מועצה אזורית עמק הירדן
דוברת המועצה

"מה במועצה" –ספטמבר 2015

שנה טובה לכל תושבי המועצה
משולחנו של ראש המועצה


מפגש עם מפקד תחנת טבריה סנ"צ רן לוי – התקיים ב 10.8-בלשכת ראש המועצה יוסי ורדי
בהשתתפות סגן המפקד רב פקד מירון ממן,מכ"ל המועצה-דודו פרץ וקב"ט המועצה -אורי אפרת.



פתיחת קמפוס דרום של מכללת כנרת – ב 25.8-בטקס רב משתתפים ביניהם ראש המועצה –יוסי ורדי
.המתחם כולל :מעונות סטודנטים ומתחם היסטורי של תחנת הרכבת צמח שיהפוך למשכן של המח' ללימודי א"י.



מנהל חדש לבית גבריאל ותרבות עמק הירדן-דורון רות,שער הגולן-.בהצלחה! ותודה גדולה
לגבי פינסקי היוצאת לגמלאות לאחר  3עשורים של עשייה מבורכת.
אירוע צליחת הכנרת -מופע של תיסלם מארחים את דני סנדרסון באמפי צמח ב. 17.9-הצליחה ב19.9-
זאפה בבית גבריאל -סוף הקיץ על הכנרת –  5ערבים של מופעים.





 מנכ"ל המועצה

 עובדים חדשים -מהנדס המועצה-דוד רודר,מזכירת המהנדס-שרית בוחבוט ,מזכירה לשירות
הפסיכולוגי-יוכי מויאל ,רכז חינוך סביבתי ומחזור-מנחם ימיני.בהצלחה לכולם!
 מרכזיית טלפונים חדשה בבניין המועצה-על מנת לשפר השירות .

 אגף לפיתוח כלכלי-תיירות
 יריד חקלאות עמק הירדן ה – 5-בחסות צמח מפעלים ,ב 10.9-במתחם "מול כנרת" ,הפקה -אדווה
ונטורה ,רון יצחקי,,עילום אביגדורי ,ריקי וולטינסקי,עפרי גולדמן ורחלי בנזקן.








יום עיון במסגרת יריד החקלאות – בבוקר ה 10.9-בבית "יד לבנים" :בנושא:התיישבות וחקלאות
בשיתוף משרד החקלאות  .הפקה-רון יצחקי וריקי וולטינסקי מצמח ניסיונות.
מעונות הסטודנטים במכללה – טיפול בתשתיות(ביוב,תחנת סליקה) באחריות-מנהל האגף לפיתוח
כלכלי-מאורי ישראלי שסייע לפתוח את המעונות לשנת הלימודים תשע"ו
רון יצחקי סיים עבודתו בריכוז הוועדה החקלאית של עמק הירדן-ברכות ובהצלחה לרון
שנשאר לנהל את צמח ניסיונות.המועצה תפרסם מכרז לתפקיד רכז וועדה חקלאית..
כנס מנהלי משאבי אנוש בתעשייה ובעסקים-גולן עמקים יתקיים ב 20.10 -באולם המועצה
בנושא :שחיקה ומוטיבציה בעבודה .מטעם המועצה מרכז-עילום אביגדורי.
פסטיבל הבננה – שיתוף פעולה של המועצה,האגף לפיתוח כלכלי,מח' התיירות עם צמח מפעלים
ובמיוחד צמח בננות,פסטיבל בדגש תיירות חקלאית בעמק הירדן,הפסטיבל יכלול אירועים מיוחדים
ואטרקציות לילדים.יתקיים בחנוכה.צוות ההפקה-לימור רגב ,אבי איזנברג ועילום אביגדורי.
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
המרכז האזורי צמח  עמק הירדן   15132נייד,054-6640411:פקס04-6757641:
דוא"לidanhel@bezeqint.net :
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 אגף קהילה
 16משפחות עולים הגיעו לעמק הירדן -רובן מאוקראינה.ליווי צעדיהן הראשונים-אלה לוין.
אולפן חדש לעולים -יפתח ב 3.9-במכללת כנרת .ריכוז -מנהלת מח' הקליטה-רונית איתן.
מעברים במועצה-המחלקה לשירותים חברתיים ומנהלת אגף קהילה-איריס שובל ירדו מהקומה השנייה
לקומה הראשונה.
ליל המדענים -ב 21.9 -במרכז האקדמי לנוער במכללת כנרת בשיתוף הספרייה האזורית בסימן מדעי
המוח .תחנות לילדים ,מופע קסמים מדעי משעשע הפתעות מתוקות הקשורות למוח ועוד....הכניסה חינם







