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שנה טובה
ומבורכת  

שנה של שיגרה בריאה 
של שפע ועשייה

המועצה האזורית
עמק הירדן מאחלת
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מה במועצה: השגרה החדשה

2020אוקטובר תשפ"א

2021ינואר תשפ"א

תשפ"א
נקודות ציון

בשנה שחלפה

2021פברואר תשפ"א

2020נובמבר תשפ"א

2020נובמבר תשפ"א
תוכנית 'אפשרי 
בריא' לוותיקים 

ברחבי העמק

14 גני משחקים 
חדשים בעמק  

גן חדש ויפהפה 
בתל קציר. 

אחד מכמה מבני 
חינוך שנחנכו 

השנה

דני שלנו 
  NBA-הולך ל

פרס עגנון מוענק
לאסף ענברי  

2020דצמבר תשפ"א
חלוקת עשרות 

מחשבים
לטובת למידה 

מרחוק

2020דצמבר תשפ"א
מעבר תת קרקעי

חדש מחבר בין 
מכללת כנרת 

למעונות
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2021מאי תשפ"א
קהילות עמק הירדן

קלטו כ-500 אורחים 
מהדרום במהלך

מבצע שומר חומות

2021מאי תשפ"א

2021מרץ תשפ"א

סיגלית דדון מבית 
ירח, המורה של 

המדינה 

הוסרו הגדרות:
חוף צמח נפתח 

לציבור הרחב

2021יולי תשפ"א
יוניסטרים כנרת 
המיזם המצטיין 

של ישראל 

תשפ"א
נקודות ציון

בשנה שחלפה
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חינוך

גליון 244
כ״ח באלול ה׳תשפ״א  |  5 בספטמבר 2021

ברוכה הבאה שנת הלימודים תשפ"ב

ממש כמו במילות שירו של עלי מוהר, קשה היה שלא 
להבחין בכוחות המחודשים שמביא איתו הבוקר הראשון 
של שנת הלימודים תשפ"ב. "כל עוד שרים הילדים על 
שנה חדשה, כל עוד הכל מתחיל פה שוב מהתחלה". 

קשה היה לפספס ביום רביעי בבוקר את ההתרגשות 
פרח  לקבל  שרצו  הילדים,  שמחת  ואת  ההורים  של 
רענן ממנהלת בית הספר באפיקים; ומשם – היישר אל 
חיבוקה של המורה, שהמתינה מעברו השני של שער 

הפרחים. ברוכים הבאים לכיתה א'. 

ח' אשר העניקו  כיתה  ובוגרי  בוגרות  ליוו  את המעמד 
"שחק  נכתב:  שעליה  מדליה  הצעירים  לתלמידים 

ולמד".  

ביחד עם ההורים והתלמידים, התרגשה גם המנהלת 
החדשה של 'אפיקי ירדן', דיקלה פרץ, מן המעמד.

בתי  תלמידי   2,302 גנים,  ילדי   725 פעוטות,   423
הספר היסודיים ו- 939 תלמידים בשני תיכוניים פתחו 
ב-1 בספטמבר את שנת הלימודים בעמק הירדן. בסך 

הכל: 4,389 עוללים, ילדים ונוער.

אפיקי ירדן

בית ירח

מול גלעד
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ברוכה הבאה שנת הלימודים תשפ"ב

מפקד מג"ב התרשם מקרוב

על המדשאה שמול הכיתות באפיקים, כמו גם בוואדי 
ביום  שהתקיים  המרשים  ובטקס  ירח  בית  תיכון  של 
השני ללימודים ב'מול גלעד', עסקו כולם בלמצות את 
שמחת היום המיוחד הזה. בלי לתת למתווה המאתגר 

ולהנחיות לשחוק את הרגע החד פעמי. 

החינוך  אגף  מנהל  גרינבאום,  עידן  המועצה  ראש 
ירח  בית  דרכא  תיכון  ומנהל  ילובסקי  יאיר  במועצה 
פני  את  קידמו  אשר  הדליתים  את  בירכו  שדה  שרון 
האליפים בשירה, בריקודים ובמחיאות כפיים )ולא שכחו 
לברך גם את שכבות י' ו-י"א שלא השתתפו בטקס בגלל 

מגבלות הקורונה(.

השיטור  אנשי  ליווי  הזו,  הלימודים  שנת  בפתיחת  גם 
וצוותי  הקהילתי בעמק הירדן את ההורים, התלמידים 
מהיערכות  חלק  שהינה  מבורכת  מסורת  זוהי  החינוך. 

משטרת ישראל ליום הראשון של שנת הלימודים.

