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אלופי המוטיבציה
ע"פ נתוני אגף כוח אדם בצה"ל שפורסמו בשבוע החולף – נמצאים בני המועצה האזורית עמק המעיינות במקום
השלישיבארץ,במדדהקרביותוהגיוסלשירותקרבי.
זו לא הפעם הראשונה בה מגיעים בני המועצה למקומות הראשונים באחוזי הגיוסלשירות קרבי,ולפני שנתיים הגיע
בי"סשק"דלמקוםהראשוןבגיוסמשמעותילצה"ל.
גםהשנההגענולמקוםהשלישיהמכובדעם52.9אחוזיגיוסומתוכם–68%ליחידותהקרביות.
הילדיםשלנובעמקמקבלים חינוךמצויןהמבוססעלערכיםשלציונות,משימתיות,התנדבותותרומהלקהילה.הם
מתחנכים על בסיס של כבוד לאדם,קשר למדינה ולאדמה ושמירה על גבולות המדינה וחיזוק ההתיישבות.החינוך
בבית ובקהילות,בבתי הספר שלנו ובחינוך הבלתי פורמלי,מביאים את הילדים לבסוף אל המקום בו הם לוקחים
אחריותומתנדביםלשרתביחידותהקרביותכדילשרתאתהמדינהולתרוםככלהאפשרבמקומותהטוביםביותר.
הזמנה מנשיא המדינה
לפנימספרשבועותהגיעהמביתהנשיאהזמנהלערבספרותותרבותבנושא'עוליםכותבים'עםבקשהלהעביראת
ההזמנהלנעריפנימייתנעל"ה,תלמידיגאוןהירדן.
ביום ראשון האחרון נסעה קבוצה של  22בנים ובנות למפגש וכך כתבו הנערים לאחר שחזרו מירושלים :'הביקור
היה הנאה צרופה עבור כולנו :המקום היפהפה ,האווירה החגיגית ,ההקפדה על כללי הטקס ,הכותבים ,הזמרת,
הנגנים ,הקראת השירה והסיפורים וכמובן הנשיא שמעון פרס ששזר בדבריו פנינים רבות מלאות תבונה ,קסם
והומור'.

מעברים לתעסוקה
יחד עם צוות מעברים השתתפנו השבוע בכנס מעברים ארצי ,לציון מעבר התוכנית למשרדי הממשלה – הרווחה
ותמ"ת.במסגרת פאנל שעסק בכלכלה מקומית מקיימת ופיתוח תעסוקה,הצגנו את המודל שאנו שואפים לפתח
למרכז תעסוקה וחקלאות משותף עם שכנינו מירדן ואת הפעילות הייחודית של 'מעברים' בעמק בתחום ה"סלו
תוריזם".
אגף לומד
כחלק מתוכנית העבודה השנתית של אגף חינוך וקהילה ,נבנתה תוכנית למידה שנתית שמטרתה טיוב העבודה
המשותפת של כל מחלקות האגף .השבוע ,עסק האגף בלמידת "עמק חינוך" והצוות התנסה בעבודה ברוח
התוכנית.הזמן נוצל גם להיכרות מעמיקה יותר ולחשיבה כיצד ניתן לקדם את העמק בעזרת החוזקות השונות שכל
אחדמביאעימו.
בין 'דקלים' ל'אולפנת גלעד'
ביןשניבתיהספר,מגווןשיתופיפעולהבעיקרבאמצעותחניכהבשיעוריהמחשביםוהאומנויות.
ב"אולפנת גלעד"מגמת קונדיטוריה בעלת שם נודע בעמק ובאזור.השנה,יזמה רחל יהודה רכזת המגמה פרויקט
מיוחד במינו בו בוגרות מגמת הקונדיטוריה ילמדו שיעורי קונדיטוריה קבוצת תלמידים מבית ספר "דקלים" .אחת
לשבוע מגיעים תלמידי דקלים לאולפנה וזוכים לחוויה אשר מעצימה מאוד את בוגרות המגמה ותורמת במישור
התיאורטיוהחווייתילתלמידיםהצעירים.
התלמידות משלבות פרקים תיאורטיים בנושאי תזונה במגוון דרכים יצירתיות ,מחנכות לשמירה על היגיינה ובכל
שיעור הם גם משלבות עשייה בתחום הקונדיטוריה.התלמידים לומדים להכין מגוון רב של עוגות,עוגיות ומאפים.
אתהריחאיאפשרלהעבירבאמצעותהתמונות...


