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 10במאי 4102
רשות המיסים
נפגשתי עם ערן יעקב -סגן מנהל רשות המיסים במשרד האוצר ,להצגת דרישתנו להכללת כל יישובי המועצה במפת ההטבות
החדשה של מס הכנסה .ערן הסביר את השיקולים בקביעת הקריטריונים ואת הצורך להיצמד להגדרות של מפת העדיפות
של משרד ראש הממשלה .בסופו של הדיון הוא אמר שיבחן את הבקשה במסגרת תהליך החקיקה.
קו 958
קו  948שיוצא מבית שאן לת"א בשבת אחה"צ בוטל ע"י אגד בתחילת החודש.
בעקבות פניות שקיבלנו מתושבים אשר משתמשים בקו ,פנינו להנהלת אגד בבקשה לשנות את החלטתם ולהחזיר לפעילות
את הקו החשוב אשר נותן מענה לחיילים ולתושבים.
מרכז פיתוח טכנולוגי חינוכי
המרכז האזורי המשותף לפיתוח טכנולוגי ,חדשנות חינוכית ותעסוקה הולך ונשלם בימים
אלו במרכז עידן ,בסיוע המשרד לשיתוף פעולה אזורי ובשותפות עם חברת 'גבע סול'.
הבריכה הופכת להיות בית שיש בו משרדים ,מעבדות ואודיטוריום בשתי קומות ,וכבר בקיץ
הקרוב יחל לפעול בחלקו האחד של המבנה מרכז פיתוח טכנולוגי של חברת 'גבע סול'
ומעט מאוחר יותר תחל הפעילות של המרכז לחדשנות חינוכית ותעסוקה .המרכז מהווה
עניין לשותפים נוספים וממש תוך כדי בנייה מתגבש מודל ההפעלה שלו.
לימודי חדשנות חינוכית
סנונית ראשונה במרכז הפיתוח הטכנולוגי יוצאת לדרך  -חברת נס טכנולוגיות שבחרה במועצה להיות מרכז למידה צפוני
פתחה השבוע תוכנית ייחודית של התחדשות חינוכית למורים .התכנית תעסוק בנושאים כמו :עתידנות ומגמות בחינוך ,חשיפה
לטכנולוגיות מתקדמות ,המורה כמנהיג שינוי ,מרחב הסייבר ,רובוטיקה ועוד .בתכנית המרתקת משתתפים  42מורים מכל בתי
הספר שלנו.
קדימה המדע
אבי גנון מנכ"ל 'קדימה מדע' מיסודה של רשת אורט העולמית הגיע לביקור' .קדימה מדע' פועלים במטרה לקדם את לימודי
המדעים והטכנולוגיה במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית בישראל ובשילוב טכנולוגיות מתקדמות בהוראה
ובלמידה .הרשת פועלת בבית ספר שק"ד ,ואנחנו ביקרנו גם ב'גאון הירדן' כדי לבחון את האפשרות לשיתופי פעולה שם .אבי
התפעל מהפעילות הרבה בגאון הירדן וכבר במהלך הביקור החלה העבודה המשותפת עם בית הספר.
בראזני
שלמה בראזני ממושב רחוב ,בניו -יורם ושמשון ונכדתו עדי ,השתתפו השבוע בחידון הציונות
הארצי למשפחות שהתקיים בירושלים .בכל משפחה היו ארבעה נציגים משלושה דורות
לפחות .בשלביו המוקדמים של החידון לקחו חלק עשרות משפחות ולגמר הגיעו 04
המשפחות הנבחרות מכל רחבי הארץ וביניהן משפחת בראזני .החידון עסק בשאלות
הקשורות לעם היהודי ולמדינת ישראל ,ומשפחת בראזני הפגינה בקיאות וידע רב וזכתה
במקום השלישי והמכובד!
החידון ישודר במוצאי יום העצמאות בערוץ  .01ברכותינו החמות לכל השבט ולעומד
בראשו!

חידון שורשים
"חידון שורשים" אותו מובילה מדרשת בית שאן התקיים שלשום בעיר .החידון בו השתתפו תלמידי כיתות ה' מבתי הספר
במועצה ובעיר ,החל לפני מספר חודשים בלימוד  011מושגים בסיסיים( ,מושג אחד בכל יום) תוך לימוד חוויתי הכולל מרכזי
למידה ,חידות ,הצגות והפעלות.
לאחר מספר שלבים וביניהם חידון כיתתי ,שכבתי ומחוזי ,הסתיים החידון באירוע פומבי וחגיגי בו התמודדו התלמידים
המצטיינים עם שאלות מורכבות בליווי הצגות ,קטעי סרטים ומוזיקה .בירכנו את יואל כהן מנהל המדרשה ואת הצוות על
הפעילות המשותפת האזורית החשובה שהם מובילים.
ישיבת וולוז'ין
במכינה הקדם צבאית -העמ"ק ,שבתל תאומים ,התקיים בשבוע החולף שבוע "ישיבת וולוז'ין" .המכינה תפקדה במתכונת
ישיבת וולוז'ין העתיקה והחניכים למדו  42שעות ביממה עם מרצים מגוונים שהגיעו מהעמק ומחוצה לו.הגעתי באחד הבקרים
לשיעור שעסק בחזון המועצה האזורית לשנת  4141ווראיתי את הניצוץ בעיניים של החניכים כשניהלנו שיחה מאוד מעניינת על
שליחות ,משמעות ועל צמיחתו של האיזור עכשו ועוד לעתיד לבוא.
המיצג הבשיל
החיטה ממנה עשוי ציור השדה שתכננו ילדי בית ספר 'רימון' ויצרו עם פטר וינר ,הבשילה והיא מוכנה לקציר .רגע לפני ,יצרו
הילדים במסגרת שיעורי הדרמה ,מיצג בתנועה ובצבע אותו ביצעו אתמול בין השיבולים הבשלות בשדה .היצירה החקלאית
זימנה הרבה מאוד חוויות גם לתלמידי בית הספר וגם למטיילים הרבים שהגיעו לפארק המעיינות ועלו לתל שוכה לצפות
ביצירה שהשתנתה בכל יום ,וממש בתוך ימים תיעלם לגמרי ויישארו רק הצילומים .לתמונות נוספות...

