
 

 

 

  
  חוגג בגיל עוז מרכז היום

חגיגי לקראת החג הקרב ובא, בהובלת צוות המרכז והרב אחיה, רבה של קהילת שדה  והשבוע התקיים במרכז היום סדר פסח מוקדם  
  אליהו.

שיעורי מוזיקה שבו התקיימו    ,שבוע  שארכוחגיגות הפורים  החל מאירוע זה מסכם חודש שלם של חגיגות ועשייה חברתית במרכז היום:  
וריקודים, ליצנים, תחפושות, הופעות תרבות, ועוד. לאחר מכן, לכבוד יום המעשים הטובים, אפו חברי מרכז היום מאפים מתוקים )בהובלת  

ו משלוחים צבעוניים וטעימים לבתים סיעודיים בכל רחבי העמק. והשבוע נצבע מרכז היום בלבן ועוטר בפרחים  שפית מקצועית( ושלח
מכישוריהם   ומוסיפים  היום  מרכז  בפעילות  חלק  הלוקחים  העמק,  מרחבי  למתנדבים  להודות  הזדמנות  זו  המתקרב.  הפסח  חג  לכבוד 

  באכפתיות ובשמחה.
 

 קייטנת פסח 
וגם קייטנה אחת   הישוביםובעמק מתקיימות עשרות קייטנות ברחבי  ,הפסח בשיאה ת חופש

 .אזורית
. שוק קח תן המסורתי חזר לאחר  התקיימו סדנאותובפעילות האזורית הוקרן השבוע סרט  

שנתיים הפסקה והתקיים ברשפים. הילדים מכרו וקנו חפצים שהביאו עימם וצפו במופע של  
שפועלים בכל    ,תודה לכל צוותי החינוך החברתי קהילתיהזדמנות להגיד  זו    הרכב 'שיח רותם'.

 .על חינוך ערכי משמעותי ,ישובי העמק
לפעילויות   זכו  הנוער  על  הכבני  יוצאי אתיופיה, התקיימו הרצאות  ומורשת  רות עם תרבות 

 המבצע להעלאת יוצאי אתיופי לארץ ומפגשים בחוויה האתיופית.
 

 בודדים הרמת כוסית חיילים 
התקיים ערב הרמת כוסית חגיגי לכבוד חיילים בודדים משוחררים תושבי העיר והעמק.   ,בשני

למסורת  הפך  שכבר  ועמק    ,המפגש,  שאן  בית  של  הצעירים  מרכזי  בהובלת  התקיים 
צעירים וצעירות שנהנו מארוחת ערב מפנקת במסעדת הלנה,   20-המעיינות. לערב הגיעו כ

 נהנו יחד.  קיבלו שי לחג ובעיקר 
 

 
 פח בפארק המעיינות על התערוכה 

פסח  חוה"מ  הפיקניק    במהלך  ושולחנות  האשפה  ופחי  למוזיאון  המעיינות  פארק  יהפוך 
איורים  עליהם  ,לקירות תערוכת  שמובילים  .  תוצג  הסברה  מתוכנית  חלק  היא  התערוכה 

המועצה האזורית עמק המעיינות, רשות הטבע והגנים, רשות    -השותפים בתפעול הפארק  
  , המטיילים הרביםלשירות  בעלי החיים ולמען    -  ניקוז ונחלים ירדן דרומי וקרן קימת לישראל

 .לאורך כל ימות החג לאזור  הצפויים להגיע
רשות הטבע והגנים( של בעלי החיים החיים בסביבת הפארק, קיבלו איוריו של טוביה קורץ )

חיזוק של המאיירת אפרת גולדברג והמעצבת אילה לינב, אשר יצרו סיפורים קטנים מנקודת  
מבטם של בעלי החיים, אודות ההתמודדות שלהם עם האשפה המתפזרת בסביבת המחיה 

יכים אשר יזכירו את חשיבות שמירת הניקיון והאחריות האישית של כל אחד  שלהם. בנוסף לתערוכה יפגשו המטיילים במדריכות ומדר
ואחת מהמטיילים להשארת את השטח נקי לראשונה יתקיים גם סקר לבחינת האפקטיביות של פעולות ואמצעי ההסברה בפארק על  

 התפיסה וההתנהגות של המבקרים במקום.  
 

 פסח בעמק 
אנשי התיירות שלנו    המגיעים לכאן בכל ימות החג.  מהווים אטרקציה נהדרת לעשרות אלפי המטייליםכבכל שנה אתרי התיירות בעמק  

 הכינו שלל פעילויות ואטרקציות למבקרים,  ואנו מציעים גם לאנשי העמק, לקפוץ ולהנות מהפעילות ומימי האביב שעוד נותרו כאן בעמק. 
 פעילויות << ל
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