קונצרט סתו
קונצרט הביכורים של תלמידי המרכז למוסיקה התקיים השבוע באולם זיידן .בקונצרט הופיעו סולנים ,מקהלות,
הרכבים קאמריים והרכבי מוסיקה קלה שעובדים במהלך השנה עם מורי האולפן .היה מרגש לשמוע ולראות ילדים
רביםמכיתותנש"רממלאיםאתשורותמקהלתלי-לךהצעירהומצטרפיםבקולותיהםהצעיריםאלבנותמקהלתלי-
לךהבוגרת.אתהקונצרטחתמותלמידימגמתהמוסיקההמשותפתלבי"סגאוןהירדןושק"דבקטעהג'אזComing -
homeושלחו את הקהל לביתו עם טעם של עוד....כעת מתכוננים תלמידי המרכז למוסיקה לקונצרט המרכזי של
השנהבנושא"הביטלס"–שיתקייםבמרץ.
אירועי חנוכה בבתי הספר
הרכבי מגמת המוסיקההמשותפת לבי"ס גאון הירדן ושק"ד הופיעו בטקס "בי"ס מדליק"שהתקיים בבי"ס שק"ד.
בנוסף לרמה המקצועית שניכרה בביצוע ,היה מרגש לראות תלמידים משני בתי הספר מנגנים בהרכב משותף
וזוכיםלחשיפהולהיכרותאמיתיתעםעולםהערכיםשלהבי"סהמארח.
בדקליםנערךמרוץהלפידהמסורתיובסיומוטקסביתספריחגיגיבושולבוקטעימחול,שירה,נגינהומצעדדגלים
לצליליהשיראנונושאיםלפידים.הפליאולנגןהרכבכליהנשיפה,תלמידיכיתותה'בוגרינש״רבניצוחושלולאדי.
בסיוםהטקסהתקיימוהפסקותפעילותביוזמתמועצתהתלמידיםוכןקבלותחגבכיתות.
בגאון הירדן התקייםמירוץהלפידהמסורתיבהשתתפותתלמידים,מורים,והורים .
כתבהאמאשהשתתפהבמירוץ:'השנההשתתפתיבמרוץהלפידב"גאוןהירדן",וזאתהייתהחוויהמיוחדת.רצנולנו
ביחד ,עם החולצות הכחולות שהופקו במיוחד לאירוע הזה .רצנו והתגלגלנו לנו בדרכי העפר של העמק שלנו,
שאפילו בחורף אפשר למות בו מחום .הזענו ,מעדנו – והמשכנו .ראיתי את היב'תניקים האלופים עם החולצות
האדומותשלהכושרהקרבי,דקהלפניהגיוס,מוביליםאתכולם.ראיתיאתילדיכיתותז'והח'תניקיםהצעיריםרצים
ולאמוותרים.ראיתיאתילדיכיתות"נווה"הגיבוריםשרצואיתנובגאווה.כן,גםהםיכולים'.
בתי הספר דרור ורימון קיימו טקס חנוכה,ב'רימון'.המקהלה המשותפת לשני בתי הספר שרה והילדים גם הכינו
ריקודמשותף.
אחה"צ,נערכהבבי"סדרורמסיבהמשותפתעםהוריםואורחיםיקרים-המתנדביםבביה"סתלמידישק"דובשיתוף
ילדירימוןשסייעווהפליאובנגינהושיר.המסיבההייתהמלאהבצלילומנגינהוהמוןהתרגשותשלהתחלהואור!
בבי"סביכורהציינואתהחגבהצגה"טוביהוקוסימוסעושיםניסימוס"לתלמידיםובנימשפחותיהםבקימרון.
שיתופיפעולהרביםועשייהמשותפתבאהלידיביטויבמהלךהימיםהאחרוניםביןבתיספר,ביןמסגרותחינוכיות
וביןאנשים.קהילהשכולהחינוךלתפארת.
מתנה לחנוכה
במהלךכלהשבועהאחרוןנעשוההכנותלפרויקט'מתנהלחנוכה'בעמקהמעיינות.
צוותביתלסיןהגיעביוםא'לקימרוןויחדעםהשחקניםוהרקדניותשלנו
עשוחזרותעלהמחזמר'זרעיםשלמסטיקשיועלההערבבהצגתבכורה,
ומחרשישיבבוקרבהצגהנוספת.אורחיםרביםצפוייםלהגיעואנימקווהשגםאתם
תהיושם.במהלךהשבועהבא,סרט,הצגותלילדים,שעתסיפורופעילויותנוספות
בעמק.כולןבמחיריםהמאפשריםלכולםלבואוליהנותמההיצעהרב.


אנימאחללכולכםחנוכהשמחומזמיןאתכםלבואוליהנות!



שבתשלום,
יורםקרין
ראשהמועצה
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