ד"ש מס' 222
ז' סיון תשע"ד
 50ביוני 4502
נש"ר
ילדי כיתות ד' מסיימים השנה את פרויקט נש"ר (נגינה שירה ריקוד) במסגרת השיעורים
בבתי הספר .בסוף השבוע שעבר התקיימו אירועי הסיום של התלמידים יחד עם ההורים,
המשפחות והצוותים החינוכיים .בזו אחר זו עלו קבוצות הילדים אל הבמה ,ניגנו ושרו.
מהותה של התכנית לתת הזדמנות שווה לכל ילד להתנסות בשלל תחומי האמנויות .חלק
גדול מהילדים ימשיך לקחת חלק בשיעורי הנגינה והשירה במרכז למוסיקה בשנה הבאה
בשעות הפנאי.
קונצרט לילדי הגנים
ילדי הגנים מכל רחבי המועצה נהנו מקונצרט מקהלתי בביצוע שתי מקהלות "לילך"-
הצעירה והבוגרת ,בניצוחן של נגה תמיר והדס שטורמן.
הילדים ,שהכירו את השירים ,בזכות העבודה שנעשית במהלך כל השנה על ידי
המורות למוסיקה של "קרן קרב" ,ישבו מוקסמים ושיתפו פעולה באופן מלא .בכניסה
לאולם הוצגה תערוכה של עבודות שנעשו בגנים בעקבות לימוד השירים .ניכר בבירור
שהחוויה על כל רבדיה העשירה מאד את עולמם של הילדים -ועל כך אנו גאים.
תבואו תראו
יום שישי פתוח אצל יזמים ואמנים הנערך זו השנה השנייה פתח בפנינו ובפני המבקרים
את 'חצר המשק' -יזמות מקסימה של  3בנות יוצרות בקיבוץ מעלה גלבוע :קרמיקאית,
מעצבת ,וצורפת שממש בימים אלה מצרפות אליהן למתחם גם נגר .ארבעה חבר'ה
צעירים שהחליטו לקחת את המוסך הישן שעמד נטוש במשך מספר שנים והכניסו בו
חיים חדשים ,מרתקים ומלאי יצירה .חלוקה של המתחם הישן-חדש מאפשרת לכל אחד
מהם את המקום שלו ולכולם יחד את השותפות במתחם שאירח ביום המיוחד הזה עוד
יוצרים ויזמים מהישוב .ביקרנו גם בסטודיו לקרמיקה של ישכה הטב הצופה אל הנופים
המרהיבים של הגלבוע והעמק ,ובקיבוץ מירב -שם פתחה משפחת בשן את ביתה
לקבלת שבת חגיגית ובית קפה ביתי ונעים עם העוגות המצוינות של אפרת ותמר
ממעלה גלבוע.
פורום מנהלים עמק חינוך מסכם שנה
באירוע חגיגי שערכנו בשדה אליהו סיכמנו עם מנהלי בתי הספר בעמק וסגניהם את עבודתו של הפורום .במהלך המפגש
חזרנו אחורה אל השנה שהייתה ודברנו על המפגש הבין אישי שנוצר ,על רגעים בעלי משמעות בהם צמחנו ,ועל רגעים קשים
אותם היה צריך לפצח .כל המשתתפים ציינו את המשמעות הגדולה של הפורום למפגש הבין אישי והתרומה שלו כמקום בו
ניתן לחשוב ביחד ולהיוועץ .הפורום הזה מוביל את שינוי העומק בנושא למידה אחרת ,רשת של שיתופי פעולה וכיתה .4540
ביום שלישי  0...02נקיים אחה"צ פתוח להיכרות עם תכנית עמק חינוך .מוזמנים להיות חלק מהמהלך.
שריינו את התאריך .פרטים בהמשך.
תהליך אסטרטגי בבתי הספר של החמ"ד
בחודשים האחרונים אנו עוסקים באינטנסיביות רבה בתהליך בחינת בתי הספר של החינוך הממלכתי-דתי בעמק (ביכורה,
שקד (יסודי) ושקד דרכא) .צוות ההיגוי סיים את עבודתו לאחר שלוש פגישות ארוכות וחשובות ביותר .כמו כן התקיימו שיחות
במספר ישובים עם האוכלוסיה הבוגרת והצעירה המעוניינת בחינוך דתי .הפגישות ,בהן השתתפו עד כה כ 255-איש ,נתנו
הזדמנות להביע דעות ,העלו שאלות רבות לגבי העתיד ודייקו את הצרכים הרבים והמגוונים של האוכלוסיות השונות בעמק.
כתוצאה מהתהליך נבנו על ידי צוות ההיגוי שלוש חלופות אשר את היתכנותן הכלכלית והחינוכית אנו בודקים כעת.
בתאריך כ"ד סיון 44.2 ,יתקיים ערב שיתוף ציבור נוסף ,שלאחריו תתקבל החלטה סופית במליאת המועצה.
ניתן לעקוב אחר התהליך באתר המועצה..

