
 

 

 
 

 ט"ו בשביל 
מ ו  100,  חניכים   1000  -יותר  מהישובים,  ומתנדבים  מי  100  כמלווים  שובי ימדריכים 

יצאו בשישי האחרון לטיול   ונוער על   "ט"ו בשביל" העמק  ילדים  המסורתי של מחלקת 
   שביל עמק המעיינות.

והמנהלים  המדריכים  צוות  ידי  על  שהועברו  מהפעלות  החניכים  נהנו  הטיול  במהלך 
אשר אירחו את כולם לתחנת   ,, ומאירוח של ילדי עין הנציבשוביות יממערכות החינוך הי
ט"ו בשבט. אליהו  משימות  ומשדה  אליהו  לכיוון שדה  הנציב  מעין  יצא במקביל  הטיול 

הנציב. עין  הצוותים   לכיוון  עם  יחד  הטיול  את  הובילה  ונוער  ילדים   החינוכיים   מחלקת 
בתמיכה של רכז שביל   מתקיים   כולו  הטיול  .מדריכי הילדים ומנהלי החינוך  :מהישובים 

 שום הפרוייקט כולו.יתכנון ויחשוב ומשמעותי ב שהיא חלק  ,המעיינות, שותפי השביל ומחלקת הביטחון של המועצה עמק
 

 ערב לנעמה 
  עם  נשים .א  , היכרות ושותפות עם להשתלבות   המודעות   להעלאת   ,2017  שנת חודש פברואר מוקדש בעמק מדי שנה כבר מ

 . לנושא ים ייחודי ומפגשים פעילויות  , באמצעות הישראלית  החברה קצוות  מכל הציבורי במרחב מוגבלות 
תה מנהלת מתנ"ס עמק המעיינות מעל למעלה  ישהי  ז"ל,  ביום רביעי נפתחו פעילויות החודש בערב מיוחד שהוקדש לנעמה כץ

למוסיקה ומחול,  בערב לקחו חלק בני משפחתה של נעמה, תלמידי המרכז   , ואשר הביאה והובילה את היוזמה לעמק.מעשור
זכרה. ומוקירי  ובהווה, שותפים לדרך   צעירים   תפקידים   בעלי  גיוס   שכלל  לתפארת   ס"מתנ   בנתהנעמה    צוותי המתנ"ס בעבר 

 מקצועיים  מופעים :  ופרח  עלהבניהולה    ס"והמתנ,  בעמק  אוכלוסיות   של  רחב  למגוון  מענים   נתנו  אשר  חדשות   מחלקות ו  ואנרגטיים 
 ספריה   בניית ,  משוחררים   לחיילים   מענה,  צעירים   מרכז  הקמת ,  ענפה  תרבות   פעילות ,  ומחול  למוסיקה  המרכזים   של  ומרגשים 

  חלק   לקחת   עידן   למרכז  יום   מדי  הגיעו  אשר  ואנשים   נוער  ובני  ילדים   והמוני,  העמק  ברחבי  אירועים ,  שוביות יי  רב  וספריות   אזורית 
צוות  יהערב המיוחד אותו הוב  .הענפה  בפעילות  ומיוחד ל  והביא לידי ביטוי את  המתנ"ס היה מאוד מרגש  , ההערכה  האהבה, 
 . כולם של  ם והגעגועי

 
 סימולטור לנהיגה נכונה 

במקביל לחלוקת תעודות מחצית בבית ספר שקד )חטיבה ותיכון( התקיים יום  העוסק  
של חגורת בטיחות, בהשפעות של    הבנהיגה בטוחה. התלמידים חוו והתנסו בחשיבות 

והתנסה אלכוהול(  במשקפי  שימוש  )תוך  בפרט  ובנהיגה  המודעות  על   ו אלכוהול 
רכב של  זה  בהתהפכות  מסוג  אירוע  עם  ההתמודדות  כן .  ואפשרויות  התנסו   כמו 

וחוו את התחושות בעצמם. רואים בעיסוק בנהיגה בטוחה   בסימולטורים שונים  אנו 
תקיים ייום דומה  להדגיש את המודעות לנושא ולהציל חיי אדם.   יכולה   פעילות אשר  

  בקרוב גם בבית הספר גאון הירדן.
 

 סמינר עמיתים 
בתי בכיתות ט'  קבוצת נציגים מהשבוע התקיים סמינר  עמיתים בנושא אלכוהול ל

דרכא הירדן  וגאון  דרכא  שקד  שונות    .הספר  תוכן  ביחידות  והתנסו  חוו  התלמידים 
ר בנו יחידות  נ במהלך הסמיו ות עם שתיית אלכוהול בקרב בני נוער,  בנושא התמודד 

הינו תוצר   החשוב  הסמינר  לתלמידים בבית ספרם.  הם בעצמם   בנושא אשר יעבירו
ה, היחידה לביטחון קהילתי  " של שיתוף פעולה בין מחלקת ילדים ונוער, תכנית להב

 . ושני בתי הספר התיכוניים 
 
 גינות קהילתיות  
 הסביבתי  החינוך  במסגרת   המעיינות   עמקב  הקהילתיות   הגינות   רכזי  פורום   של  הפתיחה  מפגש   את בבית שאן אירחה   "אלון  גינת "

  סופר   נפלאה  באווירה".  אלון  גינת "  פעילי  לצד   ,לו  ומעבר  בעמק  שונות   מגינות   נציגים   השתתפו  במפגש.  הסביבתית  היחידה  של
 גינה   של  בעשייה  החיוביות   בחוויותיהם   שיתפו,  זה  את   זה  הכירו  הפעילים .  עזרא  שחר  הגינה  רכז  ידי  על"  אלון  גינת "  של  סיפורה
 . עמק  - עיר  משותפת  ועשייה  היכרות   להמשך  וציפייה   שיח   דו  נוצר  ההדדית   ההיכרות   רקע  על.  הסמוכה  שלום   בגינת   בסיור   וקינחו

 
 שבת שלום, 

 המועצה  ראש ,קרין יורם 
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