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בחינת החינוך הממלכתי דתי בעמק
בשנים האחרונות חלו שינויים רבים בחינוך הדתי בעמק שכללו בין השאר צמיחה דמוגרפית ,גיוון רחב יותר של
האוכלוסייה ,צרכים חדשים בקרב ההורים ותפיסות פדגוגיות חדשות בבתי הספר .נושאים אלה ואחרים מחייבים
אותנו לבחינה מחודשת של מערכת החינוך .כחלק מהתפיסה המועצתית המתגבשת בדיוני "עמק חינוך" החליטו
המועצה ובתי הספר בחינוך הדתי לגבש הסתכלות אסטרטגית רחבה אשר תענה על צרכים אלו .את התהליך ילוו
יועצים של "משאבי ידע"  -חברה המתמחה בתכנון אסטרטגי למערכות חינוך ויעקב הכט מערי חינוך .התהליך יעשה
בשקיפות מלאה ושיתוף רחב ככל האפשר של הצוותים החינוכיים בבתי הספר יחד עם הורים ובעלי התפקידים
בקהילות.
'הבטחנו ולכן נקיים'
שבועיים של פעילויות בנושא קיימות ואיכות הסביבה הסתיימו בחווה בעדן -
החווה החינוכית החקלאית.
בפעילות לקחו חלק התלמידים הלומדים בחווה במהלך השנה וכן כל תלמידי
שק"ד דרכא ובית ספר דקלים .עבור כולם ההשתתפות בשבוע הקיימות היווה
אירוע שיא ופעילות ייחודית לקראת טו' בשבט.
סדנאות בנושאי קיימות כמו :שימוש חוזר ,בנייה אקולוגית ,שמירה על
הסביבה ,ניצול אנרגיה ועוד ,השתלבו בלמידה חווייתית ובשיפור פני החווה על
פי עקרונות הקיימות .הפעילות התמקדה בתוצרים שהעשירו את החווה
ושיאפשרו לכולם להמשיך ולעסוק בנושא הקיימות במהלך שנת הלימודים
כמו מטבח מלבני בוץ ,שלטים מחומרים בשימוש משני ,הכנת חומרי אריזה
לתוצרת חקלאית ועוד .הפעילות תוכננה ובוצעה בשיתוף עם מחלקת איכות
הסביבה של המועצה ועם נאמני סביבה נוספים הפועלים בעמק.
מיכל וינברג  -מנכ"ל התנועה הקיבוצית
מיכל וינברג ממסילות ,ומי ששימשה בתפקיד מזכיר המועצה האזורית שנים רבות נבחרה לתפקיד מנכ"ל התנועה
הקיבוצית .אנו מאחלים למיכל הצלחה רבה בתפקידה החדש !
טורניר החורף לצרכים מיוחדים
בית הספר לכדורגל על שם ארז אשכנזי ז"ל ,קיים בפעם השישית ברציפות,
את טורניר החורף המסורתי לילדים בעלי צרכים מיוחדים והפעם  -במגרשי
הכדורגל במסילות .בטורניר השתתפו ילדים מאולפנת גלעד ,כתת נווה מנווה
איתן ,ביה"ס גולני מבית שאן וביה"ס כרמים מעפולה.
קבוצה של נציגי ההתאחדות לכדורגל הכוללת מאמנים ושחקני עבר ,מנהלי
נבחרות ועובדי אגף הנבחרות ,התייצבה לטורניר יחד עם קבוצת שחקנים
מהשייטת.
סיור – סופר  -ספר  -ספרנית
מדי שנה מארגנת שושי יעקובי הספרנית האזורית יום סיור לספרניות העמק.
השנה ,יצאה הקבוצה לסיור בתל אביב -בית העיר המשופץ וביקור מעמיק ומיוחד בבית ביאליק המשופץ אשר שינה
את פניו למיצג חי ,רב גוני ומעמיק.
הספרניות חזרו מרוצות ונרגשות מהחוויות הרבות שחוו במהלך היום.
מצורף מכתבה של מאיה זמיר  -ספרנית ניר דוד...
