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מתחברים לעמק – אתגר המשפחות

מזג האוויר אידיאלי. מפלס הכנרת כבר מזמן לא היה 
במצב כל כך טוב. זה בדיוק הזמן לצאת למסע גילויים 

מרתק ומרגש ברחבי עמק הירדן.
היכנסו עכשיו לקישור המצורף <<<

https://did.li/mithabrim-laemek
ותוכלו לבלות, להנות וגם לגלות את הסיפור היחודי של 

עמק הירדן. 

מתחברים לעמק
FAMILY CHALLENGE

המשחק שידליק אתכם לגלות
ולשמוע עוד ועוד על המקום

שבו ניצב הבית החדש שלכם. 
מספר המקומות מוגבל, 

מומלץ להזדרז ולהירשם. 
להרשמה לחצו כאן

שימו לב: האירוע מיועד 

למשפחות שנקלטו בשלוש 

שנים אחרונות.

הפעילות מתקיימת בהתאם 

להנחיות של משרד הבריאות 

ומותאמת למשתתפים מגיל 

4 ועד 80...

https://tnufajv.wixsite.com/klita/event-details/yrw-lnqltym-mthbrym-lmq
https://tnufajv.wixsite.com/klita/event-details/yrw-lnqltym-mthbrym-lmq
https://tnufajv.wixsite.com/klita/event-details/yrw-lnqltym-mthbrym-lmq


2

גליון 245
י״ז בתשרי ה׳תשפ״ב  |  23 בספטמבר 2021

מה במועצה: השגרה החדשה

בריאות
בדיקות מהירות חולקו בישובים

חלוקת  מבצע  בהצלחה  הסתיים  השבוע  ראשון  ביום 
משרד  יזם  שאותו  )אנטיגן(,  מהירה  לבדיקה  ערכות 
חולקו  הערכות  מד"א.  אנשי  לפועל  והוציאו  החינוך 
לילדות וילדי העמק בגילאי 12-3 ב-22 ישובי המועצה.

על הלוגיסטיקה המורכבת הופקדו במועצה אגף חינוך 
ומנהלת הבריאות באגף  ילובסקי  יאיר  בראשותו של 

קהילה - זהר יחיאלי. 

בסך הכל חולקו במהלך המבצע 1,434 ערכות בדיקה 
שישמשו את ההורים והילדים לבדיקה ב-29 בספטמבר, 

כדי שיוכלו לשוב אל מסגרות החינוך למחרת.

לסרטון הסברה על אופן ביצוע הבדיקה
לחצו כאן.

בשם ההורים ואנשי החינוך, המועצה מבקש להודות 
של  והביצוע  ההירתמות  על  מד"א,  לאנשי  רב  בחום 
בזכות  מירבי.  דיוק  וחייב  מאד  מורכב  שהיה  המבצע 
להורים  התאפשר  הישובים,  מרכז  אל  הניידות  הגעת 
למרכז  להיטלטל  ובלי  בזריזות  הערכות  את  לאסוף 

חלוקה מרוחק.

במבצע  חלק  ולקחו  שהגיעו  ההורים  לכל  רבה  תודה 
למסגרות  בשובם  הילדים  בריאות  על  להגן  שנועד 
השונים  בישובים  ולרכזים  הקהילות  למנהלי  השונות, 

ולעובדי המועצה שנטלו חלק וסייעו להצלחת הפרוייקט.

בימים אלה ועד ל-29 בספטמבר תימשך החלוקה של 
גבריאל  בית  אנשי  שהקימו  מיוחד  במתחם  הערכות 
בראשותה של איה רוזן. על מנת להנעים את השהייה 
מקושטת  כסוכה  העמדה  את  הבית  אנשי  עיצבו 

ומשמחת.

במתחם  הפעילות  ושעות  ימים  אודות  לפרטים 
בבית גבריאל - לחצו כאן

https://www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEc
https://www.youtube.com/watch?v=mM8qWsyvSEc
https://www.j-v.org.il/news/395/
https://www.j-v.org.il/news/395/
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החל הרישום לחוגי מרכז האומנויות

מרכז  לחוגי  הרישום  פתיחת  על  לבשר  שמחים  אנו 
במתחם  יתקיימו  החוגים  הירדן:  עמק  של  האומנויות 
הכיתות באמפי צמח ובמרכז לאומנויות בקיבוץ אפיקים. 

בואו ללמוד וליצור בקהילה פעילה ותומכת של אמנים 
מקצועיים  מגוונים,  אומנות  בחוגי  כמוכם,  ואמניות 

ומעשירים של המועצה.

