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ביקור דן להב
דן להב-סגן ראש אגף פנים תכנון ובקרה ממשרד ראש הממשלה ביקר בעמק .העלינו בפני דן את הנושאים החשובים מאוד
שעומדים על סדר יומנו ובהם :מפת העדיפות הלאומית ,מפת העדיפות במס ההכנסה החדשה שאמורה להיכנס לתוקף
בתחילת  ,1122נושא אכלוס פארק צבאים ועוד.
חנוכת מגרש הכדורגל במסילות
ביום שישי האחרון נחנך מגרש הכדורגל המחודש במסילות אשר משמש את בית הספר
לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ז"ל ואת קבוצות הליגה של הפועל 'ארז' עמק המעיינות.
ההשקעה הגדולה שבוצעה לאחרונה כללה הבאת מבנים חדשים אשר ישמשו את הקבוצות
האורחות ,התקנת מערכת השקיה אוטומטית במגרש וחידוש הדשא לקראת החורף.
על כל אלה ניצח ינון אשכנזי ,אביו של ארז אשר עושה עבודת קודש ומשקיע את כל כולו
לטובת פיתוח הכדורגל באזור ואף קיבל בשנה שעברה פרס מפעל חיים על הקמת בית
הספר לכדורגל לילדים עם צרכים מיוחדים.

אולפנת גלעד
בניית בית הספר החדש לאולפנת גלעד בחמדיה מתקדמת במהירות .בית הספר המשמש
ילדים מכל אזור הצפון גדל ,ויש צורך במבנה מותאם ואיכותי שיקלוט את התלמידים אשר יזכו
לחוויה לימודית וחברתית מיטבית ,כדי לאפשר להם השתלבות משמעותית בחברה הישראלית.

המרכז הטכנולוגי
השבוע החלו בבריכה במרכז עידן ,העבודות על המרכז האזורי המשותף לפיתוח טכנולוגי,
חדשנות חינוכית ותעסוקה .המרכז יקדם פיתוח טכנולוגיות בתחום החקלאות ,הסביבה והמים,
יזמות ,תעסוקה והכשרה מקצועית .פרויקט זה הוא חלק מתפיסה כוללת של פיתוח כלכלי
אזורי ,אשר יביא בעקבותיו גידול דמוגרפי וחיזוק קהילות.

איילים  -מנחמיה
מזה למעלה מחודש עוסקים הסטודנטים בכפר איילים מנחמיה ,בליווי צוות המועצה ,בעיצוב
ובחירת פרויקטים אותם ייקחו על עצמם בתחומי הקהילה והתרבות הצעירה במנחמיה ובעמק.
בערב יום ג' התכנסו הסטודנטים על מנת להציג בפני ועד מנחמיה את צוותי הפרויקטים ואת
הנושאים בהם בחרו ,לאור תהליך ההיכרות עם קהילת מנחמיה ועם העמק .בין הפרויקטים
שהוצגו :מועדון  +21לתושבי מנחמיה ,שנת בת/בר מצווה לנערי ונערות מנחמיה ,טיולי צעירים
ומשפחות על שביל עמק המעיינות ,בית מדרש פתוח לצעירים מרחבי האזור ועוד.

