מועצה אזורית עמק הירדן
דוברת המועצה

"מה במועצה" –נובמבר 5102
משולחנו של ראש המועצה



מפגש עם אבי גבאי השר להגנת הסביבה – ב 11.14-בפני השר הוצגה בקשה לסיוע לפרויקט
אתר טליה,אתר לסילוק פסולת ,אותו אנו מתכננים להפעיל בשנת . 1415
טיול מנהלי אגפים ומחלקות -יורד דרומה להכרות עם ערבה תיכונה וחבל אילות.

 מנכ"ל המועצה
 פרידה מעובדים היוצאים לגמלאות – אירוע חגיגי התקיים בבית גבריאל ב 13.14-בו נפרדה
המועצה מעובדים וותיקים.גבי פינסקי,ששון מועלם ,שרה בילט ,מלכה איבגי ,ענת ענבי ומרון יצחקי
שסיים עבודתו במועצה וממשיך בצמח ניסיונות .בהצלחה לכולם בפרק החדש.

 אגף לפיתוח כלכלי-תיירות










פסטיבל חדש" -פסטיבל הבננה-טעם כנרת  "5102לראשונה פסטיבל בשיתוף צמח מפעלים
ובמיוחד צמח בננות,פסטיבל בדגש על תיירות חקלאית בעמק הירדן.הפסטיבל יכלול אירועים מיוחדים
ואטרקציות לילדים.ויתקיים בחנוכה.צוות ההפקה-לימור רגב ,אבי איזנברג עילום אביגדורי .ועידן הלמן
תיירות מסין-יום עיון בנושא :תיירות נכנסת מסין ב, 10.14-אירוח -תיירות שער הגולן .התקיים
במוזיאון הירמוכית בשער הגולן .הפקה-עילום אביגדורי.
כנס מש"א אזורי – משותף למרכז תעסוקה גולן,מעברים בעמק(מעיינות) ומ.מ.ת.ק עמק הירדן.התקיים
באולם המועצה בהשתתפות עשרות מנהלי משאבי אנוש .מטעם המועצה מרכז -עילום אביגדורי.
פרויקט חדש בעמק הירדן-פרויקט של הסוכנות בו מגיעים צעירים מכל הארץ לחצי שנה ,מחזור
ראשון  13צעירים יסתיים באפריל , 1411הם מתגוררים באשדות יעקב מאוחד,לומדים ועובדים :בשדה
אליהו,עפולה וחלקם בחקלאות בעמק הירדן ,מרכז עופר סגל. 434-7101335-
קורס ניהול להכשרת מנהלי ענפים בקיבוץ -בצמח ניסיונות בשיתוף "מעו"ף",יתחיל ב.17.11-
ביצוע תשתיות ציבוריות -בנוה עובד במתחם הקראווילות לשעבר.מרכז מטעם המועצה-מנהל האגף
לפיתוח כלכלי-מאורי ישראלי.
יום עיון לתיירנים -בנושא :שיווק תיירות בעידן של חדשנות – באולם המועצה ב. 11.11-הפקה-חברת
 conceptובסיוע משרד התיירות.מטעם המועצה מרכז-עילום אביגדורי.
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דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
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מועצה אזורית עמק הירדן
דוברת המועצה

 אגף קהילה
פעילות להורי ט' – במהלך שיחות ההורים בספטמבר נערכה הרצאה ב"בית ירח" בנושא :הרשתות
החברתיות.במסגרת פעילות "מצילה".הפקה-מנהל "בית ירח" שרון שדה וקרני רימר צרי.
עולים חדשים בעמק הירדן 11-משפחות הגיעו באוקטובר ליישובים:אפיקים אשדות מאוחד,בית
זרע,חוקוק ומעגן. .מרכזת -מנהלת מח' הקליטה-רונית איתן.
כיתת אולפן נפתחה לעולים במכללת כנרת -בנוסף מקבלים העולים העשרה בהוויה ישראלית
וקיבוצית.מרכזת-רונית איתן.
צמיחה דמוגרפית – במסגרת שיתופי פעולה בין אגף קהילה לאגף חינוך ליווה צוות משותף במשך 7
חודשים בקיבוץ אלומות בנושא :חינוך וצמיחה.השתתפו בצוות:רותם אלטמן,צביה בהלול,אורלי
גנני,מהחטיבה להתיישבות,ריכזה את הצוות-רונית איתן.
פעילות עמותת "עמך" בעמק הירדן-בשעה טובה העמותה ,שעוסקת בניצולי שואה ובני הדור השני
החלה לפעול באזור.טיפול ותמיכה נפשית ללא תשלום-ניתן לפנות40-1113311-
עובדת חדשה במחלקה לשירותיים חברתיים -עו"ס אירית עמרני,מעלה גלבוע .בהצלחה!










. עמותת המייסדים:
 סוכות במרכז היום – התארחו אושפזין מהקהילה שהביאו בסיפור ושיר את מנהגי החג

התנדבו:שלומית חפץ,שער הגולן ונירה קלדניצקי,אפיקים.
מתנדבי מכינת "מיצר" בגולן – שנה שנייה של שיתוף פעולה .שלושה מתנדבים מגיעים ליום
בשבוע,פעילות עד לסוף השנה.
אירוע לציון חודש הזקן הבינלאומי ולפתיחת שנת הפעילות – התקיים בבית גבריאל ב-
 14.14במסגרתו הופיעה "פאטמה"-הסטנדאפיסטית הבדואית הראשונה.הפקה-אסתי עמית ואורלי צביק.
טיול למרכז רבין" -תערוכת יונתן" לציון  14שנה לרצח רבין ב.1.11-
טיול במרחבי הנגב , 13-11.11-בתוכנית :תל ניצנה,יישוב כמהין,שדה בוקר ,ביקור וסיור במועצה.








אגף חינוך נוער וספורט









"לגדול בספורט" ד'-ו' – התקיים באפיקים ב 1.14-בהובלת יעל מייזלס רכזת א'-ו' ב"מרכז עידן".
"שבוע הדרכה" – המסורתי של מרכז עידן עמד בסימן  14שנה לרצח יצחק רבין.
הקפת הכנרת באופניים ה - 83-שבת ה . 5.11-רוכבים.הפקה -מחלקת הספורט בשיתוף חברת
"שוונג" ובחסות חברת "דור אלון"
השתלמויות בגיל הרך – לגננות בחסות משרד החינוך,למטפלות בחסות המועצה.מרכזת-צביה בהלול.
לימוד משותף -של מנהלי מערכות חינוך ורכזות הגיל הרך.בנושא" :כלכלת חינוך" במהלך נובמבר-
דצמבר .מרכזות רותם אלטמן וצביה בהלול.
קונצרטון של תלמידי המרכז למוסיקה -מגוון נגנים ביצירות שונות.באודיטוריום "יד לבנים" ב-
. 15.11הפקה-נירה ספיר פינסקי.
מחזמר "שיער" -נסיעה מרוכזת משותפת של תלמידי המרכז למוסיקה ,המחול ותיאטרון "האגם"
כיתות יא'-יב' נסיעה לקאמרי ת"א ב. 17.11-

עידן הלמן –דוברת המועצה
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   13151נייד,430-1104011:פקס40-1535101:
דוא"לidanhel@bezeqint.net :

