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בראש חודש שבט
טקס ראש חודש (הפעם שבט) התקיים בפעם השלישית (המסורת מתחזקת) בבית החינוך גאון הירדן .הטקס כלל
קטע מפרשת השבוע ,הופעה ודיווח של מנהיגות חניכים על האירועים הבולטים שעברו על כל שכבה בחודש החולף.
הטקס התקיים בנוכחות מנהלת אגף חינוך וקהילה במועצה ,נגה גיל ,שציינה בדבריה את חודש שבט בו נוטעים
אילנות כסמל להמשכיות.
ציון ראש חודש הוא חלק מחינוך ציוני ,יהודי ואזרחי דמוקרטי שבית החינוך מקנה לתלמידיו ,כחלק מבניית גשרים
של שייכות ,מחויבות ושילוב אוכלוסיות.
אולפנית בשק"ד
בעקבות פניות תושבים למערכת החינוך שלנו ,נערכו לאחרונה דיונים על אפשרות להקמת אולפנית לבנות במסגרת
בית ספר שק"ד .בדיון ההנהלה הרחבה של בית ספר שק"ד בו השתתפנו ,הצגנו את תפיסת העולם המנחה את
המועצה בהתייחסות לסוגיה .הדגשנו את החשיבות שמערכות החינוך במועצה יתנו פיתרון לכל תלמידי העמק ,כחלק
מתשתית חיונית לצמיחה הדמוגרפית ,וזאת על ידי מתן מענה חינוכי רחב ומגוון .כמו כן הדגשנו את מקומו המרכזי
של ביה"ס שק"ד במערכת החינוך האזורית כבית ספר מוביל ומצטיין .בשל מורכבותו הרבה של הנושא הוחלט כי
הוא יוחזר לדיון ציבורי בישובי קהילת ביה"ס.
צועדים במעיינות
צוות תרבות משפחות צעירות במועצה ,יוזם שורה של טיולים בשביל המעיינות ומזמין את כל צעירי העמק בגיל וגם
ברוח לבוא ולחוות את העמק ברגליים.
הטיול הראשון (ב -1..1 -מחר) מוקדש לשאול ובניו וליבש גלעד -וייצא מבריכת אבוקה לתל צמד.
השני ( )1..1עוסק בגיאולוגיה ,מעיינות ואגדות פרועות  -וייצא משדה אליהו לטחנת הקמח ברחוב ,ומשם למפלים
הלבנים ליד עין הנציב.
השלישי ( )1..1יהיה מפגש משוררים וטבע בעמק  -וייצא מבית הכנסת העתיק במעוז חיים לעיינות החסידה וחזרה.
מצפים לראותכם.
התאמה לא פורמאלית
מחלקת ילדים ונוער במועצה ,בשיתוף עם היח' לפיתוח הקהילתי מובילים תהליכים חינוכיים  -קהילתיים ביישובים,
במטרה להתאים את המערכות הלא פורמאליות ליישובים ,ולקראת קליטת משפחות חדשות .במסגרת הפעילות,
התקיים השבוע מפגש ראשון בנווה אור .מעל ל .4 -חברי קהילת נווה אור ,בהם הורים לילדים בכל הגילאים ,וגם
כאלה שאין להם ילדים במער' החינוך ,נטלו חלק במפגש שעסק בדמות הבוגר .בהמשך התהליך תתקיים יחד עם
הישוב ,חשיבה על מודלים שונים להפעלת המערכת וייבחר המודל המתאים .בחודש הבא יתחיל תהליך דומה בכפר
רופין ובשדה נחום.
מקדמים ומפתחים
נפגשנו עם ד"ר נתי גלבוע מנהל מחוז עמקים במשרד החקלאות וצוותו ,לדיון בתוכנית העבודה המשותפת ל.1411 -
יש לציין כי בסיוע ושיתוף פעולה מצוין עם המשרד אנו מקדמים שורה ארוכה של פרויקטים בתחומי החקלאות
השוטפים ,פיתוח הכפר וסביבתו ,תיירות חקלאית ,פסטיבלים ,הדרכות ,דו קיום עם חיות הבר ועוד.
קליטה ברשפים
אנשי החטיבה להתיישבות ביקרו איתנו השבוע ברשפים ,במטרה לקדם שיפוץ דירות ויצירת מחסניות קליטה
למשפחות חדשות ,בעיקר כאלו המועמדות ל"שלפים" .התרשמנו מההיערכות והבשלות להתקדמות משמעותית
בקליטה בזמן הקרוב.

