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מדברים ועושים חינוך
בתוך כל השגרה והעשייה היומיומית ,ביום שישי האחרון בשעות הבוקר התכנסנו  60איש -נציגי בתי ספר ,נציגי
ישובים ,רכזי חינוך ,מדריכים ותושבים למליאת -שיחינוך ,אשר התקיימה כחלק מתוכנית האב לחינוך "מעצבים חינוך
בעמק המעיינות" .בפתיחת המליאה הוצג המקום בו מצויה תוכנית האב כעת -שלב סיום עבודת קבוצות המשימה,
ורגע לפני בחירת עקרונות הפעולה להטמעה לשנה הקרובה .לאחר מכן שמענו הרצאות מאוד מעניינות ,הראשונה -
של פרופ' יובל דרור שנתן סקירה בסוגיות משמעותיות אשר עלו בתוכנית האב ,כגון רב תרבותיות ,חינוך ב לתי
פורמאלי ועוד ,והציג תמונה רחבה שלהם בעולם ובארץ .השנייה  -של הרב דר' בני לאו ,על עקרונות ערכיים לחינוך
כיום .הרצאתו חיברה בין ערכים קהילתיים של ערבות הדדית ,אכפתיות ואחריות ,לבין מערכות החינוך ,עוררה
מחשבה ונתנה כוח להמשך עשייה חינוכית משמעותית .אנו מודים מאד לכל מנהלי קבוצות המשימה ,משתתפי
הקבוצות וכל אלו שהשתתפו עימנו ביום מיוחד זה.
שת"פ אקדמאי
מטה המועצה נפגש עם הנהלת מכללת כנרת ,לדיון על המשך וחיזוק שיתופי פעולה בין המכללה במועצה .סוכם על
יצירת מסלול מלגות משותף לסטודנטים מהמועצה שלומדים במכללה ובניית מסלולי לימוד והשכלה לקבוצות
הצעירות שלנו בעמק.
אנחנו שותפים במכללה ,רואים בה 'מכללת הבית' ומבקשים לעודד סטודנטים רבים לבחור ללמוד קרוב לבית ,תוך
כדי השתלבות ובניית בית הקבע ביישובים.
ביקור מוזיקלי
יעל שי מפמר"ית (מפקחת ראשית ) של משרד החינוך למוזיקה בקרה במועצה .הוצגנו בפניה את העשייה הרבה
בתחום המוזיקה במועצה בכלל ,ופרויקט נש"ר (שירה ,נגינה ,ריקוד) בפרט .זהו ביקורה השני של שי המועצה ואנו
בטוחים שהסיוע של משרד החינוך יורחב ויתרום להמשך התפתחות מכלול המעיינות.
ביקור מדעי
רוני קלינסקי מנכ"ל "קדימה מדע" ונציג אורט העולמי בישראל  ,ביקר במועצה ובבתי הספר .במסגרת הביקור נדונו
נושאי ה"כיתות החכמות" וחיזוק לימודי המדעים והטכנולוגיה ,ונבדקו שיתופי פעולה חינוכיים/טכנולוגיים עם שכנינו
מירדן.
צמיחה במע"גל
במסגרת המפגשים עם הישובים על תוכניות העבודה לשנת  2011נפגשנו עם הנהלת מעלה גלבוע .הישוב נמצא
בתנופת התפתחות וצמיחה מרשימה .בתקופה האחרונה מתבצע פיתוח תשתיות ל  40יחידות דיור בהרחבה,
בניהול החברה הכלכלית ובמודל פתמ"ר – פיתוח מראש ,עם משרד השיכון .בנוסף מקדמים בנייה קיבוצית בתוך
היישוב .היישוב נערך בסיוע המועצה להרחבת מבני הציבור והתשתיות כך שיוכלו לקלוט את המצטרפים החדשים.
