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כנס ערי חינוך
כנס ערי חינוך ,השני במספר ,התארח הפעם אצלנו בצימרים של ניר דוד בהשתתפות ראשי ערים ובכירים נוספים מבת ים,
נתניה ,חדרה ,ירוחם ,טבריה ,סביון ,טירת הכרמל וכמובן המועצה האזורית עמק המעיינות ,כולם שותפים ברשת של ערי חינוך.
במפגש שמענו על נושאים שונים שהתפתחו במסגרת תוכנית ערי חינוך בערים ועסקנו במשמעויות של עבודת הרשת ושיתופי
הפעולה והלמידה שניתן לעשות בין הרשויות .האכסניה והכנס היה מוצלחים מאוד .כמובן שניצלנו את ההזדמנות והראינו
לאורחים קצת מנפלאות העמק ,הצגנו את תהליך המיתוג של עמק המעיינות ,הצטרפנו ל"מסע בצוללת"  -המופע משירי
הביטלס ,וסיירנו בפארק המעיינות .האורחים מאוד התלהבו והבטיחו לחזור ולבקר.
מסע בצוללת
מאות ילדים והורים הצטרפו ל"מסע בצוללת" מופע משירי הביטלס ומילאו עד תום שלושה מופעים באולם זיידן במרכז עידן.
המופע הוא שיאה של פעילות בה השתתפו כ 91 -ילדים ומורים שחברו ביחד על הבמה ,בנגינה ושירה של השירים מפעם שכולנו
אוהבים .זו ההזדמנות להודות לנעמה מנהלת המתנ"ס ,לרוחמה מנהלת מרכז המוזיקה ולכל צוות המורים והעובדים במכלול
המעיינות על ההפקה המקצועית והקהילתית המרגשת.
פרס החינוך הדתי לבי"ס שק"ד
השתתפנו בטקס מרגש שהתקיים באוניברסיטת בר אילן ובו חולק פרס החינוך הדתי לבתי ספר וגנים מרחבי הארץ .הטקס היה
במעמד שר המדע  -ח"כ ,הפרופסור הרב הרשקוביץ ,ח"כ זבולון אורלב ,אברהם ליפשיץ  -מנהל המינהל לחינוך דתי ואנשי
ציבור נוספים ,ובהשתתפות נציגים מהגנים ובתי הספר הזוכים  -מורים ותלמידים.
'צריך שכל איש ידע ויבין ,שבתוכו דולק נר ,ואין נרו שלו כנר חברו ,ואין איש שאין לו נר .וצריך שכל איש ידע ויבין שעליו לעמול
ולגלות את אור הנר ברבים ולהדליקו לאבוקה גדולה ולהאיר את העולם כולו' (הראי"ה קוק)
לקינלי ולצוות שק"ד ,עם קבלת פרס החינוך הדתי,
מברכים אתכם על ההישג המשמעותי .המשיכו להדליק אור גדול בעמק.
ועידת הגליל
ועידת הגליל התקיימה השנה בנהריה בהשתתפות ראשי רשויות ,שרים ,אנשי עסקים ופעילים רבים מהגליל .הועידה עסקה בין
היתר בשדרוג מערך הבריאות בגליל ,בחיזוק ההתיישבות ,צמיחה ופיתוח .השר לפיתוח הנגב והגליל ,אנשי משרדו ואנשי הרשות
לפיתוח הנגב והגליל ,מחוללים תנופת פיתוח אמיתית בגליל וכמובן גם אצלנו בעמק המעיינות.
גנים חדשים
נפגשנו עם אורנה שמחון מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך עימה יש לנו שיתוף פעולה הדוק .הגשנו בקשות לפתיחת גנים
חדשים כחלק מהתוכנית החדשה לחינוך חינם לגילאי  .3-4בתל תאומים ביקשנו לפתוח מחדש את הגן שנסגר לפני מספר
שנים ,כחלק מההערכות לקליטת גרעין המשפחות החדש שיגיע בקיץ ליישוב .אורנה שיבחה את עבודת אגף החינוך שלנו
ואישרה את כל הבקשות.
קרן אור
נפגשנו עם קרן טרנר  -סמנכ"לית במשרד התחבורה לדיון על תוכנית  .2112סיכמנו על קידום מספר פרויקטים חדשים ,כמו גם
המשך והרחבה של פרויקטים שבביצוע .הודינו על הפעילות הענפה של משרד התחבורה באזורינו וביקשנו להמשיך ולהשקיע
בתשתיות הישנות שלנו שזקוקות למתיחת פנים.

