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הפרדה לשני זרמים
המועצה האזורית זכתה בתמיכת המשרד להגנת הסביבה והצטרפה לפרויקט הפרדת הפסולת ל 4 -זרמים :זרם "רטוב"
(המכיל את המרכיבים האורגניים) וזרם "יבש" (המכיל את כל השאר) ,ובכך נכנסה לרשימת הרשויות הלוקחות חלק משמעותי
במהפכת המיחזור בארץ .השר להגנת הסביבה ,עמיר פרץ ,נתן את ברכתו למועצה על בחירתה להיכנס לפרויקט חשוב זה
והוסיף במכתבו לראש הרשות" :אני רואה בך שותף מרכזי לקידום מהפכת הטיפול בפסולת שמוביל המשרד להגנת הסביבה
וסמוך ובטוח כי במעורבותך האישית בפרויקט תהווה הרשות מודל להצלחה לכלל הרשויות בארץ ותמקם אותה בראש
הרשויות המיישמות מדיניות בר קיימא".
 4כוכבי יופי
עם סיום תחרות "רשויות בתחום אחזקת מקלטים ציבוריים בישראל יפה"  ,4602קיבלנו הודעה כי המקלטים בקיבוץ שלוחות
וקיבוץ מסילות זכו ל 2 -כוכבי יופי .צוות ההערכה ציין לשבח את הפעילות המושקעת ע"י המועצה והיישוב בטיפוח תחזוקת
המקלטים לרווחת התושבים ולהיערכות הלאומית לשעת חירום.
כיתה פתוחה
במסגרת תכנית לטיפוח מנהיגות צעירה בנושאי ציונות וסביבה של קק"ל בבתי
הספר ,הוקמה בבית ספר 'דקלים' בחמדיה כיתה פתוחה מעץ .המבנה ישמש מקום
לפעילות והדרכה בנושאי סביבה וקיימות ,גיאוגרפיה ומורשת וכן ישמש מקום
למפגש ,מנוחה ומשחק בהפסקות .הפעילות בכיתה הפתוחה תועבר על ידי קבוצת
מנהיגות צעירה מקרב מועצת התלמידים של בית-הספר ,ואלו יקבלו הדרכה
והנחייה ממדריכי קק"ל .חברי קבוצת המנהיגות הצעירה יהפכו ל"נאמני קק"ל" ,והם
יפיצו את ערכי המנהיגות ,האחריות והעשייה בקרב שאר תלמידי בית הספר.
"קאן זה כאן"
בשבוע שעבר התקיים פסטיבל קאן זה כאן ה ,2-אירוע שיא לתהליך שעברו  01מערכות נוער ביישובים בחודש האחרון בהובלת
מדריכי הנוער .לאחר שוק דוכני מזון איכותי ומושקע ביותר שהקימו כל היישובים ,נערך בקימרון ליל הקרנת הסרטים.
הפסטיבל היווה במה (תרתי משמע) לביטוי החוזקות של בני נוער רבים בעמק במגוון תחומים ואפשרויות שונות לביטוי :ריקוד,
משחק ,הפקה ,צילום ,עריכה ועוד,
השופטים ,נציגי נוער מכל היישובים ,נפגשו לפני הפסטיבל ועברו פעולה משמעותית ע"י מנהיגות הנוער על שיפוט הוגן.
יישר כח ענק למדריכי הנוער המצוינים שלנו על ההשקעה בחניכים ועל הובלת הפסטיבל שהפך למסורת.
לקליפ הפסטיבל ולצפייה בכל הסרטים :קאן זה כאן 4602
קונצרטים בגנים
מסורת הקונצרטים בגנים נמשכת .וכבמדי שנה ,גם השנה הגיעו תלמידי המרכז
למוסיקה לקונצרטים בגני הילדים ביישובים .לכל גן בו נערך הקונצרט הגיעו הילדים
מגנים ביישובים הסמוכים יחד עם הצוותים החינוכיים .תלמידי המרכז למוסיקה עברו
יחד עם צוות הפרויקט :מלכיאלה אור ,נגה תמיר ,אולה דסיאטסקי ומריולן קראוזה,
מגן לגן ,ומיישוב ליישוב .זוהי חוויה קסומה לילדים שיושבים מרותקים לצלילים
הנשמעים ולדברי ההנחיה במהלך הקונצרט ,ועוד מפגש בין יישובים ,ובין ילדי העמק
הבוגרים והצעירים.
אין ספק שזוהי אחת מפעילויות הדגל בגנים שלנו -המצליחה לשלב שיעורי מוסיקה
כמעט בכל הגנים ,בהנחיה מקצועית של המורות ,ורפרטואר עשיר ומותאם לגנים רב
גילאים .שיתוף הפעולה עם הנגנים הצעירים מהאולפן למוסיקה ,שאף הם רובם היו
פעם ילדים בגנים שלנו -מרגש בכל פעם מחדש! ישר כוח לכל העושים במלאכה.
שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

