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מנהל  שיזם  יישובי  נטיעות  טקס 
סויסה  יעיש  של  בראשותו  תפעול 

־ומנהל מחלקת איכות הסביבה ורי
שוי עסקים יוסי חן ובשיתופי פעולה עם מנהל 
מאות  חמש  השתתפו  תרבות,  ואגף  חינוך 

תלמידים
מבתי הספר היסודיים בעיר אשר נטעו את 
השתילים שנתרמו ע"י קק"ל אשר סיפק גם 
מדריכים, דגלים וזמר בית, בנוסף השתתפו 

־תלמידי בי"ס בן צבי והנעימו האווירה בשי
רה ונגינה.

תושבים מהסביבה הצטרפו לנטיעת 1,000 
שתילים בשטח שיהפוך לחורשה ירוקה ברחוב 

דוד קניאל.
בטכס נכחו סגן ראש העיר משה לוי וג'קי ונונו 
שבירכו את הנוכחים ומנכ"ל העירייה רפי כהן.

בימים אלה מתקיימים מספר 
פרויקטים שמובילה המחלקה 
עפולה  בעיריית  הסביבה  לאיכות 
יוסי חן ורכז חינוך  בהנהלתו של 
ובשיתוף מנהל  פייס  סביבתי אלי 
תלמידים  משתתפים  בהם  חינוך 
ותושבים בבניית פסלים סביבתיים 
ומתקני משחקים מחומרים המיועדים 
למחזור. בגן ציבורי ע"ש אלי כהן 
נבנו שני מתקנים ובמספר בתי ספר 
בונים התלמידים דמויות וספסלים 
מחומרים ופסולת למחזור. בבית ספר 
אלומות החל תכנון בניית אמפי קטן 
עם מושבים וטריבונה שכולו יבנה 

־מפסולת ומחומרים המיועדים למח

־זור וישמש בטכסים ופעילות שוט
פת, בפרויקטים משתתפים גם הורים 
ממוסדות  מוגבלויות  עם  וחניכים 

הדר מקבלים  התלמידים  ־בעיר. 
־כה ומשפרים את המודעות והצו
לנצ במקור  פסולת  להפריד  ־רך 

לה לצרכים חיוביים ושימוש חוזר 
המקטין את כמות הפסולת המועברת 
להטמנה בקרקע וכמות חומרי הגלם 

המיובאים מחו"ל.
מימון מדריכים וציוד לפרויקטים 

־אלה, הנו מכספים של אחד המפע
לים שנתבע בתביעה ייצוגית בגין 
גרמת זיהום אוויר בעיר והסתיים 

בהסכם פשרה.

מתי מומלץ לפנות לרופא ובשעות הערב 
והלילה מתי לפנות למוקד רפואי? או למיון  
בבית חולים. כל החלטה כזו גוררת  לבטים לגבי  

הצורך בנסיעה, זמן המתנה  במרכזים הללו.
־שירות רופא און ליין – מהווה מענה ייחודי ומי

טבי בדיוק למצבים הללו. בשירות זה ניתן מדי 
ערב בין השעות  20.00-24.00 ובמהלך סופי 

־השבוע וחגים. לקבל יעוץ ממומחה ברפואת המש
פחה  ורפואת ילדים בוידאו  צ'ט  מהנייד  או 

באינטרנט בבית.
במוקד השירות של כללית עומד לשירותכם צוות 
רופאים מומחים. הפניה לרופא בשירות האון ליין 

מבטיחה רצף טיפולי ,מרגע ההזדהות ומסירת ת.ז. 
לרשות הרופא עומדים כל הנתונים הרפואיים 

המופיעים בתיק הרפואי האישי של המטופל.
בנוסף יכול הרופא להתרשם מהפונה ולעמוד על 
מצבו על ידי התבוננות בצילום הוידאו. הרצף 
הטיפולי  והעברת המידע חשובים כל כך למניעת 
טעויות , המידע הרפואי נשמר סיכום ההתייעצות 
נשלח הן למטופל והן לרופא המשפחה הקבוע. 
על מנת שהרופא ימשיך במעקב ובטיפול הרפואי, 

במידה וקיים הצורך.
כאשר הרופא היועץ באון ליין מתרשם שיש צורך 
בפניה לחדר המיון הוא דואג להפניה לחדר המיון 

־,כמו כן מעביר הרופא מירשם דיגיטלי לבית המר
קחת כאשר עולה הצורך בקבלת טפול תרופתי 
השירות החדש למבוגרים הופעל לאחרונה לאחר 
שנים של הצלחה בשירות רופא הילדים אול ליין 
המופעל עבור ילדים. מדי שנה פונים כ-100,000 
איש לשירות ונעזרים בו בהצלחה. הצפי לשירות 
רופא המשפחה און ליין יהיה גדול אף יותר והוא 
נועד להקל על עשרות אלפי אנשים הנזקקים 

לשירותי רפואה זמינים מדי חודש.
־חשוב לדעת על השירות הנועד להקל על הלקו

חות לקבל טיפול  רפואי הולם, מידי וגם לחסוך 
מזמנם.

