עמק יזרעאל

ממשיכים להוביל בגיוס משמעותי לצה"ל!

שיעור הגיוס לשירות משמעותי בצה"ל בקרב בני הנוער של המועצה האזורית עמק יזרעאל -
מהמובילים בארץ כך עולה מנתוני צה"ל שהוצגו בשבוע שעבר להנהלת המועצה ולמנהלי בתי הספר
התיכוניים – עמקים תבור במזרע ,העמק המערבי ביפעת וחקלאי ויצו נהלל.

בשבוע שעבר ,הציגו נציגי צה"ל לראש
המועצה אייל בצר ,להנהלת המועצה
ולמנהלי בתי הספר התיכוניים את פירוט
נתוני הגיוס של בני הנוער מיישובי המועצה.
הנתונים התייחסו לנתוני הגיוס של ילידי
שנת .1995
מהנתונים המרשימים עולה כי שיעור הגיוס
בקרב הבנים במועצה האזורית עמק יזרעאל
עומד על  ,91.6%כאשר הממוצע הארצי
לילידי שנתון  95עומד רק על .74.9%
הודגש כי אחוז גיוס הבנים בעמק יזרעאל
נימצא במגמת עלייה מתמדת.
בקרב הבנות שיעור הגיוס עומד על 84.1%
והוא גבוה מאוד מהממוצע הארצי ,העומד

על  58.9%בלבד .גם בקרב הבנות ניכרת
מגמת עלייה משמעותית.
נתון מרשים נוסף הוא שיעור ההתנדבות
לגיוס משמעותי וללחימה ,ממנו עולה כי
מבין הבנים שהתגייסו ב78.9% ,2014-
התגייסו ליחידות לוחמות .זאת כאשר
הממוצע הארצי עמד על  63.6%בלבד.
גם אחוז הקצינים מקרב הבנים עולה על
הממוצע הארצי :בעוד הממוצע הארצי עומד
על  ,7.6%הרי הממוצע המועצתי עומד על
 ,11.1%גבוה מהממוצע הארצי.
בקרב הבנות שיעור הגיוס עומד על
 ,84.1%גבוה כמעט פי שניים מהממוצע
הארצי העומד על  .58.9%גם שיעור הגיוס

לתפקידי לוחמה מובילים ולקצונה ייעודית
עמד בשנת  2014על  ,74.4%והוא גבוה
מהממוצע הארצי העומד על .72.9%נתון
מעניין נוסף הוא מספר הבנות הקצינות
במחזור גיוס  2014שעמד על  ,15.2%לעומת
הנתון הארצי העומד על  7.4%בלבד.
מהנתונים ניכר כי הגיוס לשירות משמעותי
בכל בתי הספר התיכוניים של המועצה ,הן
בקרב הבנים והן בקרב הבנות נמצא במגמת
עלייה וכולם עומדים על שיעורי גיוס
שנעים בין  91.3%ועד  .100%אחד הנתונים
הבולטים היה שיעורי היציאה לקצונה של
בנות בבית הספר עמקים תבור במזרע– כ-
 ,22.5%פי שלוש מהממוצע הארצי העומד
על .7.3%
נציגי צה"ל שהציגו את הנתונים אמרו:
"מועצה אזורית עמק יזרעאל הינה רשות
מובילה בתחום הגיוס לצה"ל בכלל ובתוך
כך ,גיוס איכותי למערכים שונים בצה"ל
בפרט .הרשות לקחה את נושא הגיוס
ובתוכו שירות משמעותי צעד אחד קדימה
והובילה מהלך של הקמת מנהלת רשותית
בנושא שירות משמעותי ,אשר שותפים לה
כלל גורמי ההכנה לשירות משמעותי בתוך
הרשות ומחוצה לה .הנתונים של בני הנוער
בעמק יזרעאל טובים משמעותית ,לא רק
ברמה הארצית אלא גם בהשוואה למועצות
אזוריות אחרות בארץ .בני הנוער במועצה
מובילים בכל הפרמטרים החל מגיוס ,דרך
גיוס ללחימה וכלה בסיום שירות מלא.
התלמידים בבתי הספר של המועצה עוברים
סדנאות הכנה לצבא ומגיעים מוכנים
לגיוס".
ראש המועצה האזורית עמק יזרעאל ,אייל

צוות רז  -כושר קרבי בכפר יהושע
בצר ,התייחס אף הוא לנתונים ואמר:
"המפגש השנתי והנתונים המשמחים מראים
לנו מדי שנה שיש לנו נוער מצויין .אנו
מודים להורים ,למערכת החינוך הפורמלית
והבלתי פורמלית ולמסגרות הנוער ,שדואגים
לבני הנוער שלנו .אנו רואים בנתוני הגיוס
הללו ובאחוזי השירות המשמעותי והקצונה,
מימוש של ערכי התרומה לחברה ,כל אלו
בנוסף להתנדבות בשנת שירות שמאות מבני
העמק עושים מדי שנה בעשרות רבות של
מסגרות ברחבי הארץ .תפקידנו הוא להמשיך
ולהשתפר ,לא מדובר בנתוני גיוס ללחימה
אלא גיוס לתרומה משמעותית לחברה".