מפקד  הירדן  עמק  אנשי  את  בנוכחותו  כיבד  השנה 
משמר הגבול, ניצב אמיר כהן. הוא ביקר במספר בתי 
עידן גרינבאום בטקס  ספר, פגש את ראש המועצה 
על  ממנו  ושמע  ירח  בית  דרכא  תיכון  של  הפתיחה 

פתיחת כל המסגרות ומוסדות החינוך כסידרם.

בית ירח
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חינוך

גליון 244
כ״ח באלול ה׳תשפ״א  |  5 בספטמבר 2021

קטין נעצר בחשד לפגיעה בניידת משטרה

שוטרי תחנת טבריה והשיטור הקהילתי בעמק הירדן עצרו לאחרונה קטין, תושב אחד מישובי עמק הירדן, 
אשר חשוד בגרימת נזק לניידת משטרה. 

המסיבה,  במהלך  העמק.  באזור  שהתקיימה  תיכוניסטים  מסיבת  במהלך  שעבר,  בחודש  התרחש  האירוע 
התלוננו שכנים על רעש שעולה מהמקום. ניידת משטרה שהגיעה אל המקום מצאה מספר קטינים שתויים 

לשוכרה ודרשה מכל הנוכחים לסיים את המסיבה ולהתפזר.

לאחר דין ודברים בין אנשי המשטרה לנוכחים באירוע, גילו השוטרים כי שניים מצמיגי ניידת המשטרה שהגיעה 
לאירוע נוקבו באמצעות סכין.

החשוד  הקטין  ונעצר  נתפס  מתקדמים,  טכנולוגיים  אמצעים  בשילוב  טבריה,  שוטרי  של  חקירה  בעקבות 
באירוע. הקטין נלקח לחקירה שבמהלכה הודה במיוחס לו.

בסיום החקירה הוא שוחרר בתנאים מגבילים.

מדובר באירוע חמור, שמהווה המשך של מגמה מטרידה מאד המוכרת היטב לגורמי מקצוע במועצה האזורית 
עמק הירדן. תחילת שנה היא הזדמנות טובה מאד עבור כולנו לחשבון נפש ולקיחת אחריות. זו העת עבור 

כולנו לשלב ידיים – הורים, אנשי חינוך וגורמי ליווי וסיוע בקהילה – כדי שמקרים כאלה לא יישנו. 
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עין אחת פקוחה על המתבגרים

בתחילת השבוע, התקיימה במרכז עידן 
סיירת  לראש השנה של  הכוסית  הרמת 

ההורים, טקס שכבר הפך למסורת. 

קהילה  אגף  מנהלת  פתחה  הערב  את 
חשיבות  על  שדיברה  שובל,  איריס 
המעורבות והנוכחות ההורית בחיי הפנאי 
של בני הנוער ובפרט במסיבות השטח. 
בין היתר, היא סיפרה להורים על הצלחתו 
של 'פרוייקט חופים' שהסתיים זה עתה 
במורד הירדן. במסגרת הפרוייקט הקימה 
הרווחה,  משרד  עם  ביחד  המועצה, 
בשעות  שפעל  נוער  לבני  מוגן  מתחם 

הלילה המאוחרות וזכה להצלחה רבה.

הרצאה  הנוכחים  שמעו  הערב,  במוקד 
"מתבגרים  המסקרן  השם  את  שנשאה 
כמהגרים".. המרצה מיכל סלע טרבלסי 
המתבגרים,  בחיי  מעברים  על  סיפרה 
העולם הישן למול העולם החדש ובפרט 
בתהליך  לבצע  שעליהם  ההתאמות 
מגיפה  בצל  שמתקיים  ההתבגרות 

עולמית. 

בסיום חולק שי צנוע למתנדבים. 

שההתחדשות  לציין  נוספת  הזדמנות  זו 
בשורותיה של הסיירת בתקופה האחרונה 
אנו  וכתמיד  מאד;  ומעודדת  משמחת 
לקחת  שרוצים  נוספים  הורים  מזמינים 

חלק - להצטרף כעת לסיירת. 

לקרני  נוספים  לפרטים  לפנות  מוזמנים 
הרשות  ישובית,  )מנהלת  צרי  רימר 
אביגדור  לאמנון  או  קהילתי(  לביטחון 

)מ"מ רכז סיירת הורים(

horimjv@gmail.com : במייל

http://horimjv@gmail.com 
http://horimjv@gmail.com 
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סניף הדואר באפיקים ממשיך לקבל קהל 

התקשורת  משרד  אל  פנתה  לא  ישראל  דואר  חברת 
בבקשה לבחון את סגירתו של סניף הדואר באפיקים. 
המועצה,  ראש  בלשכת  השבוע  התקבלה  זו  הבהרה 
גרינבאום,  עידן  בעקבות מכתבו של ראש המועצה, 

לשר התקשורת, יועז הנדל.