מניעת אלכוהול  -איך עושים את זה?
בשנים האחרונות חלה עליה בכמויות צריכת האלכוהול בקרב בני נוער ,וגיל הצריכה הולך ויורד .במסגרת המאבק לצמצום
התופעה התקיים סמינר עמיתי אלכוהול לנציגי כיתות ט' משלושת התיכונים בעמק :גאון הירדן ,אולפנת גלעד ושק"ד .כולם
יחד נפגשו ,קיבלו מידע ועסקו בסוגיות כגון :האם וכיצד הם יכולים להשפיע על חבריהם שלא לשתות ,כיצד מעבירים מסר
בנושא מבלי להישמע "חפרנים" .ייחודיותו של הסמינר נבעה מהמפגש והלמידה המשותפת לתלמידים משלושת בתי הספר.
הסמינר התאפשר הודות לשיתוף הפעולה של בתי הספר עם מתאמת הרשות הלאומית למלחמה בסמים ובאלכוהול במועצה.
רב"שים ,אלכוהול ובני נוער
הרב"שים ביישובים מהווים כתובת לפניות תושבים לטיפול במגוון אירועים ,ובין השאר גם טיפול באירועים בהם מעורבים בני
נוער .המתמידים נוכחים בשטח ופוגשים את בני הנוער בכבישים ,ובמסיבות המתקיימות בשטחים פתוחים ברחבי העמק.
במקרים אלו יש חשיבות רבה להבנתם של הרב"שים והמתמידים את הסיטואציה ומתן תגובה מותאמת .לאור זאת ,התקיים
ערב העשרה לרב"שים ומתמידים שעסק בהעמקה בחוק למניעת שכרות ,בהכרות תרבות הפנאי של בני נוער ובתקשורת עם
בני הנוער ,מה שהשלים את הסמינר של נציגי התלמידים.
שולחן ותיקים
בשולחן הותיקים שהתכנס אמש במועצה נמסר דיווח על הפעילות הרבה המתרחשת בגיל עוז ,שיתופי הפעולה הקיימים עם
מחלקות המועצה והמתנ"ס וכן על אלה שעוד עתידים לבוא.
נשמעו הרבה שבחים על פעילות יום הותיק שהתקיימה בשבוע שעבר.
בהמשך נעשתה הערכת ביניים על עבודת השולחן עד כה וסוכם שהשולחן ימשיך לעסוק בנושאים שעל סדר יומם של
הותיקים בשנה הקרובה וביניהם איכות שירותי הרפואה באזור ,התנדבות ותעסוקה.
אמץ אתר
בתי הספר בעמק מאמצים אתרים שונים בקרבת בית הספר .המשמעות היא חינוך לערכים ,אהבת הסביבה ,גאוות מקום וגם
למידה ועשייה ממשית בשטח .לאחרונה הסתיים פיתוח נופי והותקנו מתקני כושר במרכז ביכורה .בית ספר ביכורה אימץ את
המקום ,ולקח אחריות על ניקיון וטיפוח המקום .בית ספר רימון מאמץ את פארק המעיינות ומעורב כבר בשני פרויקטים .האחד
תחנת הקמח והשני ציור השדה ,גאון הירדן  -מאמץ את טיילת נחל באלא בין נוה איתן למעוז חיים וההמשך עוד יבוא.
ישר כוח גדול למנהלי בתי הספר ,למחנכים וכמובן לילדים! כך בהחלט מייצרים תחושת שייכות.

ברל'ה
מבנה ספריה ישן ברשפים הפך למרחב שוקק חיים ופעילות קהילתית ,ביוזמה של פורום הורי
הגיל הרך ביישוב .ההורים בשיתוף כל הקהילה שדרגו את הספרייה ,והכניסו למרחב משחקיה
צבעונית ומזמנת פעילות פנאי ענפה לילדים ,טף ומשפחותיהם.

חורף של ציפורים
הציפורים ממלאות את העמק וכבכל שנה מקיימת הרשות לפיתוח הגליל בשיתוף משרד
התיירות ,החברה להגנת הטבע ,קרן קיימת לישראל ,רשות הטבע והגנים ,ועמותות התיירות את
פסטיבל 'חורף של ציפורים' .פעילויות רבות מתקיימות במרכז הצפרות בכפר רופין ,תערוכת
צילומים של צלמים מהעמק מוצגת בגן השלושה ואפשר פשוט לטייל בשטחים הפתוחים
ובאגני המים באזור וליהנות משלל סוגים של ציפורים חולפות וחורפות בעמק.

שבת שלום!

