
 

 

 
 

  מצפור נדב
לנפילתו נחנך מצפור    25  -ביום חמישי האחרון, א' תמוז תשפ"ב, יום השנה ה  

בעת  נפל  ו  גדל בנופי העמק,  אשרלזכרו של רס"ן נדב מילוא, בן קיבוץ שדה אליהו  
שנים. המצפור נמצא על שביל   24היתקלות עם מחבלים בדרום לבנון והוא בן  

שדה אליהו, אל נופו של העמק ועברו השני של    -עמק המעיינות הצופה אל ביתו  
אימו   במעמד  התקיים  הטקס  חבריו,    -הירדן.  משפחתו,  אחיו,  מילוא,  בריז'יט 

. פי צה"ל, קצינים וחייליםאברהם דובדבני, אלו  -קהילת שדה אליהו, יו"ר קק"ל  
הקמת המצפור התאפשרה בזכות משפחתו וחבריו של נדב אשר פעלו להוקרת 
אשר  פתוח,  במקום  המצפור  להקמת  האחרונים  בחודשים  ועמלו  וערכיו  זכרו 

, יצפה על נוף מולדתו וחינוכו, על השדות בהם עבד, השבילים והמקום בו נטמן
ולמפגשי מטיילים ומבקרים המצפור ישמש ככיתת חוץ למפגשים ערכיים ולימודיים,  ק"ל צרפת.  בתמיכתם הנדיבה של ידידי ק ו

ויהווה כחלק מהעשייה החינוכית, יתוחזק ע"י מטיילי  ו  ,נקודת עצירה ושיח על חינוך, טבע וערכים   על שביל עמק המעיינות 
    השביל וחניכי המכינה הקדם צבאית בעמק וכן ע"י תלמידי בית הספר שק"ד.

 
 

  קייטנות

. הקייטנות נפתחו ג-קייטנות בית הספר של החופש לתלמידי א  נפתחו באופן חגיגיהשבוע  
כ עם  שדות  ספר  וביכורים,  245-בבית  שקד  שדות,  הספר  מבתי  בו    תלמידים  וברימון 

מדקלים ורימון. את הקייטנות מדריכים צוותי   -  תלמידים תלמידי בתי ספר  219משתתפים  
 במהלך השנה בבתי הספר שלנו כאן בעמק המעיינות. מיומנים ומוכשרים המלמדים מורים 

הקייטנות  ההנושא   את  כל  מלווה  מסביב לאורך  וצמיחה  בשותפות  'חיים  הוא  הפעילות 
והחברתיוהצוותים    לעולם' הגאוגרפי  בהקשר  בנושא  ב  :עוסקים  והשונה  בני המשותף  ין 
 היכרות עם   על מבנה הגלובוס,  למידהדרכים להגיע יחד לעמק השווה וגם  ה  מציאת ,  האדם 

באמצעות    לתרבויות דרך חוויה, משחק ופעילויות מגוונות   חשיפהיבשות ומדינות חדשות,  
ומפעילים   לקייטנות אומנים  הילדיםוחושפים    המגיעים  שונים,    את  מסוגים  לאומנויות 

נפתחו   בית הספר של החופש הגדולקייטנות  פעילויות ספורט, הנאה, ערכים וזהות. לצד  
וקייטנת מחול  השנה לראשונה   ד'קייטנת ספורט  מחלקת הספורט   באמצעות ו'  -לתלמידי 
ב למחול  מתמקדת    .מתנ"סוהמרכז  הפעילות  אלו  והעמקה  בבקייטנות  שני  למידה  של 

 . בשילוב ימי כייף וטיולים התחומים 
 

 פסטיבל אזורי לנוער  -קיץ חם על בטוח 

 נערכהבמסגרת הפסטיבל  .  מיוחד בסימן קיץ בטוחפסטיבל  עם  נפתח  חודש יולי  
יכולים  ההורים  ומה  החופשה  שמביאה  האתגרים  על  הנוער  להורי  הרצאה 

לראשונה מזה שלוש   -ביום שני  של ילדיהם, ו  לעשות כדי להוריד את רף הסיכון
בני נוער מרוב    300- כ  הגיעו, אליו  אירוע אזורי לבני הנוער בעין הנציבנערך  שנים,  

 .יישובי המועצה, נהנו ממשחק אינטראקטיבי נושא פרסים ומהמפגש החברתי
שעוסקות  ייחודיות  פעילויות  הנוער  במועדוני  מתקיימות  השבוע  כל  לאורך 

פרי שיתוף פעולה של הצעיר הוא  הפסטיבל  .  באומץ, לחץ חברתי, גבולות ועוד 
 . ביטחון קהילתימח' ילדים ונוער, תוכנית להבה והמחלקה ל

מגיעים מדי שבוע מדריכי מפגשי מחצלות בהם  בלילות הקיץ החמים  ים  יעוד צפו
טרת הפרויקט היא  . מעם בני הנוער  המחצלות אל יישובי המועצה למפגש לילי

השנה לוקחים חלק בפרויקט    .וצמצום התנהגויות סיכוניות  הרחבת המענים לבני הנוער בחופש הגדול, עיבוי שעות הפעילות 
 .ישובים שיקבלו את הפעילות אחת לשבוע בחודשים יולי ואוגוסט 9
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 ביטחון
חירום שונים.  כל העת לקיים תרגילים לתרחישי  במחלקת הביטחון ממשיכים 
בעלי  כל  את  שכלל  חפ"ק  אימון  נערך  לחירום  ההיערכות  במסגרת  השבוע 

רכב של  קטלנית  דרכים  תאונת  שתרגלו  תלמידים.    התפקידים  הסעות 
גיבוש תמונת מצב, חלוקת תחומי אחריות, ממשקי עבודה    המשתתפים תרגלו

 עם כוחות החירום, גורמים במועצה ובישובים.  
ל ותרגולים אימוהמודעות  מחזק   נים  שגרה  של  של    ת בימים  המוכנות  את 

ויותר צוותים בישובים אשר אותם   ת הצוותים, ומגבש  יותר  יכולים לראות  ואנו   ,
   .שלהם נושא החירום הוא חלק מתכניות העבודה 

 
 

 מקום בלב נודד 
וילדיהן   לידה  בחופשת  לאימהות  הבית  בלב"  מקום  "מקום  לאימהות  מאפשר 

למרחב אישי, מפגש עם אימהות נוספות ובילוי בוקר שיש בו תוכן ומשמעות להן, 

המשפחה. ולכל  הבית   השבוע  לילדיהן  צוות  הנציב  ממשכנו    יצא  בעין  הקבוע 

למפגש  שהגיעו  והמשתתפים  המשתתפות  תאומים.  בתל  במועדון  והתארח 

יוגה משותפת הבוקר נהנו משיחה   עם מדריכת הורים בנושא שינה, מפעילות 

 . ארוחה קלהמעם התינוקות ו

 
 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
 יורם קרין 

 ראש המועצה 
 


