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בטיחות במקום הראשון
בפיילוט שנעשה במהלך  3403לראשונה ,מדדה ודירגה הרשות לבטיחות בדרכים
את רמות הבטיחות בכל הרשויות המקומיות.
לאחר בחינת הקריטריונים והמדדים השונים נמצאה המועצה האזורית עמק
המעיינות במקום הראשון בארץ (מתוך  354רשויות!) במדד הבטיחות בדרכים !
ישראל רותם מקיבוץ שלוחות מוביל במשך עשרות שנים בנאמנות ובנחישות את כל
תחום הבטיחות בדרכים בעמק המעיינות ,מלווה את נהגי האוטובוסים הצהובים ,את
הטיפול ברכבים ,את הטיפול בהסדרת הכבישים ואת חינוך התלמידים לבטיחות
כאורח חיים .למכתב ממנכ"ל הרשות הלאומית לבטיחות בדרכים...
ריצת ליל ירח
ביום חמישי האחרון התקיימה ריצת ליל ירח מלא השלישית ,שהפעם התארחה
בקיבוץ שדה אליהו .עשרות רצים מגיעים לפעילות המקסימה והסוחפת הזו .רבים
רצים ויש גם מי שצועד.
בקיבוץ שדה אליהו לקחו חלק בארגון המרוץ בני הנוער ,מבוגרים וגם בית הקפה
'קפה בשדה' שאירח את הבאים אשר הגיעו לפעילות ,ונשארו אחריה לקפה טוב או
ארוחה קלה.
השדולה החקלאית
כינוס ראשון של השדולה החקלאית התקיים במשכן הכנסת בירושלים .בכינוס השתתפו מאות נציגי ארגוניים חקלאיים ,ראשי
רשויות ,פעילים ,חברי כנסת ושרים שהדגישו את חשיבותה של החקלאות למדינת ישראל ,לכלכלתה ,לחיזוק ההתיישבות
והשמירה על הגבולות ולשמירה על השטחים הפתוחים והסביבה.
שרי החקלאות ,השיכון ,והכלכלה והחכ"ים שמובילים את השדולה הבטיחו להמשיך ולתמוך בחיזוק ופיתוח החקלאות.
פרידות מעובדים
עובדי המועצה יצאו לסיור ערב במדבר שבסיומו נפרדנו מארבעה עובדים שסיימו
את עבודתם לאחרונה  -אבי לוי ,אליעזר יהודה ,ליאת בשיא וניר וילק.
הודינו לכולם על עבודתם החשובה ותרומתם הרבה והמשמעותית ,כל אחד בתחומו,
למועצה .לסרטון מהמדבר...
שביל עמק המעיינות
שביל עמק המעיינות הוא עמוד שדרה לפעילויות רבות ,הרבה מהן בתחום החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי ולא רק .השביל
מזמן עבור כולנו הזדמנויות רבות לביטוי ,פיתוח ועשייה.
חניכי מכינת העמ"ק ,צוות השביל ועוד מתנדבים רבים עסקו השנה בפיתוח תשתיות בשביל כמו בניית חניון תרמילאים ,שביל
מים לאורך נחל אבוקה וסימונים .המסע בשביל של כל תלמידי כיתה י' כבר הפך למסורת ,צוותי החינוך בילו בו במהלך יום
ההוקרה שנערך לכבודם ,ומסע ההתבגרות והמעבר לאור ירח של כיתות ו' העולים לכיתה ז' התקיים בפעם הראשונה ויהפוך
גם הוא למסורת .השביל שוקק פעילות ומושך אליו רבים :סיורים של מדריכי דרך ,קבוצות נוער מהארץ ומחו"ל וגם מטיילים
שבוחרים חלקים מהמסלול להליכה יומית .על השביל ,פינות יפהפיות ,שהן חלק מההיסטוריה והמורשת של העמק.
בימים אלה נכתב ספר השביל בשיתוף החברה להגנת הטבע ואנו מקווים שבסוכות יוכל לראות אור.

תפיסת השירות
קבוצת מנהלי המועצה סיימו סדרה מרתקת של שלושה מפגשי למידה בנושא "תפיסת השירות" .הנהלת המועצה הגדירה את
נושא השירות לתושבים כמטרה אסטרטגית ,מטרה הצועדת בד בבד ומשלימה את תהליכי הצמיחה והפיתוח .זהו חלק
מתהליך כולל שהחל כבר בשנה שעברה במטה המועצה ,המשיך בסדנאות המוזכרות ,יימשך בתהליכי עומק בכל אחד
מהאגפים (בהתאם למיומנויות והתהליכים הספציפיים בכל אגף) ויגיע עד אחרון עובדי המועצה.