על קו הגמר
תערוכת הגמר של מגמת האמנות והעיצוב בבית ספר שק"ד מסכמת שלוש שנים של למידה
אינטנסיבית ומלאת חוויות בתהליך ארוך ,מורכב ומלא אתגרים.
בנו ,האורחים ,התערוכה תמיד מעוררת ציפייה והתרגשות ,שכן ,אפשר לראות ולחוש את העבודה
והאנרגיות שהושקעו בעבודות.
עבודות נבחרות מהתערוכה תמיד עוברות מבית ספר לתצוגה במקומות שונים בארץ ואף זוכות
להרבה מאוד הערכה ופרסים .השנה עסקו התלמידים במצבה של האישה בחברה ,משמעותו של
הבית ,שבר ותיקון בחיי האדם ,זיכרון ,טקסטים מעולם היהדות והיחיד מול החברה  -נושאים שבאו
לידי ביטוי בשלל תחומי האמנויות.
התוצאה הסופית  -תערוכה צבעונית ,חגיגית ,מלאת דמיון ומעוף ,בה יש ביטוי אישי לכל תלמיד
ותלמידה בסגנון הייחודי לו .לתמונות מהתערוכה...
טורניר מתניה
טורניר הכדורעף ע"ש מתניה ראבינסון ז"ל מטירת צבי התקיים ביום שישי האחרון בפעם ה.04 -
בטורניר השנה השתתפו  491שחקנים ששיחקו ב 37 -קבוצות שהגיעו מכל רחבי הארץ .זהו מספר
שיא בכל השנים ,וההרשמה אף הופסקה השנה מוקדם מהרגיל עקב הביקוש הרב.
במקום השלישי זכתה קבוצת 'דניס' ששחקניה משחקים בקבוצת הכדור עף של עמק המעיינות.
בסיום הטורניר אמר מארק רבינסון אביו של מתניה ז"ל דברים לזכרו וכן הודה למארגנים
ולשחקנים.

הפנינג צעיר בחמדיה
תכונה של עשייה והתארגנות ניכרה בשבועות האחרונים בחמדיה ,שהגיעה לשיאה בשבת האחרונה :פורום הצעירים של
חמדיה יזם ,ארגן והפיק הפנינג צבעוני ,שכלל דוכני יזמים ואמנים מהאזור ,פעילויות לילדים ,אוכל ,דוכני יצירה ,מוסיקה טובה
ואוירה נפלאה של אביב והתחדשות .אל הצעירים הצטרפו אנשי חמדיה מכל שכבות האוכלוסייה שנרתמו לקחת חלק  -וכולם
יחד הדגימו את עוצמתה של עשייה משותפת מתוך אחריות קהילתית וגאוות-יחידה .לסרטון מההפנינג...

מועדון הכדורסל המשותף בן 2
מועדון הכדורסל המשותף גלבוע מעיינות הוקם לפני חמש שנים.
במועדון המשותף פועלות  27קבוצות עם כ 0,111 -שחקנים משתי המועצות ,כשביניהם גם מחלקת בנות מכיתה א' ועד קבוצת
בוגרות .המועדון חרט על דגלו את החיבור לקהילה ,למועצות ולישובים כאשר פעילויות רבות פתוחות לקהילה כולה ,ילדים,
נוער ,מבוגרים ומתקיימות בישובים עצמם .תשומת לב ניכרת מקדיש המועדון לכל נושא החינוך ,השילוב בין ילדי המועצות,
דתיים וחילונים ,ילדי הקיבוצים המושבים והעיר ,והקניית ערכים כמו עבודת צוות ,אחריות אישית וקבוצתית ,מסוגלות ,צניעות,
התמדה ,עבודה קשה ושותפות .מבחינתנו סיפור התפתחותו של המועדון המשותף הוא סיפור הצלחה .את המועדון מוביל,
במקצועיות רבה וברק בעיניים -לירן וינקור ,וינאי כהן מעין הנצי"ב מוביל מטעמנו ,תמיד במסירות וברוח טובה ,את התיאום
והקשר בין המועדון לשחקנים ביישובי המועצה .לסרטון סיכום  2שנות פעילות ....
בין ימי הזיכרון
יאנוש קורצ'ק אמר" :לא את הכל אני יודע עדיין ,אבל הסוף יהיה כזה שהיהודים תהיה להם מדינה בארץ ישראל ".
בתחילת השבוע התייחדנו עם זכר הניספים בשואה .בכל בתי הספר ובישובים התקיימו טקסים ומפגשים מרתקים ומרגשים
בהשתתפות ילדים ,בני נוער ,תלמידים ,תושבים ושורדים מהעמק .בכל שנה נפתח זיכרון חדש ,סיפור שלא סופר ונוספים עוד
סיפורי גבורה ,הישרדות והרבה תקווה.
אלו הם ימים שבין שואה לתקומה.
ביום שני ,ב  9:71בבוקר  -נתייחד עם זכרם של בני העמק ,חללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה .וכבר באותו ערב יחלו
חגיגות יום העצמאות ה  66 -למדינת ישראל.

שבת שלום !
חג עצמאות שמח !
יורם קרין ,ראש המועצה

סרקו את האפליקציה החדשה שלנו

עשו לנו לייק בדף הפייסבוק

