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סיפור יפהפה על אהבה

"אומרים יש אהבה בעולם" ,קונן המשורר הלאומי ח.נ.
ביאליק לפני למעלה ממאה שנה" ,מה זאת אהבה?" .מאות
הצופים שגדשו השבוע את אולם בן ציון בקיבוץ כנרת קיבלו,
בלי ספק ,תשובה ניצחת ומעודדת למדי  -מהי אהבה וכמה
טוב מצבה ,כאשר מלבישים עליה את ים הכישרון שיש
לצעירות וצעירי עמק הירדן .גם מי שתהו מהו כישרון ,או מהי
יצירתיות ,חריפה ואקטואלית – קיבלו מענה שהותיר אותם
גאים ומלאי מחמאות בסיומו של הערב .זה היה מצחיק ,זה
היה נוגע ללב ,פה ושם בועט ויותר מכל מרהיב ונעים לאוזן.
התפאורה והתלבושות המושקעות סיפקו תחושה שמדובר
במופע שרץ כבר מאות פעמים על אחת מבימות העולם17 .
קטעי שירה ,ריקוד ,משחק ,שירה ונגינה מושקעים ומרגשים
סיפקו לצופים שפע של רגעים בלתי נשכחים.
התשואות והמילים החמות  -לנירה ספיר פינסקי ,המנצחת
הגדולה ,לרון אלתר ולרבקי אלגד שותפיה להפקה
היצירתית ומלאת ההשראה .תודה גדולה ליעל שדה
שהבימוי שלה טוען את הילדים באנרגיות שעושות את
העבודה בכל פעם מחדש; ללימור גורי על עיצוב
התפאורה ,למור וייסמן על התלבושות הנהדרות וגם
לשרה אלסון ,ערן שגיא ואלה פארן על תרומתם להפקת
המופע; לכלת פרס העמק ,גבי פינסקי ,שנרתמה וסייעה
בערב המופע .תודות למנהלת אגף קהילה איריס שובל
ולמנהלת אגף חינוך נוער וספורט עפרה פייקוב שהעניקו
את המעטפת האופטימאלית ולמנש שלום ,מנכ"ל צמח
מפעלים ,על הסיוע בהפקת הערב.
ולא נשכח את המורות והמורים שדואגים לעזור לחבורה
הצעירה להוציא את הכישרון שיש בה.
חברות וחברים ,יש לנו בהחלט במה להתגאות.
-1פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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חשוב להתלונן ולהתריע

הודעה חשובה לכולנו .מצלצלים ומשפרים את הבטיחות בכבישים .בעקבות הגשמים האחרונים ,נפערו בורות
בחלקים לא מבוטלים מהכבישים העוברים בעמק וברכס .לצידם ,נוצרו בעיות בתאורה בכבישים ועוד ועוד.
חברת נתיבי ישראל מפעילה מוקד מיוחד לטיפול בליקויים בכבישים ,שמספרו  .*2120ככל שנתריע וככל
שנפנה ,כל ליקויי הבטיחות יטופלו מהר יותר.

נאמנים להצלת חיים

 402נאמנות ונאמני חיים של מגן דוד אדום יש כיום בעמק
הירדן .ככל הידוע ,מדובר באחת המועצות האזוריות עם
המספר הגדול ביותר של כונני הצלת חיים ,שהוכשרו לתת
מענה ראשוני במינימום של זמן ,עד שיגיע למקום
האמבולנס הראשון.
ביום ראשון השבוע התקיים טקס הענקת ערכות הצלת חיים
למסיימי קורס נוסף שהתקיים במועצה האזורית עמק הירדן.
ראש המועצה עידן גרינבאום בירך את המתנדבים ,על
ההחלטה להקדיש שעות רבות ,זמן פנוי יקר ,כדי להעמיד את
עצמם לשיפור ביטחונם ושלומם של תושבי הקהילה.
כל אחד ואחת מהמסיימים בהצלחה )שעברו את בחינת
הסיכום( קיבל ערכה מצילת חיים ואפוד זוהר .את הערכות
קיבלו נאמני החיים מידיהם של ראש המועצה ,המנכ"ל דודו
פרץ ,צפריר יצחקי וקובי אלברט מן השיטור הקהילתי
בעמק הירדן ויוסי חלבי ,ראש זרוע תגובה מיידית במד"א
מרחב ירדן.