יום המעסיק
יום הוקרה למעסיקים של תלמידי כיתות "נווה" (תלמידים עם לקות תקשורתית) התקיים בבית ספר 'גאון הירדן' .בכיתות "נווה"
פועלת תוכנית לימודית המיועדת להכנה להמשך החיים עם סיום ביה"ס .כחלק מתוכנית זו התלמידים לומדים ומתנסים בתחום
העבודה 0. .מקומות עבודה ברחבי העמק והעיר משלבים תלמידים מנווה ומעניקים להם הזדמנות ללמוד ולפתח יכולות
אישיות בתחום העבודה ובכלל ,כאלה ,אשר יסייעו להם להשתלב בחברה ולתרום לה .התלמידים הודו למעסיקיהם על
ההזדמנות ,על הדלת הפתוחה והמאפשרת ,על תחושת הגאווה והשייכות לחברה.
פרס ואן ליר  -שק"ד
אחינעם וירט תלמידת שק"ד זכתה בפרס יוקרתי על עבודת הגמר שכתבה בספרות על אמונה ובדידות בשירת לאה
גולדברג ,בהשוואה לחיבור איש האמונה הבודד של הרב סולובייצ'יק.
הפרס הוענק מטעם מכון ואן ליר ,לעבודות גמר מצטיינות במדעי הרוח .מתוך כשבעים עבודות שהוגשו לתחרות ,זכו ארבע
עבודות בפרס .שהוענק במעמד יו"ר ועדת החינוך התרבות והספורט של הכנסת ,ח"כ עמרם מצנע .לפני הטקס נפגשו
ארבעת הזוכים עם שר החינוך הרב שי פירון בלשכתו.
ירוק
ההפנינג הירוק בבית החינוך 'גאון הירדן  -דרכא' כבר הפך למסורת ובערב חג השבועות
התקיים בפעם השנייה .פירוק מכשירים אלקטרוניים ,הכנת פסיפס ,זרים לחג ,עבודה
בעץ ,בניית ספסלים ,פעילויות ספורט מחומרים ממוחזרים ומפגשים של אנשים מכל
רחבי העמק שהגיעו להפנינג כדי להיפגש ,וליהנות.

חג החלב
אביתר דותן ,מזכ"ל התאחדות מגדלי בקר לחלב הגיע היום במועצה לפגישה
בהשתתפות רפי כפרי ,מנכ"ל פיתוח שאן ,שעסקה בין היתר גם בנושא קידום
שותפויות ברפתות החלב .אביתר ,שמסייע לנו בתחומים רבים עוד מימי תפקידו כעוזר
שר החקלאות ,הציג את היתרונות והפוטנציאל הכלכלי שגלום בשותפויות של רפתות
שכנות.
הקיבוצניקים החדשים
ממוצע הגילאים של תושבי הקיבוצים בארץ יורד בעשורים שלמים ,בתי התינוקות מתמלאים והתור לאישורי בנייה מתארך.
משפחות צעירות מגיעות לקיבוצים והבנים חוזרים .אצלנו אפשר לחוש את השינוי בישובים כולם .קיבוצים ומושבים כאחד.
ערוץ  4צילמו כתבה בקיבוצים ,ביניהם במעוז חיים .מוזמנים לצפות בכתבה ששודרה בערוץ ....4
חג השבועות נחגג ביישובינו כמיטב המסורת .ביכורים ,תהלוכות חקלאיות ,מחולות ,ריקודים וארוחות חלביות להמוני אנשים.

שבת שלום!
יורם קרין ,ראש המועצה