כדורסל למען הקהילה  -עמקים תבור מול הפועל גלבוע גליל
השכנים קפצו לבקר :ביום חמישי האחרון זכו
תלמידי בית הספר התיכון "עמקים תבור"
לביקור חוויתי ומרגש של שחקני הפועל
גלבוע/גליל מליגת העל בכדורסל .הקבוצה
הגיעה לאולם גורן במזרע בליווי הצוות
המקצועי ,במסגרת פעילות מפעל הפיס
ומנהלת הליגה "כדורסל למען הקהילה.
תלמידי בית הספר גדשו את הטריבונות
ועודדו את השחקנים שנכנסו לאולם .לאחר
קבלת הפנים החגיגית והברכות ,הניף ראש
המועצה אייל בצר ,את הכדור והמשחק
החל .נבחרת בית הספר "עמקים תבור",
אותה מאמן המנהל  -דודו גורן ,ערכה
עם הפועל גלבוע גליל משחק ראווה וכן
גם תחרות קליעות משותפת .התלמידים
זכו לקבל חתימות ומתנות משחקני הקבוצה
והמאמנים והמשחק הסתיים ,איך לא ,בנצחון

של קבוצת "עמקים תבור" ,לקול תשואות
הקהל הנלהב.
אייל בצר ,ראש המועצה האזורית עמק
יזרעאל ,ברך על היוזמה ואמר" :הכדורסל
הוא ענף ספורטיבי וחינוכי חשוב בעמק,
מספר גדול של תלמידים מכל הגילאים
משחקים בקבוצות שלנו ,אני מודה למפעל
הפיס ולקבוצת הפועל גלבוע גליל – על
החוויה החשובה שהזדמנה לנו היום".
ארז ביטמן ,מנהל מחלקת הספורט במועצה,
ציין את מאמן קבוצת הפועל "גלבוע גליל"
 ברק פלג מציפורי ,המשמש קפטן קבוצתהבוגרים בליגה א' של העמק וכן את המספר
הרב של חברי הקבוצה שהינם תושבי עמק
יזרעאל" .אנחנו מודים על היוזמה של מפעל
הפיס ,זכינו לחגיגה גדולה ,כן ירבו ארועים
כאלו".

מרכזי מיחזור חדשים ביישובי המועצה

כחלק מתהליך עידוד מיחזור האשפה בעמק
יזרעאל ,נבנו בחודשים האחרונים חמישה
מרכזי מיחזור .המרכזים החדשים נבנו
ביוזמת אגף איכות הסביבה ובשיתוף פעולה
עם הנהלות היישובים ,במטרה להפחית את
כמויות הטמנת הפסולת אשר לה עלויות
יקרות ולהרחיב את כמויות והשימוש החוזר
בחומרים .היישובים בהם נבנו מרכזי מיחזור
חדשים הם :שמשית ,הרדוף ,מרחביה ,בית
לחם הגלילית ,וכפר ברוך .ביישובים היוגב,
חנתון ,וציפורי מושלם הליך התכנון וגם
שם נצא לביצוע בהקדם  .אסי אליה ,מנהל
אגף איכות הסביבה במועצה אמר השבוע:
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"המטרה היא להגביר את מגמת המיחזור
בקרב תושבי המועצה ,לשדרג ולהרחיב את
המרכזים הקיימים ביישובים נוספים ולאפשר
לתושבים פתרונות לשימוש חוזר של
 90%מנפח פח האשפה שלהם ,כך שנוכל
להטמין רק  10%מהאשפה" .באגף איכות
הסביבה הוסיפו וציינו כי מרכזי המיחזור
תוכננו ונבנו במטרה לאפשר הנגשה מלאה,
יעילה וקלה עבור התושבים .איסוף וריקון
הפחים נעשה מדי שבוע או שבועיים ,על
פי הצרכים היישוביים .הקמת המרכזים
החדשים מתבצעת במקביל להטמעת השימוש
פח הכתום ,אליו ניתן להשליך את כל
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האריזות .המקור הכספי להקמת המרכזים
הינו מההחזרים המגיעים מתאגידי המיחזור
והחיסכון מהפחתת ההטמנה.
כל  1טון אשפה שהועברה למיחזור אם
באמצעות מרכז המיחזור ואם בפח הכתום
חוסך  ₪ 715למועצה ולתושביה .בשנה
האחרונה נצברו עקב חסכון זה כ500-
אלף שקלים אשר משמשים למגוון רחב
של פעילויות במוסדות החינוך ,ביישובים
ולבניית מרכזי המיחזור החדשים.
אסי אליה ,הוסיף ואמר השבוע" :מרבית
תושבי היישובים תושבי היישובים נרתמים
למהלך האקולוגי והכלכלי הנ"ל ,אנו עדים

לעלייה מרשימה בהיקף מיחזור הפסולת
בעמק וכפי שהבטחנו כל הכסף שנחסך יושקע
ברווחת התושבים בפעילויות ובתשתיות".