מאחלים החלמה מהירה למורה שנפגעה

ביום חמישי שעבר ,בשעות הצהריים ,פגע אוטובוס של
חברת 'סופרבוס' במורה למתמטיקה מבית ירח ,ברחבת
ההסעות .היא נחבלה בראשה ובעקבות פעילות זריזה,
מקצועית וטובה של כונני מד"א של עמק הירדן אשר הגיעו
למקום ,הובהלה במסוק לבי"ח רמב"ם כשהיא כבר מיוצבת.
אנו שמחים לעדכן שלאחר בדיקות התברר ,כי אין חשש
לשלומו של העובר בבטנה .המורה סובלת משבר בארובת העין וככל שאנו יודעים מצבה הולך ומשתפר.
האירוע עצמו נבחן על ידי חוקרי משטרת ישראל ועל ידי גורמי הבטיחות במועצה ובבית הספר .בהתאם
לממצאים ,יוחלט מה צריך לשפר כדי למנוע הישנות של אירועים מעין אלו למען בטחון כולם.
המועצה ,האגף לחינוך נוער וספורט וכל קהילת בית ירח מאחלים למורה רפואה שלמה.
-2פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
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מה מגיע לנו מהביטוח הלאומי

צוות ההיגוי של פורום בריאות ורווחה במועצה קיים השבוע
מפגש היכרות ולימוד עם אנשי הביטוח הלאומי מסניף
טבריה.
מטרת המפגש היתה ,להכיר את מכלול הזכאויות וההטבות
שמסוגלים לספק אנשי הביטוח הלאומי .המפגש הבלתי
אמצעי בין מנהלי המחלקות בביטוח הלאומי לבין מי
שפועלים מולם ביום יום היה חשוב ביותר .לצד אנשי פורום
הרווחה והבריאות ,נטלו חלק במפגש העובדות הסוציאליות
של המועצה ומנהלות עמותת המייסדים.
בסיום ,ציינו המשתתפים כי במפגשים נינוחים ופתוחים מהסוג הזה ,אפשר יהיה לשפר את השירות הניתן
לתושבים ,כדי לסייע להם במיצוי זכויותיהם .הרושם שנותר הוא ,כי אנשי הביטוח הלאומי עושים מאמץ לשנות
את תדמיתו של המוסד ואת השירות שהוא נותן.
תודה רבה למנהל תחום גימלאות בביטוח לאומי טבריה ,פארס קטייש ולמנהלי המחלקות שהגיעו עימו.

אלופים של החיים

החורף הצליח להשבית את החשמל באשדות מאוחד השבוע
– אבל לא את השמחה האדירה של אנשי בית איל ,כאשר
התברר גודלו של ההישג המדהים של קבוצת השחייה
הפאראלימפית של עמק הירדן-בית איל.
מדובר באבן טובה ,יהלום אמיתי  -של נחישות ,עבודה קשה
והרבה הרבה אופי .זר לא יוכל להבין זאת :מדובר בילדים
שמתמודדים עם כל כך הרבה קשיים ומכשולים ביום יום
שלהם .אבל כאשר הם נוגעים במי הברכה מתרחש קסם,
כמעט נס.
חמישה שחיינים יצאו לאליפות החורף בשחייה ברמת גן ושבו
כשהם עטורי ניצחון עם שלל מדליות :התאומות שי והדס
בר ניצן ,יאיר ברקאי ארבל ,אלירן אפללו ונרי קרונגולד 12 .מדליות היו באמתחתם כששבו מהאליפות.
גולת הכותרת שלהם כקבוצה הוא המשחה לשליחים שבו זכו במקום הראשון!
הדס בר ניצן  3 -מדליות זהב ,שי בר ניצן  4 -מדליות זהב ,יאיר ברקאי ארבל  2 -מדליות כסף וזהב בשליחים,
אלירן אפללו  -מדליית כסף ונרי קרונגולד עם  3מדליות זהב.
ברכות ומחמאות למורה הגדול שלהם ,המאמן זיו גולן וליו"ר קבוצת שחייני עמק הירדן-בית איל ,תמיר מייזלס.
-3פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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הנציגים שלנו במרתון טבריה

