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צוק איתן
ביום שלישי התעוררנו למציאות ישנה חדשה ,ומבצע 'צוק איתן' להשבת השקט לישובי הדרום יצא לדרך.
כבר באותו הבוקר כינסנו ישיבת חירום והיערכות למצב שבו נוכל לקלוט משפחות מהדרום אשר יגיעו להפוגות אצלנו .מנהלי
הקהילות והישובים נענו באופן מיידי לקריאתנו למנות אנשי קשר למצב המיוחד ,ותוך
מספר שעות קיבלנו את כל הנתונים והאפשרויות לאירוח :דירות ,חללים גדולים
לקבוצות ומשפחות ,פעילויות ,אירוח בבתי משפחות ועוד .אנו גאים מאוד ונרגשים
מההתגייסות המהירה והאכפתית של יישובי ותושבי העמק לקחת חלק במאמץ ולסייע.
הראשונים שהגיעו וזכו לקבלת פנים חמה ,היו ילדי קבוצת נעל"ה ממבואות הנגב
שנכנסו לחדרי פנימיית נעל"ה שלנו בכפר רופין .בד בבד גויסו רבים מתושבינו בצו ,8
וחיילנו הסדירים נמצאים בפעילות והיערכות במקומות שונים בארץ.
בסוף השבוע הקרוב צפויות להתארח קבוצות של בני נוער ומשפחות בישובים.
אנו מחזקים ומחבקים את תושבי הדרום ,את ראשי הרשויות בדרום ,את צה"ל ואת
חיילנו ובנינו בימים קשים אלה ,ומקווים שהשקט ישוב במהרה.
לנוחיותכם ,קישור לאתר פיקוד העורף...
הנוער שלנו
בעקבות האירועים האחרונים במדינה התגייס הנוער שלנו וקיים מפגש בהשתתפות בני
נוער ,מדריכים ורכזי חינוך ממספר ישובים לחשוב ולתרגם לעשייה את רוח העמק
המביאה עימה אוירה של אחדות ,אחווה ,פיוס ויחד.
בהמשך ,קבוצות נוער שלנו תלו שלטים של תמיכה ,הזדהות וקריאה לאחדות בעם,
בצמתים השונים בעמק .אחרים ,חילקו לימונדה קרה בתחנות אוטובוס ועוגות לחיילים.
בימים הקרובים יארחו כמה מקבוצות הנוער שלנו את חברנו מהדרום וישלבו אותם
בפעילויות הקיץ השונות.
 - JNFבית שאן  -עמק המעיינות
ביום ראשון התקיים כנס תיירות בית שאן  -עמק המעיינות במסגרת תכנית GO
 NORTHשל ( JNFקק"ל ארה"ב) .הכנס אשר נבנה בחודשים האחרונים על ידי צוות
משותף מהמועצה ,מבית שאן ומה JNF -התקיים בבית ההארחה בבית שאן ועסק
בהעצמת התיירות ובשיתופי הפעולה בין הרשויות ,מה שיביא לצמיחה מואצת של האזור
כולו .בכנס לקחו חלק גם שאול גולדשטיין  -מנכ"ל רשות הטבע והגנים ואנשי הרשות,
נציגי משרד החקלאות ,עמותת התיירות המשותפת ,תיירנים ,אורחים ובעלי התפקידים
ברשויות .לתמונות...
גן גפן
גן חדש שנבנה על ידי החברה הכלכלית של המועצה האזורית בסיוע משרד החינוך ,נפתח ונחנך בקיבוץ טירת צבי .זהו אירוע
מאוד מרגש המדגיש את הצמיחה הקבועה והחזקה שמתרחשת בקיבוץ טירת צבי שמדרכותיו מתמלאות במשפחות ,צעירים
וילדים רבים .טירת צבי הוא ישוב לדוגמא שמתרחב וצומח באופן מעורר הערכה ומשתלב כמוביל במגמת הצמיחה האזורית.
