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חילופי שלטון
היום התקיים במועצה יום חילופי שלטון .מנהיגות הנוער בעמק החליפה את בעלי
התפקידים ליום אחד .במסגרת התפקיד החדש שקיבלו ,השתתפו בפגישות עם
בעלי תפקידים נוספים במועצה וביישובים ,נחשפו לעבודה הקשה והמסורה
שנעשית במועצה והבינו שעבודה בתחום הציבורי היא ממש לא "פיקניק" ,אך יחד
עם זאת -מעניינת וחשובה! בסוף היום הביעו כולם שביעות רצון רבה מהמפגשים,
ורצון להמשיך להיות בקשר ולקחת חלק בעשיית המועצה .לתמונות ...
נתיבי ישראל
נפגשנו עם שי ברס מנכ"ל חברת נתיבי ישראל (לשעבר מע"צ) לדיון בנושאים דחופים בכבישי עמק המעיינות.
העלינו את נושא הכניסות המסוכנות לבתי הספר גאון הירדן ורימון דרור ,את נושא צומת רוויה המסוכן ,את הכניסות ליישובים
שעל כביש  006שמחייבות הסדרה לשיפור הבטיחות ,את נושא כביש  66שחוצה את רחוב ושדי תרומות ,את חשיבות הרחבת
כביש  10והפקק הבעייתי שנוצר בגלל צומת תל יוסף ונושאים נוספים.
 4קריטריונים מכריעים של חברת נתיבי ישראל  -כמות כלי הרכב ומספר התאונות הקטלניות  -שלשמחתנו נמוכים אצלנו,
מעכבים גם קבלת תקציבים .המנכ"ל הורה להכפיל את זמן הרמזור לתנועה על כביש  10בצומת תל יוסף.
יום העובד הסוציאלי הבינלאומי
לראשונה בישראל ציינו ביום שלישי את יום העובד הסוציאלי הבינלאומי .המניע
להחלטה על ציון היום הזה הוא האלימות הגואה מול העובדים הסוציאליים .צוות
המחלקה לשירותים חברתיים הוזמן לפגישה חגיגית בה ציינו את האירוע .העובדות
הסוציאליות הן שליחות חשובות מאוד של המועצה ביישובים שלנו ,גם בעבודה
הפרטנית וגם בעבודה הקהילתית .הן אלה שחשות ראשונות את השטח ומביאות
אלינו את המידע והערכות המצב ואת הידע המקצועי .בישיבה הבענו את הערכתנו
הרבה לעבודה המצוינת של המחלקה אותה מנהלת עירית דרור ,והודינו לצוות
שמורכב כולו מ ...נשים.
שגרירי אחדות
שגרירי אחדות היא תוכנית מנהיגות-נוער ,המתמקדת במנהיגות יהודית-קהילתית ומחברת בין בני נוער בישראל ובעולם.
בתוכנית אותה מובילה 'שותפות ביחד' משתתפים בני נוער מעמק המעיינות ,מבית-שאן ומקליבלנד  -חילונים ודתיים כאחד.
במהלך התוכנית מקבלים המשתתפים כלים למנהיגות חברתית ובסיומה טסים לסמינר בקליבלנד ,להיפגש עם הקבוצה
המקבילה שם .השבוע התקיים מפגש משותף עם ההורים בו סיפרו נציגי הנוער על פעילות הקבוצה והעשייה בקהילה .ראש
העיר בית שאן רפי בן שטרית ואני ברכנו את הנערים על הפעילות שלהם ואיחלנו להם נסיעה טובה ומשמעותית.
מחנכים מסביב לשעון
במסגרת "עמק חינוך" מתקיימת השנה השתלמות שנתית לצוות המחנכים בבית
הספר שקד-דרכא .ההשתלמות עוסקת בלימוד עבודה חינוכית הנובעת מחוזקות
אישיות וקבוצתיות ,ובהקניית כלי הנחיה מקצועיים .בסיוע רשת דרכא ,שמסייעת
רבות בקידום בית הספר ,בחרו להתכנס סביב שעון השמש המוצב במרכז הקמפוס,
וממנו לצאת ולטפח חמש פינות בבית הספר ,שישמשו מקום מפגש למורים
ותלמידים .וכך ,בצהרי היום ,לבש צוות המחנכים בגדי עבודה ,והחל לחפור ,לזרוק,
לסייד ,לסדר ,לצייר ,לגזום ,לפנות ,לבנות ולשתול .חמישה צוותים יצרו תוך שלוש
שעות חמש פינות חדשות ,יפות ומטופחות להנאת כולם .נבחרת מנצחת! לתמונות...

