חברה וחינוך

 - BBBכחול בערד
 17אומנים מגרמניה וצרפת יוצרים ביחד במוזיאון 'מראה במדבר' ברובע האומנים בערד.
ביום שישי  30/4/10בין השעות  11:00-13:00יערך יום פתוח בו תוכלו לצפות בתהליך העבודה של האומנים בסדנאות היצירה הפתוחות לקהל הרחב
מאת :ענת רסקין

בחודש מאי  2009התחיל פרויקט BBB
המחבר שלוש ערים תאומות סביב נושא
משותף" :כחול" .שם הפרויקטBlue, :

 .Blau, Bleuהערים :ערד ישראל  -עיר
מדבר ,דינסלקן בגרמניה  -עיר מכרות
תעשייתית ,אג'אן בצרפת  -עיר באזור
חקלאי.
השבוע ,קצת באיחור בגלל
ההתפרצות
ה ג ע ש י ת
באיסלנד ,הגיעו
 17אומנים
מגרמניה וצרפת.
האמנים ייצרו
ויפעלו במוזיאון
'מראה במדבר'
 ערד ,מוזיאוןלתרבות אדמה

יום כדור הארץ 22/4/10

בערד  -מנקים את נחל יעלים
בערד לא נשארו אדישים ליום כדו"א העולמי שחל ביום ה' האחרון ה.22/4/10-
בשעות הבוקר המוקדמות יצאו כ 100-תלמידי שכבה ז' מתיכון 'אורט-ערד'
לנקות את נחל יעלים.
שרית כהן-מויאל ,היחידה לאיכות הסביבה נגב מזרחי

נחל יעלים העובר דרך שביל ישראל
נמצא במדבר יהודה ,יורד מהכניסה
לעיר ערד במקביל לכביש ,31
ונשפך לים המלח ,כ 5-ק"מ צפונית
לנחל בוקק ולמלונות ים המלח.
בעקבות השיטפונות שפקדו אותנו
בחורף האחרון הצטברו כמויות
אדירות של פסולת בערוצי הנחל.
מכיוון שמטיילים רבים פוקדים את
הנחל בתקופה זו ,הוחלט כי יש
לנקותו בהקדם האפשרי .חיה ,רכזת
שכבה ז' של תיכון 'אורט-ערד',
נרתמה בשמחה רבה למבצע .רשות ניקוז
ים המלח מימנו עבור התיכון אוטובוסים,
אבטחה ועזרה ראשונה .קבוצת הקשר של
מדבר יהודה בניצוחו של דב פוניו הובילו
את התלמידים לאורך הנחל ,כאשר תוך כדי

14

ערד

הצבי
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ההליכה במסלול סיפר דב לתלמידים על
הנחל.
אוהד הפקח מרשות הטבע והגנים תרם את
השקיות ,ליווה את התלמידים לאורך המסלול
ואף פינה את ערימות האשפה לאתר הפסולת.
מטרת יום כדור הארץ העולמי היא להעביר
מסר גלובלי רב עוצמה ,לפיו ביכולתנו לנקוט
פעולה משמעותית ואפקטיבית
לצמצום הפגיעה באקלים כדור
הארץ ,באמצעות דרכים פשוטות
המסייעות לשמירה על הכדור.
תודה לכל השותפים .ותודה גדולה
לתלמידים החרוצים שניקו את הנחל
במרץ רב .יישר כוח! וזכרו כי יחד,
פעולותינו הקטנות יכולות להשפיע
על הצלת כדור הארץ.

וחרס ,ברובע האמנים.
בסיומו של התהליך ,במהלך חודש אוגוסט
 ,2010יתקיים מפגש דומה ותערוכה מסכמת
בעיר התאומה לערד ,דינסלקן בגרמניה.
מוזיאון 'מראה במדבר' שברובע האומנים
ערד בשיתוף
עם עיריית ערד,
לקח על עצמו
לטפל בקבוצת
האמנים הן
מבחינת הכרת
האזור והן
מבחינת מתן
חללי יצירה
וסטודיו במהלך

תקופת שהותה בעיר.
אמנים תושבי האזור המעוניינים לקחת חלק
בסדנאות היצירה בעתיד מוזמנים לפנות
לאלון אהרוני  -רכז הפרוייקט בערד 054-
.4396824

צולם ע"י:
RAINER HOEPKEN

מועצת הנוער יוצאת לדרך...
מאת :בתאל לוסף  -דוברת מועצת הנוער העירונית

מועצת הנוער העירונית הינה גוף דמוקרטי,
המרכז נציגויות של בני נוער מכיתה ז' ומעלה,
מבתי הספר השונים ,מתנועות הנוער בעיר
ומכל גוף אשר עובד במגע עם בני נוער.
החברים במועצה הם נציגי גופי הנוער בעיר
ופעילים המעונינים לקחת חלק בפעילויות
המועצה .המועצה מנוהלת על ידי בני נוער
ופועלת למענם .במועצה מכהנים יו"ר,
סיו"ר ,דובר ,מזכיר ויו"רים של ועדות שונות
אשר נבחרים מבין חברי המועצה ועל ידם.
כמו כן קיימות שתי ועדות:
ועדת אירועים וועדת צרכי נוער.
מועצת הנוער שמה לה למטרה לדאוג לצרכי
הנוער בעיר ולהעלותם לסדר היום ,מחלקת
הנוער והמועצה בשיתוף הוגות וחושבות
במהלך כל השנה כיצד לענות על צרכי הנוער
במגוון תחומים .המועצה שמה לה למטרה
לפעול גם לטובת הקהילה ולמען ההידברות

בין פלגים שונים בחברה הישראלית .אנו
מזמינים את בני הנוער בעיר ,מכיתה ז' ומעלה,
להשתתף בפעילויות המועצה המגוונות.
ביום חמישי ה ,18/03/10-נערכו בחירות
במועצת הנוער העירונית בעירנו ערד.
הנציגים שנבחרו ותפקידיהם:
 .1יו"ר המועצה  -הדר בן נחום
 .2סיו"ר המועצה  -תמר כהן
 .3מזכ"ל המועצה  -רות לריא
 .4דוברת המועצה )יו"ר ועדת פרסום ושיווק(
 בת-אל לוסףועדות:
 4יו"ר ועדת צרכי נוער  -מתיאס מדינה
 5יו"ר ועדת אירועים  -תכלת בן יהודה.
מועצת הנוער כבר התחילה לעבוד במרץ.
לכל בעיה ,טענה או בקשה ניתן לפנות
למועצה.