. עמותת המייסדים:
 שנת הלימודים תשע"ו –תפתח במכללת "ביתנו" ב 64 – 7.10-חוגים במגוון נושאים .
 מפגש הוקרה למתנדבי עמותת המייסדים -התקיים בבית גבריאל ב. 9.8-השתתפו  50מתנדבים.
 סגירת מרפסת הקפיטריה במכללת "ביתנו" -במימון תב"ר המועצה-הושלמה!.
 מרכז וותיקים חדש -ועד עמותת המייסדים כולל ראש המועצה-יוסי ורדי וזאב ולוולה שור התכנס ב-
 13.8לדיון על הפרק :גיוס כספים ואיתור תורמים לפרויקט.
 מסיבת ראש השנה המסורתית -במרכז היום ב 9.9-בהשתתפות ראש המועצה יוסי ורדי ,הרב דידי,
מנכ"ל צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן-מנש' שלום ,מנכ"ל המועצה-דודו פרץ ,מנהלת אגף קהילה-איריס
שובל ,יו"ר העמותה-עמוס און.הפקה-אסתי עמית ושרה בן אדוה.



אגף חינוך נוער וספורט











מפגש הערכות לשנת תשע"ו -התקיים במועצה ב 23.8-בהשתתפות כל מנהלות בתי הספר היסודי
ומנהל בית ירח יחד עם מנהלת אגף חינוך במועצה-עפרה פייקוב.במפגש הגיעו לברך ראש המועצה-יוסי
ורדי ומנכ"ל צמח מפעלים ומשקי עמק הירדן-מנש' שלום.
חגיגה לחני-ערב פרידה מחני בהלול שסיימה 7שנות ניהול "בית ירח" התקיים בבית גבריאל ב23.8-
בהשתתפות צוות "בית ירח" לדורותיו ,מפקח בית הספר,ראש המועצה-יוסי ורדי,שגם בירך,ומנהלי אגפים
ומחלקות במועצה ובני משפחתה של חני.
מנהלים חדשים במערכת החינוך -שרון שדה"-בית ירח" ורינת בר חיים ,בת קבוצת כנרת חוזרת
לבית הספר בו למדה,ביה"ס כנרת ע"ש נעמי שמר.בהצלחה ושנת ניהול טובה לשניהם
גן מנגו באלמגור -זכה להצטרף לתכנית מיוחדת של משרד החינוך -הגן והגננת רוית אלמי זכו להתקבל
לפרויקט העוסק בתהליכים ארוכי טווח ע"י מלאכות קדומות(עיבוד צמר,צביעה מחומרים בטבע)...
ערב הוקרה רביעי לכל אנשי החינוך -התקיים בבית גבריאל ב 3.9-לצוותי החינוך הפורמאלי ,הגיל
הרך והחינוך הבלתי פורמאלי.במרכז הערב -טקס פרידה לפורשים לגמלאות ממערכת החינוך ומופע של
השחקנית והיוצרת שירה פרבר בהשתתפות ראש המועצה-,יוסי ורדי מנהלת אגף חינוך-עפרה פייקוב,
מנכ"ל צמח מפעלים-מנש' שלום ויו"ר הסתדרות המורים בצפון-נחום נחום .הפקה -צוות אגף חינוך.
חג מעלות – אירוע פתיחת שנה של הנוע"ל . 17.9-הפקה :המדצי"ם ורכז קן עמק הירדן-אריאל כץ.
צליחת הכנרת מס – 62שבת ה.19.9 -הפקה :מח' הספורט בשיתוף חברת ספידו.
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