בשביל הקהילה
נבחרת בשביל הקהילה מונה  00עובדים רובם מאגף חינוך וקהילה וכן מאגפים וגופים נוספים .בהובלת התוכנית שותפים
מלבד המועצה ,ערי חינוך ושדמות אורנים .הקבוצה נפגשת אחת לשלושה שבועות ללמידה מעמיקה וחווייתית .כל משתתף
מוביל מיזם ברוח "בשביל הקהילה" .אתמול הוצגו בפנינו המיזמים המקסימים שחברי הנבחרת עובדים עליהם .ביניהם :פיתוח
מרחב למידה ייחודי וחדשני ,עד  046בשביל עמק המעיינות ,הגברת הון חברתי מגשר באחד היישובים ,הקמת פורום הורים,
מעגלי הורות לחלימה ועשייה חינוכית ,משהו טוב קורא בספריה בביכורה ,הקמת בית מדרש אזורי ועוד.
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JNF

סגל
ביקורי משלחות של ה JNF -כבר הפכו לחלק
משגרת היום-יום שלנו ,וגם השבוע אירחנו קבוצה
של כ 06 -אנשי סגל שלהם שהגיעו למספר שעות

אלופים
קבוצת בנים ט' של בית ספר שק"ד השתתפה במשחקי
הגמר בכדורעף של מחוז הצפון .הקבוצה אותה מאמן אהוד
אשל מטירת צבי ,שיחקה מול אופק (מטה אשר) ,הציגה רמה
מקצועית גבוהה ,והעפילה לאליפות הארצית.

צלילים על קצות האצבעות
מעל  066ילדים ,בני נוער ומורים לקחו חלק בקונצרט המרכזי של המרכז
למוסיקה שהשנה עסק בנושא מוסיקה לריקודים ,וכיוון שכך ,גם בנות המרכז
למחול היו שותפות למופע המרהיב .זו נחת גדולה מאוד לראות את כל הרבים
שלוקחים חלק בחוגים ובשיעורים כשהשיא הוא במה מלאה בכישרון ,מקצועיות
ויצירה .המרכז למוסיקה גדל ומתרחב כל העת והתוצאות נראות .תזמורת ביג
בנד ענקית ,הרכב חלילים ,מקהלות לי-לך צעירה ובוגרת ,הרכב כנרים ,הרכבים
מוסיקליים וקבוצות מחול .יש לנו במה להתגאות! לתמונות...
אחת משלנו
כל השבוע התקיימו אירועים שונים לרגל יום האישה הבינלאומי שיחול ב 8 -במרץ.
בגיל עוז  -התקיימו סדנאות מגוונות שבסיומן שמעו הנשים את הרצאה על 'הדרך אל האושר' שהעבירה ד"ר דינה אייזן.
אירוע אקטיבי  -ספורטיבי התקיים בסטודיו עולם התנועה בניר דוד ,בשדה אליהו  -התקיים מפגש עם יעל ידידיה ובתה נעמה
מגרי"ל (חמדיה) על ספרה של נעמה 'קשר סבתא' והערב ,יתקיים בקיבוץ מסילות ערב זמר שבו יארחו האחים אסנר את רותי
נבון ,אופירה גלוסקא ושולה חן .לתמונות...
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