       * פסיפס לנוער ולמבוגרים

       * צורפות

       * עיבוד זכוכית חמה בתנור )פיוזינג(

       * חרוזי זכוכית

       * סדנת אמן בציור

       * קרמיקה פיסולים ואובניים לנוער ולמבוגרים

לבחירת החוג שתרצו להשתתף בו, לרישום ולתשלום 
הקליקו על הקישור מצורף <<<

https://www.j-v.org.il/628

נאחל שתהיה לכולנו שנת פעילות טובה ופוריה.

https://www.j-v.org.il/628/
https://www.j-v.org.il/628/
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לצליחה ולסובב כנרת דרושים/ות עובדים

הכנרת  לצליחת  עובדים/ות  דרושים 
סובב  ולמסע  באוקטובר  ב-2  שתתקיים 

כנרת שיתקיים ב-6 בנובמבר.

גיל  מעל  להיות  חייבות/ים  העובדות/ים 
18 בלבד!

אישור  להציג  נדרשים  בסדיר  חיילים 
עבודה מצה"ל.

שעות ומועדים:
צליחת הכנרת

ביום שבת 2.10.2021 

בין השעות 05:00-13:00

באזור חוף צמח / מעגן / האון.

סובב כנרת
ביום שבת 6.11.2021 

בין השעות

04:30/05:00-13:00/14:00

באזור חוף צמח / אלמגור / אשדות ועוד 
נקודות בסובב.

לעבודה,  ובשיבוץ  בפרטים  למעוניינים 
נא לפנות  

  bendrorevents@gmail.com :במייל

או בטלפון: 09-8996217 
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צליחת הכנרת

ספיישל אולימפיקס
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לשמור על רמת השירותים הניתנים בפריפריה

עידן גרינבאום,  ראש המועצה האזורית עמק הירדן, 
קורא לשרי ממשלת ישראל לשמור על רמת השירותים 
זמינותם.  ועל  הצפונית  הפריפריה  לתושבי  הניתנים 
"מדינת ישראל חייבת לעודד את מי שבוחר לגור בנגב 
השבוע  אמר  בחירתו",  על  אותו  להעניש  ולא  ובגליל 

גרינבאום. 

הירדן,  עמק  אזורית  המועצה  ראש  נאבק  אלה  בימים 
ביחד עם ראש עיריית טבריה בועז יוסף וראשי רשויות 
החשמל  חברת  בשירותי  פגיעה  למנוע  כדי  שכנות, 
הניתנים לתושבים בעמק הירדן, בטבריה ובאזור סובב 

כנרת. 

עיריית  וראש  המועצה  ראש  נפגשו  כשבועיים  לפני 
בחברת  צפון  מחוז  מנהל  שרעבי,  איתן  עם  טבריה 
. בפגישה הציגו שני ראשי הרשויות תלונות  החשמל 
סניף  על שולחנם בשל הסגירה של  רבות שנמצאות 
השירות של החברה בטבריה. השניים דרשו שלא ייפגע 
מתן מענה לתקלות, בעיקר בשל החורף מתקרב ושלא 
"בכל  ושכונות חדשות.  בחיבור תושבים  פגיעה  תהיה 
הרחבות  אלה  בימים  נבנות  הירדן  עמק  מישובי  אחד 
ייפגעו בגלל ההיערכות המחודשת  ואסור שהתושבים 

בחברת החשמל", אמר גרינבאום.

הכוונה  מחדש  שתיבחן  הוחלט  הפגישה  בסיכום 
לצמצם את השירותים באזור ושבכל מקרה, יינתן מענה 

שירותים  בקבלת  המתקשים  לתושבים  גם  ונגיש  זמין 
דיגיטאליים. 

ראשי שתי הרשויות הבהירו לאנשי חברת החשמל, כי 
הנושא יובא בפני ועדת הכלכלה של הכנסת על מנת 
להבטיח מתן מענה לבעיית השירות שנוצרה לתושבי 

טבריה ועמק הירדן.
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המחול - עולם ומלואו

תלמידים יקרים,
אם יש בכם מי שבשנה האחרונה נאלץ להישאר זמן רב 
בבית ולוותר על תחביבים שהוא אוהב. ואחד מהם הוא 

האהבה הגדולה לריקוד.
הפנייה הזו מיועדת אליכן/ם.

יצאנו עם תוכנית גדושה שיש בה בשורה.
ועד בכלל. בתוכנית המצורפת  גן  - מגיל  חזרנו בגדול 
ברמה  טכניקה  ושיעורי  חוגים  של  רחב  מיגוון  תמצאו 

מקצועית טובה ביותר.
המורים שלנו נבחרו בקפידה כדי להציב רמה מקצועית 

גבוהה.
מבחינתכם, התלמידות/ים, הכוונה היא בעיקר לגרום 
להנאה, לאתגר ברף גבוה יותר ובסופו של דבר לגרום 

לתחושת סיפוק.

