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פורום מנהלים של בתי הספר בעמק
בשנים האחרונות ,פועלת בעמק קבוצת מנהיגות של מנהלי בתי הספר וסגניהם .לקראת תחילת שנת הלימודים התקיים
כינוס חגיגי של פורום המנהלים תחת הכותרת "כשחופש וחינוך נפגשים" .הכינוס הוקדש ללימוד המשמעות של חופש בתוך
העשייה החינוכית .בהמשך המפגש הציגה חברת "מובנים" ,הערכה ראשונית של תוכנית עמק חינוך בשנת הלימודים תשע"ג.
מההערכה עלו הצלחות משמעותיות ,לצד תובנות חשובות אשר ייושמו בשנת הלימודים הקרובה .בחלקו השני של המפגש
הוקמו שלושה צוותים אשר יעסקו לאורך השנה הקרובה בפיתוח של התחומים הבאים :הקשר בין בתי הספר לקהילות,
למידה חדשנית תוך העמקת הקשר בין מורים ותלמידים ,ופיתוח מקצועי וצמיחה אישית של אנשי החינוך.
אי של אפשר
'אי של אפשר'  -חלומות ,אפשרויות ושיתופי פעולה שמאפשרים חינוך ייחודי ואיכותי
כבר מהגיל הרך ביותר ,היה הנושא המרכזי ,ביום הערכות מנהלות הגיל הרך ,הגננות
והסייעות מכל יישובי המועצה.
בקיבוץ נווה איתן נפתח פעוטון לאחר  01שנים בהן לא הייתה מערכת מסודרת
ביישוב.
גם בכל שאר הגנים במועצה נפתחה השנה כסדרה וכבר בעוד מספר ימים יוצאים
כולם לחופשת ראש השנה ולחגים שיבואו לאחר מכן.
כיף ללמוד בעמק המעיינות
ההכנות הרבות לקראת פתיחת שנת הלימודים הסתיימו לילה קודם ומעל 2,111
תלמידים החלו את לימודיהם ביום שלישי בבתי הספר ועוד קרוב ל 0,111 -בגני
הילדים.
מבני כיתות ,שיפוצים בכיתות קיימות ,מבנים ייחודיים ועוד עבודות נעשו כל הקיץ
בלוח זמנים צפוף כדי לאפשר התחלות חדשות ופתיחת שנת לימודים תקינה.
הרבה מאוד התרגשות ליוותה את ילדי כיתות א' שקיבלו את חולצת בית הספר
הראשונה שלהם ,שעליה כתוב' :כיף ללמוד בעמק המעיינות'  -שי מהמועצה שכבר
הפך למסורת וגם את ילדי כיתות ז' שעלו לבתי הספר החדשים.
אפשר היה לחוש את האווירה החגיגית ואת התחושה של עמק שהוא גם משפחה אחת גדולה.
תודה וברכה
לבית ספר ביכורה נכנס מנהל חדש ,ערן שלו .הוא מחליף את נחמיה בוכריס שסיים שמונה שנות ניהול .נפגשנו עם נחמיה
והודינו לו על שנים של עשייה משמעותית וחשובה .ערן שנכנס לפני כשבוע לתפקידו החדש כבר החל במשימתו החשובה
להיערך עם בית הספר לאתגרי השנים הבאות .תודה לנחמיה ובהצלחה לערן.
בית ספר גלעד
ממש עם פתיחת שנת הלימודים החלו גם העבודות על המבנה החדש של אולפנת
גלעד בחמדיה .בית הספר החדש יאפשר הוספת כיתות ,קליטת תלמידים נוספים
והרחבת אפשרויות התעסוקה והפעילויות ,ויהווה מרכז חינוכי ייחודי נוסף בעמק.
כביש 18
בעקבות הפניות החוזרות ונשנות בנושא הרחבת הכביש התקבל השבוע מכתב
ממנכ"ל משרד התחבורה בו הובטח כי בטווח המיידי תקודם הסדרתם של מוקדי
סיכון בכביש ויותקן רמזור בצומת בית השיטה ,בטווח הבינוני ישופרו ויורחבו שלושה חלקים מהכביש כחלק מפרויקט הקמת
הרכבת ובטווח הארוך מתוכנן הכביש כולו להיות כביש רחב ,דו מסלולי ועם הפרדה .למכתב ממנכ"ל משרד התחבורה...
מוקד רפואה אזורי
אתמול התבשרנו שהתקבל אישור לצאת למכרז להקמת מוקד הרפואה הקדמי האזורי .המוקד שמתוכנן לקום בבית שאן
יהיה משותף לעיר ולמועצות האזוריות עמק המעיינות ובקעת הירדן וישפר משמעותית את הנגישות לשירותי רפואה
מתקדמים באזורנו.

מרימים כוסית לשנה החדשה
טרם הסתיים החופש הגדול וכבר התחלנו באירועי פתיחת השנה.
