מועצה אזורית עמק הירדן
דוברת המועצה

"מה במועצה" –סיכום פעילות קיץ 2015
השנה ניכר גידול במספר הילדים והנוער שהשתתפו בפעילויות .הישג
זה הוא בזכות עבודה חינוכית ,רציפה ומשותפת של צוות "מרכז עידן"
עם מנהלי מערכות החינוך ומדריכי היישובים לאורך השנה.
צוות "מרכז עידן"-רותם אלטמן ,קרן בהט,אהוד סלעי,יעל מייזלס ואריאל כץ

 פעילות אזורית א'-ו' -הובלה -יעל מייזלס בשיתוף ובניית התכנים עם מדריכי היישובים.
פעילות א'-ו' במהלך השנה ובדגש בפעילויות הקיץ התקיימה באתרי וביישובי המועצה ,ע"י הפעלת כוחות מקומיים
כחלק מתפישה חינוכית של שייכות ,זהות וחיזוק הקשר של הילדים והנוער לעמק הירדן.
 א'-ג' -בוקר של כייף בבית ספר "שחף" לראשונה פעילות משותפת מרגשת עם ילדי בית הספר בהפעלת צוות בית
הספר והתלמידים הבוגרים השתתפו  250ילדים שנהנו מיום פעילות מגוון.
 א'-ג' -הפנינג סיום הקיץ בבריכת קיבוץ אפיקים.תחנות בהפעלת מדריכי היישובים.השתתפו  275ילדים.
 ד'-ו' -פתיחת הקיץ בבית איל מגוון פעילויות ספורט .בהשתתפות  350ילדים.
 ד'-ו'" -ערב של פעם" -ערב בבריכה וסרט על הדשא בשער הגולן.השתתפו כ 200-ילדים.
 ו'" -יוצאים מהחממה"-לראשונה ערב לשכבת ו' בדרך לשכבת הנעורים.התקיים בדגניה א'.הפעלות וטקס פרידה.
 א'-ו' -יריד מדעי במכללת כנרת בהפעלת מדריכי "גליליום" בשיתוף הספרייה האזורית 750.ילדים השתתפו.
 פעילות אזורית ז-י"ב –הובלה  -קרן בהט ואהוד סלעי בשיתוף ובניית התכנים עם מדריכי היישובים.
 ז'-ח'  -טיול סטיקלייטים" – טיול לילי עם הפעלות וחידונים.הילדים ענדו סטיקלייטים צבעוניים .הסיום היה ברחצה
לילית וארוחת ערב בבריכת אפיקים.השתתפו כ 130-בני נוער.
 ז'-ח'" -קומדיה –אצלי צחוק זה חוק" – התקיים במקביל ב"מרכז עידן" ובבית בנדל.תחנות היתוליות שהופעלו ע"י
המדריכים מהיישובים והמדצ"ים .השתתפו  120בני נוער.
" ניווט תל אביב" – פעילות מסורתית אטרקטיבית ,משחק ניווט בעקבות כתב חידה להכרות עם אתריה הייחודיים
של תל אביב .השתתפו  160נערים.
אלומות אלמגור אפיקים  אשדות יעקב איחוד  אשדות יעקב מאוחד  בית זרע  גינוסר
דגניה א'  דגניה ב'  האון  חוקוק  כנרת מושבה  כנרת קיבוץ  מסדה  מעגן  עין גב
פוריה כפר עבודה  פוריה נוה עובד  פוריה עלית  רביד  שער הגולן  תל קציר
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 המסיבה המסורתית לסיום הקיץ ופרידה משכבת ח' בבריכה באפיקים :מתנפחים ,סדנת שוקולד ,רחצה לילית.
בסוף הערב נפרדו הילדים בדמעות (גם הן כבר מסורת )...האחד מהשני.השתתפו  140בני נוער.
 ט'-יב' – ערב פתיחת החופש ופרידה משכבת יב'-בבריכה באפיקים" .על האש" ,מוסיקה טובה ,זומבה,ברכות ושי
לפרידה בוגרי יב' קיבלו תיקי רחצה.
 רפסודית התק"צ  – 2015השתתפות של  -200נערות ונערים מעמק הירדן  .ניהול הפרויקט מטעם "מרכז עידן"-
עידן סביון,כנרת.
 ט'-יב'-טיול לילה -בנחל יבניאל הסיום באזור מנחמיה עם פיתות בטאבון.השתתפו  90בני נוער.
 ט'-יב' " -כשחוף פוגש עמק" – שנה רביעית לפעילות משותפת מוצלחת עם מוא"ז חוף השרון 400 :בני נוער
משתי המועצות בילו בחוף דור בפעילות ספורט ימית ענפה ,דוכני מזון מושקעים ומסיבה לתוך הלילה ,וכמובן -
חולצות הנושאות את הלוגו – כשחוף פוגש עמק..
 מפעלי הקיץ של הנוער העובד :בהובלת אריאל כץ
ד'-ו' -מחנה ביער בכפר החורש – בנושא 90 :שנה לתנועת הנוע"ל
ז'-ח'  -טיול מים.
שכבה ט' -קורס מדצי"ם של "הנוער העובד והלומד" – יצאו מהמועצה  55--בוגרי שכבה ט' .שיאו של תהליך
חינוכי מתמשך שמובילים מדריכי התנועה עם צוות "מרכז עידן" וצוותי החינוך ביישובים.
כל פעילויות הקיץ של "מרכז עידן" התקיימו בשיתוף עם אגף קהילה  :המחלקה לשירותים חברתיים ,
הספרייה האזורית ,מציל"ה והיחידה למניעת סמים ואלכוהול ,שותף נוסף  -צוות מחלקת הספורט.
השותפות בין אגפי החינוך והקהילה מתקיימת לאורך כל השנה במגוון רחב של תחומים.

תודה גדולה לכל המדריכים שעמלו על קיץ מלא פעילות!

עידן הלמן-דוברת המועצה
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