חיברותא
מפגש פתיחה של בית המדרש "חיברותא" התקיים במרכז היום של גיל עוז במרכז עידן .עשרות צעירים ,חברי
תכניות "חקלאות בעמק" ובוגריה וגם צעירים נוספים מרחבי העמק ,התכנסו ליהנות יחד ממרק חם וטעים והמשיכו
לשיחה מרתקת ,מצחיקה ומעמיקה עם בוג'ה (בנימין יוגב) על ט"ו בשבט כחג יהודי וציוני .מפגש זה מציין תחילתה
של מסורת  -מפגשים חודשיים עם דמויות משמעותיות ומרתקות מרחבי הארץ ,אשר יעסקו בלימוד ושיח סביב
נושאים יהודיים וישראליים.

אמנות מצטיינת  -יש דבר כזה
מגמת האמנות של שק"ד דרכא עמק המעיינות זכתה בפרס" :מצטיינת בחינוך הדתי" .המגמה מעמידה מדי שנה
תערוכת עבודות מרשימות מאוד ,במגוון תחומים :פיסול ,עיצוב גרפי ,ציור ,וצילום אשר מביאה לידי ביטוי תהליך של
חקירה והעמקה לאורך כל השנה .וכך כתבו השופטים בועדת הפרס..." :מדי שנה נשלחות עבודות גמר ברמה גבוהה
מאד לתחרות ...צוות המורים ובית הספר מלווים את עבודת התלמידים באופן צמוד וייחודי .בארבע השנים האחרונות
משתתף בית הספר בפרויקט בתי המדרש היצירתי וכתוצאה מכך נערכת תערוכת תוצרים גם בסיום כתה י"א...
השפעת תהליכי הלמידה ותהליכי היצירה על תוצרי הגמר בי"ב ,הינה רבה ומרשימה ".יישר כח!
מפגש מתמידים
כמו בכל שנה ,נערך מפגש הוקרה והדרכה למתמידי העמק .ניצלנו את ההזדמנות להודות לחנוך פלסר ואלי מרום
משדה אליהו שגילו נחישות בפעילות מבצעית ,ובנוסף לכך הודינו לאבנר גלעד על תרומתו במשך שנים רבות
למתמי"ד .ברכנו את מפקד היחידה הכפרית יגאל בן לולו עם קבלת הדרגה ,וסיימנו בארוחה חגיגית בקיבוץ
שלוחות.
תיירות בעמק
* כ 61 -תיירנים החלו השבוע קורס בן חמישה מפגשים בנושא "שירות
בשליחות ההצלחה העסקית" .הקורס מקנה
כיווני חשיבה וטכניקות ישימות שיישומם ייצור העלאת שביעות רצון
הלקוח לשם הגברת הצמיחה העסקית.
בין מטרות הקורס :הבניית תרבות שירות עדכנית והקניית כלים מעשיים
וישומיים להתמודדות עם מצבי שירות.
* הבוקר התקיים סיור עיתונאים שביקרו בביו תור בשדה אליהו ,במוזיאון
לארכיאולוגיה ,פארק המעיינות ובסחנה.
התוצאות בודאי יראו בתקשורת בקרוב.
ירדן דרומי
רשות ניקוז ירדן דרומי אירחה השבוע את ועדת ההיגוי של תוכנית האב לשיקום ופיתוח הירדן הדרומי ,לסיור עבודה
לאורך הירדן .בסיור השתתפו גם נציגים מירדן השותפים בוועדה ,נציגי משרדי ממשלה וגורמים נוספים המעורבים
בהכנת התוכנית החשובה.
קונצרטים לכולם
כפי שהובטח בתחילת השנה ,ביום ראשון הקרוב מתחילה סדרת קונצרטים חדשה בקימרון.
הסדרה החדשה בשיתוף תזמורת סימפונט רעננה היא צעירה ,יצירתית ומבטיחה.
עומר מ .ולבר -מנהלה המוסיקלי של התזמורת הוא גם המנהל המוזיקלי של בית האופרה של ולנסיה בספרד ,ומופיע
בכל רחבי העולם( .כדאי לעשות גוגל  )...את העונה החדשה תפתח התזמורת שבניצוחו ביצירה שנכתבה במיוחד
לאירוע "פתיחה חגיגית לעמק המעיינות" ,ותארח את הזמר הצעיר והמוכשר שלומי שבן.
גל נבו
בטקס המצוינות בספורט של משרד התרבות והספורט והטוטו ע"ש יעקב חודורוב שנערך השבוע ,זכה גל נבו
מחמדיה בקטגוריית ספורטאי השנה בענף אולימפי .משפחת עמק המעיינות גאה ומברכת את גל ואת כל משפחת
נבו !
טו' בשבט שמח!
שבת שלום!
יורם קרין ,ראש המועצה