אמא תראי איך אני מציירת
מלכה האס משדה אליהו וצילה גביש ממסילות השיקו את ספרן החדש' :אמא תראי
איך אני מציירת' .באירוע החגיגי אשר התקיים בקימרון לקחו חלק מאות רבות של
סטודנטיות צעירות ובוגרות ,מחנכות ,ואנשי חינוך ובני המשפחה של השתיים אשר באו
להוקיר ולהביע את הערכתם הרבה לפועלן .הספר החדש מבוסס על אוסף פרטי
שטופח על ידי מלכה האס לאורך עשרות שנים ,שימש למחקר אוטודידקטי ומכיל
כרבע מיליון ציורים של ילדים רבים ,מגיל שנתיים ועד שש .לתמונות...

אולימפיאדת הנוער
השבוע התקיימה "אולימפיאדת נוער עמק המעיינות" הראשונה.
 051בני נוער מ 01 -ישובים שונים בעמק נפגשו על הדשא במסילות והתחרו ביניהם
במגוון גדול של ענפים תחרותיים -חלקם "ספורטיביים ומוכרים" כמו קט-רגל ,כדורסל,
מחניים ופינג-פונג ,ואחרים יצירתיים יותר כמו שש-בש ,סודוקו .Rush hour ,המתחרים
בתחרויות יכלו להביא לידי ביטוי חוזקות שונות ולזכות במדליות ובפרגון הראוי
מהחברים שלהם .הערב היה צבעוני ומלהיב ,ומעל לכל ,התקיים באווירה ידידותית של
פרגון וחברות .גאווה גדולה לראות את הנוער שלנו כך !
אנו מברכים את אלירז מורן  -רכזת הנוער עד לפני שבועיים ומעתה מנהלת מח' ילדים
ונוער .אלירז מחליפה את גיא שרי שסיים  01שנים מוצלחות בתפקיד והטביע את חותמו
בפעילות האזורית .אנו מאחלים לשניהם הצלחה בתפקידיהם החדשים.
פעילות קיץ בשלוחות
במשך  08שנים ,מדי שנה ,מתקיימת קייטנת קיץ לנוער בקיבוץ שלוחות .הנוער מגיע לקייטנה
מארה"ב ,מקנדה וגם מהארץ ורבים מהם שהשתתפו כחניכים בשנים קודמות חוזרים לקייטנה
כמדריכים.
בקייטנה לוקחים חלק כ 451 -בני נוער ועוד כ 01 -אנשי צוות ומדריכים ,ורבים מאנשי שלוחות
שותפים בדרכים שונות בפרויקט המקסים הזה.
שלפים
שכונת שלפים בין שלוחות לרשפים צומחת 41 .בתים נבנים ממש ברגעים אלה בשטח ועוד 41
בשלבים מתקדמים של תכנון.
השבוע נדלק האור בבית הראשון בשכונה ודייריו אמורים להיכנס אליו בימים הקרובים .במהלך
השבועות הקרובים תחל סלילת הכבישים והתקנת עמודי התאורה ,וגם הכביש המחבר את
השכונה לרשפים צפוי להיות מוכן בתחילת ספטמבר שם יאסוף האוטובוס הצהוב את
התלמידים עם תחילת שנת הלימודים.
טעימות מ'מעיינות הדעת'
שנת פעילות בקתדרה "מעיינות הדעת" בגיל עוז הסתיימה 08 .חוגים התקיימו לאורך
השנה ונתנו הזדמנות להרבה מאוד גיוון ,יצירתיות ועושר שאת חלקם זכינו לראות
בתערוכה שהוצגה בחודש אפריל במועצה.
צוות הקתדרה גיבש כבר תכנית העשרה עם מיטב המרצים לקראת השנה הבאה ,ובכל
יום חמישי במהלך חודש יולי מתקיימים בגיל עוז מפגשי "טעימות" לחוגים החדשים
המוצעים לשנת הפעילות הבאה ,שבה תתקיימנה גם תכניות העשרה בשעות אחר
הצהריים ,המותאמות לאנשים עובדים.

שתהיה שבת שקטה לכל עם ישראל !
שבת שלום!
יורם קרין ,ראש המועצה

