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הטבות מס
ביום ראשון קיימנו פגישה עם נציגי היישובים אשר לא נכללים בהטבת המס .הסברנו
את הקריטריונים שעל פיהם נקבעה הרשימה כשאצלנו יישוב שמרוחק למעלה מ  7ק"מ
מהגבול עם ירדן לא נכלל בה והבטחנו שנעשה ככל שנוכל כדי שנוכל לשנות את
ההחלטה .ביום שני נפגשנו בכנסת עם ח"כ ניסן סלומיאנסקי  -יו"ר ועדת הכספים,
לפגישה חמה ואוהדת .העלנו בפניו את נושא הכללת כל יישובי המועצה ברשימת
הטבות המס .שטחנו בפניו את הנימוקים לכך ואת המרכזי שבהם והוא הסולידריות
האזורית וחשיבותה והוא הבטיח לסייע .בנוסף ביקשנו את עזרתו באתגרים העומדים
בפנינו להביא מפעלים לפארק צבאים ואת הצורך הדחוף לתקצב את הרחבתו של
כביש .73
מוקד רפואי
השבוע נחנך בשעה טובה המוקד הרפואי הלילי המשותף למועצות האזוריות עמק המעיינות וערבות הירדן ולעיר בית שאן.
המוקד פועל כבר מספר שבועות בבניין מרפאה ג' בשכונת אליהו בבית שאן ונותן שירות רפואי בשעות הלילה ,בסופי שבוע
ובימי חג .לטקס היו שותפים עמיתיי  -ראש העיר בית שאן  -רפי בן שטרית ,דוד לחיאני  -ראש המועצה האזורית ערבות הירדן
ונציגי משרד הבריאות ,קופת חולים כללית וביקור רופא.
מנהלת גבייה חדשה
מחלקת הגבייה במועצה התחדשה במנהלת חדשה  -אפרת בן לולו ,המנהלת את המחלקה מטעם חברת מ.ג.ע.ר ,.ומחליפה
את תומר חדד שניהל וקידם רבות את המחלקה בשנה האחרונה .המחלקה בניהול אפרת תמשיך ותפעל למלא את משימותיה
המורכבות תוך שיפור מתמיד ברמת השירות לתושב.
התכנית האסטרטגית לחינוך הדתי בעמק
הנהלות בתי הספר בחינוך הדתי ,בשיתוף אגף החינוך של המועצה והאגודה השיתופית חקלאית של שק"ד ,החליטו לבחון את
מערך החינוך הממלכתי דתי במועצה בראייה כוללת ,על מנת לתת מענים שישרתו את הצרכים והרצונות של ציבור ההורים
והתלמידים ,הנהלות בתי הספר והמועצה לטווח הקצר והארוך .במהלך השבוע האחרון התקיימו שני מפגשים משמעותיים
מאוד בביכורה ובטירת צבי בהם לקחו חלק עשרות אנשים מהיישובים הדתיים בעמק.
התהליך יאפשר להציב מטרות ויעדים בסוגיות מרכזיות המעסיקות את יוזמיה :אופיו של החינוך הדתי ,היקף ואיכות המענה
האזורי לצרכים הקיימים/הצפויים ,המרחב החינוכי והקהילתי במועצה ,פרופיל כל אחד מבתי הספר ,גודל בתי הספר ,המבנים
הפיזיים והתאמתם למסגרת הארגונית שתיבחר ,הרכב אוכלוסיית התלמידים ,הפיזור הגיאוגראפי ,המבנה החינוכי של
המסגרות הדתיות וכל זאת בזיקה לתפיסה הכוללת המתגבשת בהתאם למדיניות המוצהרת של ההנהלה ,המועצה ומשרד
החינוך .מהלך זה בהנחיית חברת 'משאבי ידע' ,משלים את התפיסה המועצתית המתגבשת בדיוני "עמק חינוך" וזאת על מנת
להמשיך לשמש ספינת דגל ומועצה מובילה בתחום החינוכי ,הלימודי ,הערכי וההישגי .פרטים נוספים על התהליך ניתן למצוא
באתר המועצה...
אם לאם
תוכנית התנדבותית של "אם לאם" בקהילה פועלת במועצה מזה שבע שנים .בסיסה של התוכנית הוא אמהות ותיקות המלוות
במשך כשנה יולדות ,תינוקות ומשפחות סביב ההתחדשות והצמיחה המשפחתית .ביום שני ,החלה הכשרה למחזור רביעי של
מתנדבות .הקבוצה מונה  30נשים מיישובי המועצה שתעבורנה תהליך למידה ובסיום ההכשרה תשתלבנה בקבוצת המתנדבות
הותיקות של התוכנית .את התוכנית מרכזת טלי גניאל משלפים ,והליווי המקצועי והארגוני של התכנית ניתן על ידי עו"ס עפרה
סתת מהמחלקה לשירותים חברתיים.
פותחים עתיד
בתוך שלל התוכניות היפות והמולת ימי הפורים בבית הספר  -ציינו ילדי תכנית 'פותחים
עתיד' את יום המעשים הטובים בבתי הספר ביכורה ודקלים .הילדים והנאמנות הקימו
דוכן "מילים טובות" תחת הכותרת "רק מילה טובה ...מיד עושה לי טוב" ,בו חילקו לכל
ילדי בית הספר צמידים שהכינו והזמינו כל אחד ואחת לכתוב ולהעניק כרטיס ברכה
למישהו יקר להם.

מעשים טובים ואנשים טובים בדרור...
