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תהליך אסטרטגי בחינוך הממלכתי דתי
ביום ראשון קיימנו ערב שיתוף ציבור רביעי במספר לסיכום התהליך האסטרטגי בחינוך הדתי בעמק .במהלך הערב הוצג
התהליך שעברנו עד כה ,ההסכמות שגיבש צוות ההיגוי ושלוש החלופות לפעולה .לאחר מכן התקיים דיון ער בו הביעו
המשתתפים את דעתם על התהליך והחלופות שהוצגו .יצאנו בתחושה שקיימת בעמק קהילה אכפתית שהחינוך חשוב לה ולכן
גם הגיעה ואמרה את דברה.
לסיכומי הדברים שהוצגו ונאמרו בערב ...
כנס החטיבה להתיישבות
הכנס השנתי של החטיבה להתיישבות שהתקיים הפעם ביגור ,עסק הפעם במקומה של ההתיישבות הכפרית בהתמודדות עם
השאלות שהציפו המחאה החברתית ומשבר מחירי הדיור .דנו על תפקידה של ההתיישבות בעת הזו ועל ההזדמנות לחזור
לעמדת מנהיגות ומעורבות בחברה הישראלית .לישובים שלנו בעמק תפקיד חשוב בתהליך זה ובעיקר הזדמנות מצוינת להציע
קהילות חמות וייחודיות ומערכת חינוך מצוינת ,שמאפשרות גם בנייה וחיים במחירים שפויים וגם איכות חיים.
שותפות ביחד
דרור גרשוני שהגיע עם משפחתו לפני שנתיים לכפר רופין וניהל את 'שותפות ביחד'
מסיים את תפקידו כאן ויוצא לתפקיד חדש ומאתגר במיאמי ,פלורידה .צוות השותפות
אירגן לו אירוע פרידה צנוע וחם אליו הוזמנו השותפים מהמועצה ,מהעיר ומ'גשר
לעתיד' .דרור הביא לתפקיד רוח חדשה והצליח לגבש צוות ,ושיתופי פעולה בתחומים
רבים ולתרום להעמקת חלקה של השותפות בקהילת העמק והאזור.
אנו מאחלים לדרור ולמשפחתו הצלחה רבה ומקווים מאוד שבהמשך יחזרו לעמק
לקבוע בו את ביתם.
תל צאף
תל צאף הוא אתר ארכיאולוגיה קדום ביותר שנחפר בעמק המעיינות .הוא נמצא על
גבעה ב'גאון הירדן' ממזרח לטירת צבי .בתל נמצאו שרידים של ישוב חקלאי מלפני
 0,111שנים ,מבנים עשויים מלבני בוץ ,מגוון של כלים מקרמיקה ומצור ,צלמיות ,עצמות
בע"ח וקבר אישה אמידה .הממצאים מעידים על תרבות מסחר מפותחת מאזור מצריים
ועד תורכיה .גם ממצאי הנחושת הראשוניים הם מהקדומים ביותר בארץ ובעולם .האתר
נחפר כבר מספר שנים על ידי משלחות מאוניברסיטת חיפה בראשותו של דר דני
רוזנברג .השבוע ביקרנו לראשונה באתר החפירות ואנו תקווה כי בעתיד נצליח לשלב
את אנשי האזור במידע הרב ,בממצאים ובשמירה על האתר ובהפיכתו לאתר נוסף
בשורת אתרי הארכיאולוגיה המרתקים בעמק .לתמונות...
החמישייה הראשונה
השבוע מסיימים קורס קצינים בגדוד גפן חמישה בוגרי אותה שכבה (!) בבית הספר שק"ד שבקיבוץ שדה אליהו.
החמישה סיימו את לימודיהם בבית הספר ב ,6101 -והתגייסו ליחידות מובחרות :דובדבן ,עוקץ ,סיירת צנחנים ומגלן.
בית ספר שק"ד זכה לא מכבר להיות הראשון בארץ בגיוס המשמעותי לצה"ל ,והצעירים ממשיכים במסורת ומביאים גאווה
רבה למשפחותיהם ,לבית הספר ולנו .ישר כוח !