חברת סופרבוס ממשיכה במעורבותה 
בקהילה ובתרומה לה. והפעם נרתם 

למטרה הטובה – צוות סניף עפולה.
מנהל סניף עפולה, רוני טאקו, יחד עם נהגי 
החברה ונציגות השירות, ראו  לנכון לשמר 
את הציוד שנאסף מכלל נקודות השירות 
בהשבות האבדה, לתרום ולזכות בם אחרים 
ולא להשליכו.  כחלק מכך, סייעו לנזקקים 
וחילקו עבורם ציוד מיוחד לחורף: מעילים, 
ציוד לחורף, בגדים חמים, מטריות ועוד. 
־התרומה נעשתה לעמותת סלע. אשר פוע

לת למען עולים שנקלעו לאסון או למשבר 
חריף, בעודם נתונים בחבלי הקליטה. 

־אין מדובר באירוע נקודתי ולאחרונה , סופ
רבוס נרתמה ליום ההתרמה הארצי שקיימה 

עמותת אלו"ט. 
־מנכ"ל החברה, אייל וקס: "אני סבור שלת

מאין  משמעותית  זכות  זו  לקהילה  רום 
כמותה. 

אנחנו חברה הפועלת בממשק עם הציבור 
הרחב ואנו רואים זכות גדולה לסייע ככל 

שאפשר למגוון האוכלוסיות"

יובל אבירם ממגדל העמק קיבל מלגה 
מראש העיר כהוקרה על השתתפותו 
הקבועה כנגן בטקסים ממלכתיים והחליט 

לתרום אותה לילד ממשפחה נזקקת. 
־בעיריית מגדל העמק נוהגים במהלך ביקו

רים ממלכתיים של שרים, חברי כנסת ואישי 
ציבור חשובים נוספים להנעים את זמנם של 
האורחים באתנחתות מוזיקליות בין טקס 
אחד למשנהו באמצעות ילדים כישרוניים 
ממרכז המוזיקה והמחול בעיר. בין הילדים 

־הכישרוניים שמוזמנים מפעם לפעם לטק
סים הללו אפשר למצוא את יובל אבירם בן 
14 שנענה בשמחה לכל הזמנה כדי להפגין 
את יכולתו המוזיקלית כנגן קלרינט, תחביב 

־שאימץ לפני חמש שנים, בפניי שרים וחב
רי כנסת וביניהם שרת התרבות והספורט 
מירי רגב ושר התחבורה והמודיעין ישראל 
כץ שהתרשמו מאוד מיכולותיו של הילד. 
ראש העיר מגדל העמק אלי ברדה, שנוהג 
להציג את הילדים בפניי אורחיו רמי הדרג 
דואג גם לפרגן במלגה חינוכית צנועה בכל 
פעם שאחד מילדי העיר מגיע להופיע. בעת 
הביקור האחרון גילה אבירם הכישרוני גם 
רגישות חברתית שהודיע לראש העיר כי 

־הוא מחליט להעניק את המלגה שלו כתרו
מה לילד ממשפחה נזקקת. לאחר שנשאל 
מדוע נהג כך סיפר יובל כי אחיו הגדול 
גל, שמסיים בימים אלה מסלול עתודאי 
בטכניון, קיבל אף הוא בעבר מלגה בזמן 
שהיה תלמיד בבית הספר "אורט רוגוזין" 
והחליט לתרום אותה לטובת תלמיד אחר 

־שיוכל לצאת יחד עם כל חבריו למסע בפו
לין. "אני שמח שקוראים לי להופיע בפניי 
אנשים חשובים, זה כיף לי. החלטתי ללכת 
בעקבות אחי הגדול ולתרום גם את המלגה 
שאני קיבלתי" אמר אבירם הצעיר. ראש 
העיר אלי ברדה: "יובל הוא לא רק תלמיד 
מצטיין בלימודים ומוכשר בנגינה אלא גם 
ילד ערכי ובעל רגישות חברתית שינק מבית 
הוריו, אנשי חינוך במקצועם, וממערכת 

החינוך העירונית". 

מגדל העמק

התלמיד שתרם 
את המלגה לילד 

ממשפחה נזקקת 

אומנות ויצירה בבתי ספר מפסולת ממוחזרת 

שירות רפואי חדשני און ליין-בכללית 
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