קבוצת הריצה של 'רצי עמק הירדן' פועלת מזה כשלוש שנים,
בהובלתם המקצועית והתפעולית של יהונתן בן ענת ,עפרה
גפני ,ירדן רונן וצוות המאמנים ושמה לנגד עיניה להנגיש
ולהטמיע את פעילות הריצה וההליכה לכלל תושבי העמק.
כיום יש כ 150-משתתפים במסגרת הפעילויות השונות של
הקבוצה :ריצה ,הליכה ,פעילות נוער ,קבוצת נשים ועוד.
ביום שישי האחרון ,במסגרת מרתון טבריה ה ,42-עמדו על קו
הזינוק מעל  40רצים במקצים השונים ) 21 ,10ו 42 -ק"מ(.
חודשים של הכנות ,אימונים והרבה התרגשות והנאה התנקזו
לחגיגה של ריצה במזג אוויר נהדר ,במירוץ הכי ביתי שיש.
הגאווה הגדולה היא שכולם סיימו בשלום ,בהנאה ותוך שיפור ההישגים האישיים והקבוצתיים של 'רצי עמק הירדן'.

איתמר מטייל על קירות הספרייה

בשעה טובה ,שנת פעילות חדשה מתחילה בספריה האזורית של עמק הירדן .את שנת הפעילות יפתח גבריאל
הדר שממחיז את סיפורו הנפלא של דוד גרוסמן 'איתמר מטייל על קירות'.
רכישת הכרטיסים נעשית בקופות בית גבריאל או באתר של בית גבריאל . betgabriel.co.il
מומלץ להגיע לשעת הסיפור עם ילדים בגילאי ) 3-6ולא קטנים יותר(.
מחיר כרטיס לילד ) ₪ 15 -הורה מלווה בחינם(.

-4פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il
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הנה זה בא :אירועי פסטיבל הבננה

האם אתם מוכנים למה שהולך לקרות בחמישבת הבא 17-19 ,בינואר?
 20אירועים גדושים באטרקציות ופעילויות לכולם  -בשלל מוקדים ברחבי
עמק הירדן.
פירוט מלא של הפעילויות ,המבצעים וההטבות ניתן למצוא באתר
פסטיבל הבננה/http://www.kinneret.info :

-5פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עשו לנו לייק
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מודים בחום למתנדבות והמתנדבים

אנשי עמותת המייסדים לא שכחו ,גם השנה ,לפרגן ולהודות לעשרות המתנדבים המגיעים לעשות למען ותיקי
העמק .בהדרכה ,בלימוד ,בפעילות יצירתית ועוד.
קבוצה של כ 50-מתנדבים )מתוך כ (80-הגיעה בערבו של יום שני השבוע ,כדי ליהנות מתה מהביל )או קפה(,
מעוגות טעימות ומהופעה שנונה ,מקורית ומשעשעת "צועני ציון" של מיכל גולדברג-אייל )בת עין גב( ,כשהיא
מלווה בנגינתו של גל גיברשטיין.
בחוץ החורף החל להשתולל ובפנים היה לכולם חם ומרתק.

בזכות הרוח הטובה

נחתום בתודה גדולה לכל המתנדבים הרבים ,מי שנרתמו ,התגייסו והגיעו בבוקר יום רביעי לסייע בחיפושים
אחר הצעיר שיצא מביתו ונעדר במשך יומיים.
מחמאות לאנשי ועד הישוב פוריה נווה עובד ולתושבים; כמו גם למתנדבי החירום הרבים שעזבו הכל והגיעו כדי
לסייע במציאת הבחור.
שבת שלום לכולם.

-6פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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שישי של עניין
בבית איל
בימת דיון

בנושאי אקטואליה דילמות חברתיות ,פוליטיקה ,צבא ,וביטחון.

עם מנהיגי תנועת המחאה :אלדד יניב ואל"מ במילואים גדי מאירי
אלדד יניב ,פעיל חברתי שנלחם בשנים האחרונות נגד שחיתות ויחסי הון-שלטון .היה מיוזמי המחאה נגד
היועץ המשפטי לממשלה בפרשות השונות בהן מעורב בנימין נתניהו.
אל״מ )מיל( גדי מאירי אשר שימש במגוון תפקידי פיקוד בכירים בחיל השיריון ,ראש צוות כשירות וכוננות
ביחידת מבקר מערכת הביטחון והמנכל היוצא של תנועת ״יש עתיד״ .

הנושא:

בחירות  2019ישראל חוזרת לדרך הישר
יתקיים ביום שישי18/01/2019 ,

בין השעות 10:30 – 12:30

באודיטוריום בית איל ,קיבוץ אשדות יעקב מאוחד
הציבור מוזמן הכניסה חופשית

-8פניות הציבור
pniot@j-v.org.il
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