כחלק מרוח המעשים הטובים הארצי ,הגיעו מתנדבים לבית ספר "דרור" במטרה לשפר ולטפח את חזות ביה"ס ואת איכות
חייהם של התלמידים .קבוצת מתנדבים מחברת א.ר.י הגיעו לניקיון וצביעת מתקנים ,עמודים ,גדרות וציירו על קירות ביה"ס עם
תרומת צבעים גדולה בנוסף לזו של חברת טמבור שתרמה גם בשנה שעברה .עובדי מעבר גבול הבקעה ,מאמצים את בית
הספר ,תורמים ועושים כל השנה בחיוך ובשמחה גדולה .קורס קמ"נים מחזור י"ב ,שב"ס הגיעו במלוא המרץ והפיחו שמחה,
ריקודים ושירה גדולה עם הצוות והתלמידים בין צביעה ,שתילה וגיזום.
בנוסף התקבלו משלוחי מנות מטירת צבי ,ממאפיית מתוקים -אשדות יעקב ועוד תרומות מתן בסתר .העשייה התבצעה
בשיתוף תלמידי בי"ס דרור ותלמידים מבי"ס "רימון" כחלק משילוב חברתי שמתבצע לאורך כל השנה .האווירה ,רוח ההתנדבות
והשמחה הוכיחו ש"גם מי שיכול לראות את הבלתי נראה ,יכול לראות את הבלתי אפשרי".
דובר לכל ישוב
השתלמות להכשרת דוברים ביישובים החלה השבוע בשיתוף עם מפעם יזרעאל ופיקוד
העורף .מטרת ההשתלמות היא הכשרת דובר בכל יישוב שמכיר את שפת התקשורת
ומיומן בהעברת מסרים ומידע בשגרה ובחירום .במפגש הראשון שבו לקחו חלק נציגים
מ 32 -יישובים התארח דני ברנר ,עיתונאי ותיק ,חבר קיבוץ כפר רופין שנתן סקירה
מרתקת על מפת התקשורת ,ודיבר על ההתנהלות מול התקשורת בשעת חירום ,ונורית
מתן  -מזכירת קיבוץ מסילות שהביאה סיפורים מהשטח.
התקשורת עם היישובים והתושבים חשובה לנו מאוד .מעבר לרצון שלנו שכל התושבים
יקבלו את המידע השוטף מהמועצה ,אנחנו רוצים לדעת עוד יותר על מה שקורה
ביישובים ,לשמור על קשר רצוף וקבוע עם התושבים ומאמינים שתקשורת טובה בשגרה
תהווה בסיס לעבודה מוצלחת גם בשעת חירום (לא עלינו).
מורה המאה
מדי שנה נבחרים  322אנשי חינוך מצטיינים על-ידי משרד החינוך ומינהל החינוך הדתי לרשימת "מורי המאה" .הקריטריונים
לבחירה כוללים יצירה חינוכית ,וכן יוזמות או חידושים פורצי דרך בתחום ההוראה והפדגוגיה שהובילו במסגרת עבודתם.
לאחרונה התבשרנו כי אריאלה ביגמן מבית ספר שק"ד דרכא בשדה אליהו ,זכתה בפרס מורה המאה .אריאלה ,חברת קיבוץ
מעלה גלבוע ,מורה ותיקה בבית הספר ,מלמדת תושב"ע ומרכזת את מקצוע מחשבת ישראל ,נבחרה בזכות פועלה החינוכי
והובלת תכנית בית המדרש .ישר כוח!
מורה מצטיינת
" הרינו שמחים להודיעך כי ועדת השיפוט המחוזית בחרה בך לקבל את פרס החינוך המחוזי בקטגוריית איש חינוך מצטיין .מעיון
בהמלצת הועדה עולה כי בדרכך המיוחדת את פועלת בגישה טיפולית -חינוכית התורמת לצוות בית ספר להכיל תלמידים עם
קשיים נפשיים ורגשיים ולהביאם חזרה לתפקוד בבית הספר ,במשפחתם ובקהילה".
סליה צלע ,מטפלת באמנות ומחנכת בבית ספר אולפנת גלעד תקבל את פרס החינוך המחוזי בקטגוריית איש חינוך מצטיין
בטקס חגיגי שיתקיים במהלך חודש מאי .כל הכבוד!
מאיץ חלקיקים
אור שגיא מקיבוץ שדה נחום ,תלמידת כיתה י"א מבית הספר גאון הירדן-דרכא שבנוה איתן ,נבחרה לקחת חלק במשלחת של
עמותת 'ידידי עתידים' ומשרד החינוך ותיסע לקראת סוף אפריל למאיץ החלקיקים ב CERN -בג'נבה .אור ,עברה ראיון בהרכב
של נציגי משרד החינוך ,עמותת ידידי עתידים ונציגי מרכז אילן רמון ,תצא לג'נבה יחד עם עוד תלמידים הלוקחים חלק
בתכנית 'קדם עתידים' במחוז הצפון ,וזאת לאחר שתעבור קורס הכנה בשפה האנגלית.
תזמורת שק"ד
המפקחת על החינוך המוסיקלי במחוז הצפון ,רינה גלסנר מקיבוץ עין הנצי"ב ארגנה כנס תזמורות ארצי שהתקיים אתמול
ביקנעם .תזמורת בית ספר שק"ד המנגנת זו השנה השנייה בניצוחה של הדס שטורמן לקחה חלק בכנס ואף זכתה לתשואות
רבות ולמחמאות על הרמה המקצועית ,והעיבודים הנפלאים שכתבה הדס במיוחד לתזמורת .זו הייתה הזדמנות לפתוח חלון
לעמיתינו בצפון ,להכיר מקרוב את העשייה המוסיקלית שצומחת בבית ספר שק"ד ובעמק שלנו.
חג פורים שמח ושבת שלום !
יורם קרין ,ראש המועצה