האפשרות  נבדקת  כי  פורסם,  אוגוסט  חודש  בתחילת 
לסגור את סניף הדואר באפיקים, המשרת רבים מקרב 
והאזור. בעקבות הפרסומים, שלח  תושבי עמק הירדן 
ראש המועצה מכתב ב-11 באוגוסט לשר התקשורת 
ובו כתב: "אם ייצא המהלך המתוכנן אל הפועל - ייפגעו 
תושבי האזור פגיעה קשה ובלתי מידתית. אני קורא לך 
העברת  תוך  הסניף,  סגירת  על  ההחלטה  את  לבטל 
מסר לאנשי הדואר לשפר את רמת השירות בפריפריה".

השבוע הבהירו אנשי משרד התקשורת, כי חברת דואר 
שתוגש  מבלי  דואר  סניפי  לסגור  יכולה  אינה  ישראל 
זה,  לרגע  ושנכון  התקשורת  למשרד  מסודרת  בקשה 

בקשה כזו לא הוגשה על ידי דואר ישראל.
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נרשמים עכשיו לחוגים ולפעילויות 

למידע ולרישום  לחצו כאן

לחוברת החוגים 2021-22   לחצו כאן

https://www.j-v.org.il/%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%97%D7%95%D7%92%D7%99-%D7%94%D7%9E%D7%95%D7%A2%D7%A6%D7%94-2020-21/
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1628682729.5446.pdf
https://www.j-v.org.il/uploads/n/1628682729.5446.pdf
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מנקים את הסביבה וזוכים בפרסים

הצטרפו למהפכה שמנקה את הסביבה
ונותנת לכם פרסים על הדרך

ד ו ק ה ת  א ו  ק ר ס
והצטרפו למהפכה

הירוקה

בשיתוף פעולה עם מועצה אזורית עמק הירדן.
למען הסביבה, הקהילה והעסקים הקטנים.

Clean-Coin.com

משתלם מאד לשמור על הניקיון בטבע

המועצה  עם  ביחד  קויין  קלין  חברת 
פרוייקט  יוזמים  הירדן  עמק  אזורית 
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

https://www.clean-coin.com/


11

גליון 244
כ״ח באלול ה׳תשפ״א  |  5 בספטמבר 2021

מה במועצה: השגרה החדשה

שומרים על הסביבה בחגי תשרי

על העוצמה שברכות

המועצה  תקיים  חודש ספטמבר  לאורך  הירדן.  לעמק  בחגי תשרי  יגיעו  ומטיילים  מטיילות  רבבות  כמדי שנה, 
האזורית עמק הירדן פעילות הסברה ושמירה על הניקיון כחלק מיוזמת 'ניקיון המיליון'. הפעילות תתמקד בהסברה 

למבקרים, חלוקת שקיות וכפפות לניקיון השטחים הציבוריים.
הפעילות תתבצע בשלוש נקודות: במורד הירדן, ליד הירדנית וה'רוב רוי'. פעילות זו מצטרפת לפרוייקט ההסברה 

האינטנסיבי שמבצעת המועצה בשיתוף עם רשות הכנרת.
שתי נקודות נוספת הן - גשר אריק וחוף חוקוק בצפון הכנרת.

בכל נקודה תוצב עמדה עם שני מתנדבים מטעם המיזם. המתנדבים יסבירו למטיילים את חשיבות השמירה 
ניקיון הסביבה ויסייעו בחלוקת שקיות וכפפות לטובת מי שירצו לנקות את האזור.

הפעילות לא תתבצע במהלך יום כיפור.
שעות הפעילות, בימי שישי ובערבי חג: 07:00-15:00. בשבתות ובחגים: 08:00-16:00

בדרך כלל תבונה נתפסת כתהליך קבלת החלטות מדוד ומושכל. משהו אבסולוטי שאמור להתאים לכולם. 
אני מבקשת לחלוק איתכם תבונה אחרת, כזו שתחושו כל אחד בעצמו ובדרכו. 

