובמינימום
משתתפים

04-7703971/2
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מה במועצה: השגרה החדשה

ילדים, נוער, הורים

ההרשמה 
למרכז למוסיקה ולמחול 

החלה!!
מהרו להבטיח מקומכם 

במערכת השעות והפעילות.
שנת הפעילות מתחילה ב 1.9.21

טפסי הרשמה, תקנון נהלים והסדרת התשלום
WWW.j-v.org.il באתר המועצה
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מה במועצה: השגרה החדשה

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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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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