תשתיות לרוויה
נפגשנו עם נציגי משרד החקלאות לסיור ברוויה ,לקראת סיום עבודות שיקום התשתיות הותיקות ,המתבצע כחלק
מפיילוט של הממשלה ב  15ישובים ברחבי הארץ .העבודות מתצעות על ידי החטיבה להתיישבות ,ובמסגרת
הפרויקט הושקעו כ  2מיליוני ש"ח בכבישים ,מדרכות ותאורה בישוב שפניו השתנו ללא הכר .בנוסף בוצעו עבודות
ניקוז בהיקף נרחב ביישוב.
ברכנו את נציגי משרד החקלאות ,מנהל העבודה והקבלן ,על הפרויקט החשוב והביצוע המצוין .הדגשנו את הצורך
לתקציב נוסף להשלמת הפרויקט ולביצוע שיקום התשתיות בישובים רבים נוספים במועצה.

סיור כלכלי
פורום מנהלי חברות כלכליות של המועצות האזוריות בצפון התארח אצל החברה הכלכלית של המועצה .הביקור נוצל
לסיור והצגת הפרויקטים השונים המקודמים באזור והחלפת דעות בתחומים המעסיקים את כל העוסקים בפיתוח
במועצות.
אחרי הרעידה שהיתה
רעידת האדמה בעוצמה של  3.3דרגות בסולם ריכטר הורגשה במוצ"ש בכל הישובים שלנו שלאורך הירדן .לשמחתנו
לא נגרם כל נזק .יחד עם זאת הרעידה היתה אות אזהרה נוסף להערכות המומחים ,כי אנו צפויים בעתיד לרעידה
נוספת שעלולה להיות בעוצמה גדולה יותר.
לקראת הרעידה הבאה
בהמשך לרעידה שהיתה ,ערכנו במועצה תרגול פתע למצב חירום (הפעם רעידת אדמה) והפקנו את הלקחים ממנו
במטרה לשפר את הערכות ומוכנות המועצה ,בתקווה שלא נצטרך לפעול בזמן אמת .במקביל אנו ממשיכים ללחוץ
על משרדי הממשלה השונים כדי שיתקצבו חיזוק מבנים ובניית מערכות סיוע בעת הצורך.
בר מצווה מהערבה
כ 40 -תלמידים מבית ספר "שיטים" בערבה התארחו לשבת בבתי תלמידי כיתה ז' מבית ספר שק"ד .הביקור נערך
במסגרת שנת בר המצווה שלהם .מורי הצוות מהערבה סיפרו כי בדקו באתרי אינטרנט והגיעו לבית ספר שק"ד
שמצא חן בעיניהם .השבת התנהלה למופת ושני הצדדים נהנו מאד .
עיצוב מוצר  -המועצה
במסגרת שיתוף פעולה בין מכללת תילתן בחיפה למועצה התקיים במסגרת קורס  Promotionשנה ג' ובהנחיית
מירב שחם מעצבת מוצר ממעוז חיים ,פרויקט לעיצוב קד"מ לעמק המעיינות .הרעיון משלב מחשבה יצירתית ורעננה
של סטודנטים לעיצוב גראפי ,עם עשייה פרסומית של המועצה והפעילויות הקשורות בה :אתרי התיירות ,הרחבת
הישובים ,חינוך ותרבות .בסוף ינואר יצגו העבודות בתערוכה שתתקיים במבואת הקמרון.
סיכום  0101עם הפנים קדימה
מצורף לעיונכם סיכום מפורט ובו התייחסות לתוכנית העבודה ,מטרות ויעדים של המועצה לשנת הפעילות .2010
חדש בד"ש
לכבוד שנת  2011שהחלה ,גם הד"ש לובש לבוש חדש .מעכשיו ישלח אליכם דרך אתר האינטרנט של המועצה
ויאפשר לכל הקוראים גם גלישה נעימה בין המחלקות והפעילויות השונות (יתכנו מעט תקלות בהתחלה ,איתכם
הסליחה).
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