לא מחול נטו
מופע סיום השנה של המרכז למחול מילא את הקימרון עד תום .משפחות ,חברים ואוהבי המחול
נהנו מערב שהביא לידי ביטוי את העבודה המאומצת של תלמידות ותלמידי המחול ושל צוות
המורים המצוין .באירוע החגיגי התקיימה פרידה חגיגית מאפרת לינצקי אשר סיימה כמעט 01
שנות הוראה באולפן ,מדני פירדמן אשר ניהל את המרכז בשנתיים האחרונות ומהבוגרות אשר
במשך שנים רבות הגיעו כמעט כל יום ללמוד במרכז והמקום הפך להן לבית שני.
עוד התקיימו השבוע ערב סיום של הקבוצות הצעירות במחול ובתיאטרון וקונצרט סיום השנה
שהוקדש לגב' ברברה זיידן ז"ל אשר תרמה יחד עם בעלה נורמן את מרכז זיידן שבו פועל המרכז
למוסיקה .לתמונות...

המירוץ לעמק
אתמול התקיים "המירוץ לעמק" הראשון בעמק .כ 061 -בני נוער בכיתות ז'-י"ב משמונה ישובים
שונים השתתפו בתחרות משימות אתגרית בכל רחבי העמק .החבר'ה טיפסו על מגדל המים
ברשפים ,למדו ריקוד כורדי בירדנה ,הגמיאו עגלים בעין הנצי"ב ומכרו לימונדה בשוק בבית שאן.
כל אלה שולבו בחידות וכתבי חידה על העמק .הפעילות התקיימה בהובלת מדריכי הנוער ומחלקת
ילדים ונוער.
גלבוע מעיינות
תמה עונת  6100-02במועדון הכדורסל המשותף גלבוע-מעיינות.
 0,101שחקנים  -מעל ל 011 -מעמק המעיינות מכיתות א' -יב'  20קבוצות תחרותיות ,ו 26 -קבוצות חוגים.
המועדון מתנהל במקצועיות רבה והוא לוקח חלק רחב ומשמעותי בפעילויות בקהילה:
מפגשי הקבוצה הבוגרת בבית הספר היסודיים במועצה ,ביקור בשק"ד על יסודי ,ביקור בישיבה התיכונית ,אליפות משפחות
ע"ש דור אורבך ,טורניר אפרוחים ,טורניר נוער ע"ש דביר לניר ,אליפות יסודות לילדי החוגים ובקט סל ,מחנה פסח ,קייטנת
כדורסל בקיץ ועוד 011 .איש הגיעו לחזות באירועי הסיום לחוגי המועדון ,שמציין  5שנים להקמתו ולקבוצות התחרותיות והחום
באולם הוסיף לאווירת הקרנבל.
בתחרות קליעות בין כל שחקני החוגים שהתקיימה במהלך האירוע ניצח יואב לניר מכפר רופין שקלע את מספר הסלים
הגבוה ביותר.
ובמוצ"ש האחרון התקיים גמר טורניר לניר בין ישובי הגלבוע לעמק המעיינות .זה היה משחק שלא ישכח ,אולם מפוצץ ,קצב
מטורף וכדורסל איכותי ,שבסיומו אלופת השנה שעברה קבוצת הכדורסל של קיבוץ מירב ,ניצחה וזכתה שוב בגביע ,בפעם
השנייה ברציפות.
לקליפ סיכום המשחק וחגיגות הניצחון של מירב ...
לקליפ לסיכום העונה ...
ביום שני בערב השתתפו שלושים תלמידים מבית הספר שקד במפגן הזדהות
ותמיכה למען הבנים החטופים בתל אביב .באירוע השתתפו אלפי בני נוער מכל
המגזרים ,ובהם :תלמידי ישיבת "מקור חיים" בה למדו שניים מהנערים החטופים,
מועצות הנוער ,תנועות הנוער ארגונים חברתיים ,מתנדבי שנת שירות ועוד .בני
הנוער קיימו מפגשי שיח סביב מאות 'שולחנות עגולים' בנושא ערבות הדדית
ואחדות העם בעת צרה ובשגרה ,וכן שרו וניגנו יחד .האירוע התקיים ביוזמת המינהל
לחינוך התיישבותי ופנימייתי במשרד החינוך ,במסגרתו לומדים שניים מהנערים
החטופים ,ובסיוע המועצה שעודדה וארגנה תוך זמן קצר את האוטובוסים לאיסוף
ופיזור התלמידים.
נתפלל לשובם.
שבת שלום!
יורם קרין
ראש המועצה