בגיל הרך
רכזות הגיל הרך הקיבוציות נפגשות בקביעות פעם בחודש למספר שעות בהנחיית מלכיאלה .הפעם חרגו הרכזות מה"מסגרת"
ויצאו לבקר בגן רוויה ,שם שמעו מפי הגננת על הפעילות הקהילתית שנוצרה סביב הגן .בהמשך עלו הרכזות ל"תל א-תום" (תל
תאומים) ,שהוא חלק מ"שביל עמק המעיינות" ,שמעו את סיפור הקרב שהתחולל שם בקיץ  44וערכו תצפית על האזור .פעילות
זו התבצעה בהשפעת רוח "עמק חינוך" ונועדה להרחיב את ההיכרות עם העמק על מרכיביו האנושיים ,ההיסטוריים והנופיים.
ובנוסף ,השבוע התקיים במשרד החינוך "שבוע החמ"ד (החינוך הממלכתי דתי)" .בעמק שלנו בחרו הגננות לציין במסגרת זו את
מפעל קליטת העלייה .ברוב הגנים הממ"ד שלנו מתחנכים ילדים עולים ממרכז הקליטה בבית אלפא .ביום ראשון אחה"צ
התכנסו כל הילדים הללו והוריהם בטירת צבי ביחד עם כל הגננות ,שמעו את ברכת הרב המקומי (בעזרת מתורגמן) ,שרו ,רקדו,
פעלו בתחנות יצירה מחומרים טבעיים ולסיום קיבלו חבילות "קמחא דפסחא" שהוכנו לפני כן בגנים .לפני הפרידה הודו נציגי
ההורים האורחים במילים נרגשות על קבלת הפנים החמה באירוע וביום-יום.
מכרז להפעלת בי"ס גאון הירדן
המועצה החליטה להכניס שותף מקצועי ומיומן לניהול והפעלת בית הספר ,אשר יצעיד יחד עם המועצה את ביה"ס קדימה תוך
שמירה על מצוינותו ,על אופיו ומשנתו החינוכית ואף יגדיל את המשאבים המשותפים שיעמדו לרשותו.
במכרז פומבי נבחרה בשבוע שעבר רשת "דרכא" ,מייסודה של קרן רש"י ,למשימת ניהול והפעלת ביה"ס משנת תשע"ג.
בתקופה הקרובה נעסוק באופן אינטנסיבי בהשלמת המהלכים הנדרשים לצורך ההתקשרות .יצוין כי זכויות העובדים מעוגנות
היטב בהסכם שבבסיס המכרז ,בכדי להבטיח שהם לא ייפגעו ממתכונת ההפעלה החדשה.
מסע בשביל
 3ימים צעדו תלמידי כיתות י' מגאון הירדן ,י"א משק"ד ,וצוותי המחנכים יחד עם צעירים מהעמק ,מדריכי נוער ,קבוצת חיילים
מצטיינים וחניכי מכינת העמק "בשביל עמק המעיינות" -זה היה מסע אל נופיו הפיזיים והאנושיים של העמק שהתקיים בפעם
השנייה בהובלת גיא שרי ואלירז מורן ממח' הילדים והנוער של המועצה .המסע התחיל במנחמיה ,המשיך דרך כוכב הירדן ,נחל
תבור ,נחל יששכר ,חמדיה ,פארק המעיינות ועד לפסגת הגלבוע.
הנוער צעד ,רכב על אופניים ,ישן בשטח ,ערך טקסי בוקר ,נפגש עם דמויות מהעמק במעגלי שיח (מדהים ומרגש לראות את
בני הנוער מרותקים בשעת לילה מאוחרת) ,וביצע משימות התנדבות במסגרת 'יום המעשים הטובים'.
מדי יום קיבלנו דיווח מצולם שנשלח גם לכל הורי התלמידים שהשתתפו בפרוייקט.
אלו היו  3ימים חוויתיים ,מרתקים ומשמעותיים לבני הנוער שצעדו ממש ליד הבית אבל גילו שבילים חדשים ונופים מרתקים שלא
הכירו עד כה .כבר ברור שהמסע הופך לחלק קבוע ומשמעותי בתוכנית הלימודים.
הערב מתקיים טקס הסיום על הגלבוע יחד עם ההורים.
"השביל הזה מתחיל כאן ,בין סניף בנק למעין
לא סלול ,לא תמיד מסומן ,השביל הזה מתחיל כאן.
חוצה את העיר ,עולה על ההר
ממשיך על הים ,ממשיך גם מחר
חותך באוויר ,בין הבתים יוצא אל האור ,אל חיים חדשים( ".אהוד בנאי)
לקליפ מהמסע...

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה
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