פיתוח תיירות
בפגישה עם שי וינר סמנכ"ל פיתוח במשרד התיירות ,נדונו שורה של פרויקטים שבכוונתנו לקדם בשנה הקרובה
וכוללים שבילי אופנים והליכה ותשתיות תיירות ברחבי העמק .בפרויקטים שותפים משרד התיירות והחמ"ת (החברה
הממשלתית לתיירות).
עלה נעל"ה
ועדת היגוי של פנימיית גאון הירדן של ילדי נעל"ה בה חברים :מנהלת נעל"ה ,המנהל לחינוך התיישבותי ,התק"צ,
הנהלת בית הספר והמועצה ,התכנסה לפגישה תקופתית לבחינת המצב ,ההיבטים התקציביים ,חינוכיים וההשקעות
הנדרשות .אנו רואים בפנימיית נעל"ה משימה קהילתית חשובה ,מתוך ראייה כוללת של עשייה ציונית לאומית ,קליטת
עלייה ,חינוך ושילוב קבוצות צעירות להתיישבות בעמק .מתוך תפיסה זאת נמשיך לעשות כל מאמץ לקדם ולפתח
את הפנימייה.
על סף פריצת דרך
נפגשנו עם הנהלת שדה נחום על תוכניות העבודה לשנה הקרובה .שדה נחום הוא ישוב הנמצא היום בפריצת דרך
אמיתית .בתקופה האחרונה נקלטו כ 14 -משפחות צעירות בקיבוץ ונערכים לתחילת בניית שלב ב' בהרחבה .מבחינה
חברתית מתגבשת קהילה משותפת כל תושבי היישוב .הדיון התמקד בתוכניות הצמיחה של היישוב ובשיתופי
הפעולה עם המועצה בדרך להגשמת היעד שהציב לעצמו היישוב :קליטת  144משפחות בשנתיים הקרובות.
ט"ו בשבט הגיע
לקראת ט"ו בשבט" ,שיר הוקרה לאילן" :
ֵׁכה.
ֻקה ֻב ְֵלילוֹת ֲחש ָ
ַאנִ י ֲאבו ָ
ֵית ָךֲ ,
ַק ָרה ֶאת ֻב ְ
ֲא ִני ַה ַמ ִסיק ֻב ָ
ֹעד.
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ִׁי ׁ
ְׁען ַלָיש
ַאנִי ַה ִמש ָ
ֹהט ,ו ֲ
ֲא ִני הוֻא ַה ֵצל ֻבְיוֹם ַקיִץ לו ֵ
ֹנְך ַהנִ ָחר
ַא ִני ַה ֵמ ִניב ֶאת ַה ֻפ ְִרי ַה ֺמ ְב ָחר ְל ַמ ַען ַת ְרוֶה ֶאת ְגרו ָ
וֲ
ַאנִ י ַה ַח ֻכָה.
ֶׁת ו ֲ
ְקש
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ְׁפ ָ
את ָך ְל ַפ ְרנֵס ִמש ֻ
ו ְֻב ֵצ ְ
ַאנִי ַה ִמ ָטה
ֺׁל ָחן ו ֲ
ימה ֻב ְִק ָתה ,ו ֲאנִ י ַהש ְ
ֶׁה ִק ָ
ֹרה ש ֵ
ֻכִי ֲא ִני ַהקו ָ
ֶׁה ְפ ָכה ַל ָמנוֹף
ָדית ש ָ
ַאנִי ַהי ִ
ְׁקוֹף ,ו ֲ
ַאנִי ַה ַמש
ַו ֲאנִי ַה ַסף ו ֲ
ַאנִ י ָה ֲארוֹן ְל ַמ ָסע ַא ֲחרוֹן.
ַאנִי ַה ָקרוֹן ,ו ֲ
ַלגַל ו ֲ
ַאנִי ַהג ְ
וֲ
ָׁוְא!
ָׁוְאַ ,אל ִת ְפגַע ֻבִי ַלש
ָׁבַ ,אל ִת ְפגַע ֻבִי ַלש
ְהש
ֹבר ו ַ
שוֻם ֻכ ְָך ֲ ,אדוֹנִי ָהעו ֵ
ִמ ׁ
תרגום :דידי מנוסי

שבת שלום,
יורם קרין