מדריכים צעירים
מעל ל  25 -חניכי תנועות הנוער בוגרי כיתה ט' ,עוברים בשבועות אלו סמינרים
והכשרות של תנועות הנוער.
החניכים ,מכל יישובי המועצה ,מתנועות "בני עקיבא"" ,השומר הצעיר" ו"בני
המושבים" מכירים בני נוער מכל הארץ ועוברים ימים עמוסים במשבצות תוכן אשר
מכשירות אותם להדרכת השכבות הצעירות ביישובים בשנה הבאה.
אנו רואים במד"צים כוח מוביל בקרב הנוער וגאים בבחירה לקחת על עצמם משימה
חינוכית ערכית ולתרום לקהילה בה הם חיים .תנועות הנוער ביישובים רבים בעמק
נמצאות בתנופה והתחדשות ,הפעילות מלווה ע"י מחלקת ילדים ונוער במטרה
להתאים הפעילות ליישובים השונים כדי להגיע לכמה שיותר ילדים ונוער.
לאורך שנת ההדרכה יזכו המד"צים ,מכל היישובים ,למפגשים אזוריים בבית הנוער שבמרכז עידן ,מפגשים שיגבירו את
ההיכרות ויכשירו את המד"צים כקבוצת הנהגה אזורית.
סיור חקלאי
סיור חקלאי שהתקיים השבוע בהדרכת ציון דקו התחיל במטע התמרים של שלוחות אותו מנהל שי פרס .קבוצה של מנהלים
צעירים ומקצועיים מענפי התמרים ,הכרמים והמטעים משלוחות ,מירב ,נווה איתן ,טירת צבי ושדה אליהו ,התכנסה לפגישה
שבה שוחחו על הנושאים הבוערים :המחסור בכוח אדם מקצועי וקבוע והתלות בעובדים הזרים שמכסתם מקוצצת ,מחירי
התמרים ,איכויות המים ,והדרכים לאתגר צעירים נוספים להצטרף לענף.
חלקו השני של הסיור התקיים בניר דוד ,שם נפגשו לשיחה מרכזי המדגה ,הגד"ש והמטעים ,שמנהלים בהצלחה ענפים גדולים
ורווחיים הממשיכים להתפתח ולהתאים את עצמם לתנאים המשתנים כל העת .במפגש עלו תוכניות הפיתוח בתחום המדגה
והכניסה לגידול דגים חדשים ,שוב  -המחסור בעובדים זרים ,וגם כאן  -הציפיה לאתגר צעירים לחזור ולקחת אחריות בענפים
חשובים אלו .הנושאים יועלו בפני שר החקלאות בביקורו הקרוב בעמק.
בוקר טעימות
הבוקר התקיים 'בוקר של טעימות' בגיל עוז.
חשיבה חיובית ,סוגיות ביהדות ,סטיילינג ,צילום ,יוגה ,קולנוע – הם רק חלק מהטעימות שחוו הבוקר ותיקי העמק שהגיעו לגיל
עוז .זה היה בוקר חשיפה לכל התכנים ,המרצים והתכניות החדשות לקראת תשע"ד .כמדי שנה מרחיבים בעמותה את היצע
החוגים ואפשר רק להתקנא בכל מי שמתאפשר לו לקחת חלק בפעילות הענפה והמרתקת הזו.
"מתחם בעדן"
מתחם הנוער קיץ  3402יצא אתמול לדרך.
בית החוקר האנגלי שהתמקם בעמק בשנות ה 24 -זוכה אחרי יותר מ 55 -שנים
לשיפוץ והשקעה ע"י נוער עמק המעיינות .נוער שדה אליהו פתחו בליל יום רביעי את
לילות הבניה והבילוי בבית החוקר בחוות עדן.
החבר'ה שתלו  344מ' דשא והתחילו ביצירת פסיפס ענק אזורי.
אחרי העבודה שמעו על מורשת החקלאות מציון דקו מנהל החווה ונהנו מפיצות,
ערסלים וצפייה בסרט בשטח.
עוד  04מסגרות נוער צפויות להשלים את המשימה במהלך החודש הקרוב..
הפרויקט הנו תוצר משותף לציון ופירחית ,מנהל החווה ומנהלת בית הספר הסביבתי
הנמצא בחווה ופורום מדריכי הנוער בהובלת אלירז.

שבת שלום !