הורים יקרים,
בתחום  מיומנויות  רק  לא  עימו  מביא  המחול  תחום 
הריקוד אלא מסייע לתלמידים/ות לאמץ ערכים חברתיים 

ואחרים. 
פעולה,  שיתוף  מחוייבות, השקעה,  התמדה,  מסירות, 
עצמי,  ביטחון  על  שמירה  תסכולים,  עם  התמודדות 

שאיפה למצויינות; וגם: שמחה והנאה.
לחצו כאן, היכנסו והירשמו

 
שתהיה לכולנו שנה טובה ושמחה.

https://www.j-v.org.il/%D7%98%D7%95%D7%A4%D7%A1-%D7%94%D7%A8%D7%A9%D7%9E%D7%94-%D7%9C%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96-%D7%9C%D7%9E%D7%97%D7%95%D7%9C-%D7%AA%D7%A9-%D7%A4/
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מפגש לחובבי אסטרונומיה בנושא: פלנטת פלוטו

ביום ראשון כ"ז תשרי תשפ"ב 3.10.21 בשעה 17:30 יתקיים מפגש לחובבי אסטרונומיה
בנושא: פלוטו – אופקים חדשים. 

ההשתתפות במפגש אינה כרוכה בתשלום, אך יש להירשם. היכנסו והירשמו כאן. 
קישור לזום ישלח לנרשמים. 

פלנטת פלוטו התגלתה לפני כתשעים שנה, ב-1930. פלוטו הייתה פלנטה קצת שונה משאר הפלנטות.
היא קטנה בגודלה, בעלת מסלול מאד אליפטי, בהשוואה למסלולי פלנטות.  

בשנת 2006 הוחלט להסיר את פלוטו מרשימת הפלנטות ולהתייחס אליו כפלנטה ננסית. חרף זאת, עד 2015 
היה ידוע על פלוטו מעט מאד. בשנה זו הגיעה בסמוך לפלוטו החללית 'אופקים חדשים' ושינתה בדרכים רבות 

את הידוע לנו על פלנטה ננסית זו ועל גופים נוספים מעבר לפלנטה.  
במפגש נתאר את קורות הידע האנושי על פלוטו ותרומתה של "אופקים חדשים". 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdtkiViqQp60G_ooXrjP6nxw_8HII1FqW2X2za35XN59VMAHw/viewform
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תודה על ליגת קיץ נפלאה ומרתקת

שבע שבתות של משחקים מהנים, מותחים ומפתיעים 
הסתיימו להם בגמר ליגת הקיץ בעמק הירדן שהתקיים 

השבוע.

משחקני  כולה  כמעט  שמורכבת  הצעירים,  קבוצת 
מחלקת הנוער לשעבר בעמק הירדן, ניצחה במשחק 
לסיום,  עד  כמעט  צמוד  שהיה  ומרתק,  נהדר  כדורסל 

את קבוצת 'אלווה בר' 76-91. 

בסיום המשחק הוכתר גם ה-mvp של העונה: אריאל 
לפידות, אחד השחקנים המוכשרים שהיו לנו בעמק.

גל  -רז  ותמכו  עזרו  אלו שלקחו חלק,  לכל  גדול  שאפו 
של  הספורט  מחלקת  עם  בשיתוף  והיחיד  האחד 
המועצה בעמק הירדן, מנהלי ומאמני הקבוצות שעזרו 

גייסו ןהדריכו את הקבוצות.

מעל כולם זהו ניצחון של עומר דניאלי, האתלט המחונן 
שבהתנדבות מלאה ועם הרבה אהבה לענף הכדורסל 
בדרך  שצצו  והבעיות  הקשיים  כל  על  התגבר  בעמק, 

ובזכותו זכינו כאן לליגת קיץ נפלאה.

תודה גדולה לארז ביטון המוכשר שצילם, כתב והפליא 
גם לפרגן.

visual storyteller – צילומים: ארזביט
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חוגי מחול לבוגרים 

להנות  מכם  ואחד  אחת  לכל  יתאפשר  השנה  העמק,  אנשי 
מהחווייה היחודית שבפעילות גופנית ואומנותית במסגרת חוגי 

המחול.

יד  בבית  המחול  מרכז  פעילותו  את  יחדש  החגים  לאחר  מיד 
מיגוון  עומד  העמק  ותושבי  תושבות  לרשות  כאשר  לבנים 

מרשים של חוגים לבוגרים.

קלאסי  דאנס,  לייף  הופ,  היפ  ג'אז,  כוללים:  הבוגרים  חוגי 
ומודרני. את השיעורים יעבירו המורות והמורים המצויינים של 

המרכז למחול.

מידע נוסף על החוגים – בחוברת החוגים )לחצו כאן(

או במרכז המחול: 04-7703971

https://www.j-v.org.il/uploads/n/1631618056.5488.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/
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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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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


