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מינוס מאתיים
לפני כמה חודשים התכנסו חמישה חברי פורום צעירים עמק המעיינות
עם רכזת מחלקת צעירים וקליטה של המועצה ,יעל ברקן לחשיבה
משותפת על תרבות צעירה בעמק .מן החלומות שהועלו בשיח המשותף,
צמח "מינוס מאתיים"  -ערב ייחודי ,מרענן ואיכותי של הרצאות קצרות
ומרתקות במגוון נושאים ,שהתקיים ביום חמישי האחרון .הקהל שמילא את
אולם זיידן זכה לטעימות מעולמות שונים ,מרגשים ,מצחיקים ,מעוררי
השראה וסקרנות ואנו זכינו ל'מינוס מאתיים' והרגשנו על גג העולם ! בין
המרצים שהתארחו בערב זה בלטו תושבי העמק המוכשרים.
את ההרצאות ניתן למצוא בדף הפייסבוק של המועצה...

יממה של חינוך
פורום מנהלי בתי הספר וסגניהם הכולל את מנהלי אגף החינוך של המועצה ,את המפקחים של משרד החינוך ואת אנשי "ערי
חינוך" יצא ליממה של חינוך .הפורום שמוביל בהצלחה רבה מהפכה חינוכית משמעותית בעמק ,עסק בהתלהבות בתכנון שנת
תשע"ה ,במאפייניה של הכיתה בשנת  7170בעמק ובגיבוש המשך הרחבתה של תוכנית עמק חינוך.

עתודת מנהיגות
הסמסטר הראשון של קורס עתודת מנהיגות
קהילתית עמק המעיינות הסתיים ,ועמו מסכמים
חברי הקורס את המושגים והשפה החדשים
שרכשו ,לצד חוויית ההיכרות המעמיקה בין צעירים
מיישובי העמק השונים והמפגש עם סוגיות מגוונות
בהן עוסקות הקהילות .במהלך הסמסטר נערכו גם
שני "ביקורי בית"  -האחד במושב ירדנה והשני
בקיבוץ מעלה גלבוע  -על מנת לבחון את הידע
התיאורטי בשטח .בסמסטר הבא צפויים
המשתתפים לרכוש כלים מעשיים בניהול קהילתי,
להמשיך במיפוי מקצועי ולמידה ולהעמיק את הקשרים ביניהם ,כצעירים ומנהיגים עתידיים ביישובי העמק.

תרגיל ארצי מוסדות חינוך
ביום שני התקיים תרגיל ארצי בכל מוסדות החינוך .התרגיל בא לבחון את מוכנות המורים והתלמידים להתמודדות עם ירי
טילים ורקטות בזמן שיעור.
בבתי הספר הוצבו בקרים של המועצה שבדקו וביקרו את התנהלות התרגיל.
מהמסקנות עולה כי צוותי החירום בבתי הספר פועלים היטב ,ובכל אחד ואחד מהם יש כתובת שמנחה ומובילה את התלמידים.

ביטחון העורף
בין תרגיל ארצי לתרגיל יישובי הגיע לביקור מנכ"ל המשרד להגנת העורף דן רונן יחד עם אנשי מחוז הצפון והעמקים.
המנכ"ל ביקר במרכז החירום של המועצה וקיבל דיווח מרועי פשחור קב"ט המועצה על התרגיל שהתקיים בבוקר .בפגישת
העבודה שהתקיימה לאחר מכן ציינו את התמיכה שמעניק המשרד להגנת העורף ,כמו גם את תחושת השותפות והצגנו את
הפעולות השונות הננקטות על ידי המועצה על מנת להיערך לחירום .סוכם ,כי המשרד יירתם ויסייע במימון ציוד למרכז החירום
של המועצה ובתקצוב הכשרות וציוד לכיתת הכוננות.

צח"י שדה אליהו
ביום ש ני אחר הצהריים תרגל קיבוץ שדה אליהו התמודדות עם רעידת אדמה.
הכנת התרגיל והבקרה נעשתה בשיתוף צוות מהמועצה ,ראש צוות צח"י מישוב שכן ומומחה להתמודדות עם רעידות אדמה
מאוניברסיטת ת"א .היערכות צוות החירום כללה בין היתר רענון נוהלי חירום ופרסום דף מידע משפחתי על היערכות ותפקוד
בעת רעידת אדמה .בסיכום התרגיל הודגשה ההיערכות הטובה של היישוב והוגדרו נושאים לשיפור.
חשוב לציין כי תרגילים מסוג זה משפרים את מוכנות הישוב והתושבים להתמודדות עם מצבי החירום .מומלץ לאמץ את
המודל בכל הישובים.

"שבת אחים גם יחד"
ביום רביעי האחרון הוזמנו הורי וילדי העולים מאתיופיה ממרכז הקליטה
בית אלפא המתחנכים ב 01-גנים דתיים בעמק המעיינות ,לערב שהתקיים
בעין הנציב.
במקום חיכו להם הגננות ,ילדי הגנים של עין הנציב והוריהם ובנות כתה ט'
עולות מבית ספר שק"ד -כולם יחד עסקו בפעילות של ריקודים ,שירים
ויצירה משותפת .הכל בהנאה ,באהבה ובשמחה גדולה!
אירוע זה כבר הפך למסורת ובכל שנה זוכה יישוב אחר לארח וליהנות
מהכנסת האורחים!
לתמונות נוספות...

תפילה לגשם
"שומע תפילה ,תן טל ומטר על פני האדמה ,ותשביע את העולם כולו מטובך ,ומלא ידינו מברכותיך ומעושר מתנות ידך .וברכנו
בגשמי ברכה ,ונזכה לחיים ושובע ושלום כשנים הטובות( "...מן התפילה).

שבת שלום!
יורם קרין,
ראש המועצה