הרמת כוסית ראשונה התקיימה ברשות ניקוז ירדן דרומי שהפכה להיות בית לתיירנים ,חקלאים ,אנשי חינוך ,תרבות ועוד
רבים .זו הייתה הזדמנות להציץ בכל פעילות הרשות לאורך השנה ובאלה הצפויים בשנה הזו .ברכנו והתברכנו.
יומיים לאחר מכן התקיימה הרמת כוסית במשטרת בית שאן בהשתתפות אנשי המשטרה ,מג"ב וכל אנשי הביטחון מהאזור.
הודינו למפקד המשטרה על העבודה המצוינת של צוות התחנה והזכרנו את הפעילות הענפה שנעשית גם בתחומים
החינוכיים והקהילתיים כמו טורניר כדורגל משותף עם הנוער וכמו גם בכל האירועים הגדולים של המועצה וכמובן הפעילות
השוטפת והיומיומית.
הבוקר התקיימה הרמת כוסית חגיגית לעובדי המועצה האזורית ואחר הצהריים בפורום מליאת המועצה.
תמיד מתמי"דים
גם המתמי" דים ניצלו את פתיחת השנה לערב גיבוש שכלל ברכות וטקס הענקת דרגות .הערב התקיים על שפת האסי
בהשתתפות מתנדבים רבים ,אנשי מג"ב והביטחון .ניצלנו ההזדמנות להודות להם שוב על פעילותם ביום ובלילה למען
הבטחת השקט באזור ולמניעת וסיכול גניבות ופגיעה בחקלאות וביישובים.
חקלאות בעמק 8
מחזור ראשון של 'חקלאות בעמק' מסיים את פעילותו בעמק.
הקבוצה שהגיעה למעוז חיים לפני  8חודשים הוקמה ביוזמת ובהובלת המכינה הקדם צבאית  -העמק .הצעירים עבדו בענפי
החקלאות ,והשתתפו בבית מדרש שהופעל לאורך השנה בבית בו התגוררו ואליו הוזמנו מוזמנים נוספים .בשיחת הסיכום
הביעו הצעירים את שביעות רצונם הגדולה מהתוכנית וסיפרו כי התאהבו בעמק שיהפוך מן הסתם לבית נוסף בשבילם.
שתי קבוצות חדשות תגענה בתקופה הקרובה לנווה איתן ולכפר רופין.
עלה והגשם 2
לפני כשבועיים הגיע לעמק  5חברי גרעין עודד מס'  ,9בוגרי כתה י"ב אשר דחו את
הגיוס לצה"ל בשנה ובחרו להתנדב לשנת שירות במסגרת "בני המושבים".
החמישה ימשיכו את העבודה החינוכית של הגרעין הראשון ,שמסיים בימים אלו שנת
פעילות גדושה ומשמעותית.
חברי הגרעין יגורו יחדיו בקומונה בנווה איתן ויעבדו עם חניכי ד-י"ב ב 2 -יישובים
במועצה ,יובילו את הכשרת וליווי המד"צים ויהוו גורם משמעותי בחיזוק מערכות
החינוך ביישובים.
הגעת הגרעין הינה שלב נוסף בחיזוקן של תנועות הנוער בכל יישובי המועצה.
נפרדנו מחברי הגרעין הבוגר ,החלוצים שסללו את הדרך החדשה של גרעין עודד והודינו להם על פעילותם החשובה .גם הם
כמו צעירים אחרים שעוברים בעמק יהפכו לשגרירים מצוינים שלנו לעתיד וישמרו על קשר בהמשך.
סדנת תעסוקה בעמק המעיינות
מעברים בעמק השיקה סדנת תעסוקה ייחודית בעמק.
הסדנה בה השתתפו  20מחפשי עבודה מיישובי המועצה ,הועברה ע"י דניאלה לין ,מאמנת אישית ומנחת קבוצות בתחום
התעסוקה.
בעקבות הצלחת הסדנה והביקוש הרב מעברים בעמק תפתח סדנת תעסוקה נוספת מיד לאחר החגים.
לניוזלטר מעברים....
'זמן יקר'
השינויים הביטחוניים באזורינו מחייבים הערכות מתאימה למענה הולם בעת הצורך .לאור ההתרחשויות בסוריה ודרישת פיקוד
העורף להפעלת נוהל 'זמן יקר' התכנס היום מטה מל"ח (מטה לשעת חירום) של המועצה לצורך בדיקת כשירות המערכות
כולל ציוד ,אמצעים ומתקנים.
אין כרגע סיבה לדאגה ,ונקווה שגם לא תהיה בהמשך ,אך במקביל יש להיערך בהתאם:
מסכות מגן ,חידוד הנחיות להתנהגות בשעת חירום ,סימון מרחב מוגן קרוב ,הצטיידות בפריטים כמו :מים ,מעט מזון ,תאורת
חירום וערכת עזרה ראשונה ,רשימת טלפונים חיוניים.
קישור לאתר פיקוד העורף...
שבת שלום!