מזמינה אתכם לביקורים קצרים בעולם של תבונה שנדחקה ונשכחה, תבונה שרחוקה שנות אור מעולם היומיום 
הדורסני וההישרדותי שמאפיין את חיינו. ביקורים שיעניקו לכם עולם מונחים שונה בתכלית מזה ההישגי. זווית 
שתשכנע אתכם כי להיות נחמד ואמפטי אינו בהכרח להיות חלש. ואולי, על הדרך, גם תזכו בשלווה פנימית כזו 
שאמות המידה הסטנדרטיות אינן משגיחות בה, אך מנגד, נרקמים חבלי עדינות ועוצמה בלתי נראים שמערסלים 

אותנו.
 

שמי לימור, אני אמא חבקנית לירדן בת 25 וליובל בן 27. חדשה בעמק.
הצפנתי לאזור המקסים והמיוחד הזה משוהם שבמרכז. 

יש לי בלוג ולרגל הפנאי שמציע לנו יום הכיפורים - אני מזמינה אתכם לעיין בו.
https://limorhavayayeoz.wixsite.com/wisdomoftheheart .הקליקו על הקישור

https://limorhavayayeoz.wixsite.com/wisdomoftheheart
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בריאות

ההנחיות החדשות:
מי נחשב מוגן וזכאי לתו ירוק?

למידע מפורט לחצו כאן

מתחמי הבדיקות באזור עמק הירדן
למידע מפורט לחצו כאן

הנחיות לשמירה על הבריאות במוסדות החינוך – 
למידע מפורט לחצו כאן

מידע ועדכונים 

בתחום הבריאות

https://www.j-v.org.il/news/533/
https://www.j-v.org.il/news/395/
https://www.j-v.org.il/news/395/
https://www.j-v.org.il/%D7%9E%D7%AA%D7%99-%D7%97%D7%9C%D7%94-%D7%97%D7%95%D7%91%D7%AA-%D7%A2%D7%98%D7%99%D7%99%D7%AA-%D7%9E%D7%A1%D7%9B%D7%94-%D7%91%D7%9E%D7%95%D7%A1%D7%93%D7%95%D7%AA-%D7%94%D7%97%D7%99%D7%A0%D7%95%D7%9A/
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עוד לא מאוחר, בואו לקבל מילגה

עדיין לא הגשתם בקשה למלגה?
לא נורא, זה לא מאוחר מדי.

מלגות  כמה  עבורכם  ריכז  הירדן  בעמק  הצעירים  מרכז 
שעדיין פתוחות או שנפתחות ממש בקרוב במהלך חודש 

ספטמבר! 

ביום ראשון הקרוב, ה-5.9, כל אחת ואחד מכם יוכל להגיע 
למרכז הצעירים ולקבל עזרה במציאת המלגה המתאימה.

נא לדאוג לתאם פגישה:

תמר חפץ, רכזת חיילים משוחררים בנייד: 053-7526880

 tamarh@j-v.org.il :או במייל

אלה המלגות שעדיין רלוונטיות:

      מלגת פרח לסטודנטים

       מלגת 'ממדים ללימודים'

       מלגת קרן גרוס

לתיאום מפגש

ולפרטים נוספים:

תמר חפץ, רכזת חיילים 

משוחררים 053-7526880
נשמח לראותכם.
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במחיר מיוחד לתושבי עמק הירדן ועמק המעיינות

הקורס יתקיים במרכז עידן, עמק הירדן

תחילים
מ

תחילים
מ

תחילים
מ

6.10.21
6.10.21
ב-ב-ב-6.10.21

קורס אקסל 

בסיס + מתקדמים

הטבה לנרשמים לקורס המלא – 
בזום  שעת הדרכה ויישום אישית בסיום הקורס המלא 

קורס איכותי ופרקטי ללימוד ויישום נפלאות האקסל

לפרטים והרשמה באתר "מעברים מעיינות כנרת" לחצו כאן
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למידע נוסף ולניווט
waze-ב 

היכנסו ללוח האירועים של 
עמק הירדן.  

https://www.j-v.org.il/events/156/
https://www.j-v.org.il/events/156/
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רוצים להשתתף בחוג  
ויש לכם נכות פיזית  , ספורט

?או לקות ראייה
עכשיו זה אפשרי  

!גם בצפון
:אם אתם

7-18בגילאי ✓
או לקות ראייה /עם נכות פיזית ו✓
ספורטיבית-רוצים מסגרת חברתית✓
להזיע ולפתח את  , מוכנים להשקיע✓

היכולות שלכם
-לא מפחדים שיום אחד תהיו ספורטאי✓

-על  

הצטרפו אלינו
,  למסגרת ייחודית

!מעצימה ומהנה

לפרטים והרשמה להתנסות  
רכזת צפון-גילי אריאלי 

054-5229020


