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נערכים לצמיחה
נפגשנו עם וועד תל תאומים לדיון על תוכנית  .0222ביישוב עסקו בשנה החולפת ,בשילוב עם המועצה ,בתכנון
והיערכות להתחלת פיתוח תשתיות ושיווק מגרשים .במקביל מתקיים גם תהליך עם צוות המכינה הקדם צבאית
לגיבוש אורחות החיים והפעילות המשותפת .המטרה המרכזית בשנת  0222היא קליטת משפחות צעירות ביישוב.
צעירים ומטיילים
במסגרת הטיולים בשביל המעיינות ,שיוזם צוות פנאי משפחות צעירות במועצה ,הוקדש הטיול הראשון לשאול
ובניו וליבש גלעד -ויצא מבריכת אבוקה לתל צמד ובחזרה .בסופו של הטיול התכנסו המשפחות ואפו פיתות על
הטבון ,בניצוחם של דרור ,מדריך במכינה הקדם צבאית שמרכז את פרויקט השביל וחניכי המכינה.
המשתתפים נהנו מאוד ומזמינים את המשפחות הצעירות להשתתף בטיולים הבאים (.)20.21 ,20.20
רעידות אדמה
שלום בן אריה ,מפקד יחידת החילוץ הישראלית ,שמסייעת באסונות בכל רחבי העולם ,הרצה במועצה בנושא
היערכות לרעידת אדמה .בהרצאה השתתפו פעילים רבים מהישובים  -מזכירי ישובים ,מנהלי קהילות ,רבש"ים,
אנשי צוותי החירום היישובים ,אנשי מל"ח ואנשי המועצה .בהרצאה שהייתה מרתקת וחשובה הוצגו העובדות
והמשמעויות של רעידת האדמה הבאה שעלולה להתרחש בכל רגע באזורנו .נמסר מידע רב על ההיערכות
הנדרשת כדי להתמודד טוב יותר עם אירוע חירום כזה .צוות מל"ח של המועצה יגבש תוכנית היערכות והדרכה
אזורית.
רשות העתיקות
נפגשנו עם מנהלי רשות העתיקות לדיון על חיבור שלהם לתוכניות השימור והפיתוח האזוריות .בשטח המועצה שלנו
מספר רב של אתרים ארכיאולוגים ,בעלי משמעות אזורית ולאומית וחשוב לשלבם בתוכניות הכוללות.
סוכם להעמיק את הקשר והשיתוף בין הרשות למועצה.
הזדמנות לצמיחה
נפגשנו עם וועד בית יוסף ,לדיון על התוכנית השנתית .הוועד נערך לאחרונה לשינוי משמעותי במתכונת העבודה
בסיוע "גשר לעתיד" שמלווים את התהליך ,הוקם פורום הורים נמרץ ודינאמי ,מכינים תוכנית תלת שנתית לפיתוח
היישוב ונערכים לקליטת משפחות ופיתוח תשתיות .התרשמנו שיש הזדמנות טובה לשיתוף פעולה ופריצת דרך.
הצטיינות בלימודי ארץ ישראל
בי"ס שק"ד זכה במקום הראשון בארץ על הצטיינותו במגמת לימודי ארץ ישראל מטעם משרד החינוך ועמותת
מור"ג (מורשת גנדי).
הפרס ניתן על פעילות המגמה בקרב התלמידים בפרט וקהילת בית הספר בכלל .מעורבות תלמידי המגמה
באירועים בית ספריים (הדרכות טיולים ,יום ירוק ,יום גנדי) וימים מיוחדים (יום בוגרים ,ערב סיום מגמה וכו').
צוות המגמה כולל את חיה מרזל ,פירחית ריבלין ושירה צרפתי.
מחר יתקיים טקס הענקת הפרס במוזיאון ארץ ישראל בתל אביב .כל הכבוד.

כי האדם עץ השדה
השבוע התקיים בבית ספר גאון הירדן 'שבוע כי האדם עץ השדה' ,שהיה למסורת מאז הצטרף בית הספר לתוכנית
מארג.
האירוע מהווה כר פעולה למיצוי כישורים של תלמידים ,מורים ועובדים בעשייה סביבתית ,בהכנת שיעורים
מקצועיים ,בארגון טיולים ובביצוע טקסים .בעבודה המשותפת מתממשים שוויון וכבוד האדם" ,גשרים של שייכות
ומחויבות" ,שילובים ועבודת צוות.
הקשר אל עמק המעיינות הוא נדבך חשוב בחזון בית הספר ,ובא לידי ביטוי בטיולי ט"ו בשבט שהיו במהלך השבוע.
השתתפנו באחד מטכסי הסיום והתרגשנו יחד עם כל הקהל מהתוכנית שכללה שילובים מקסימים של התלמידים.

כי האדם עץ השדה  /נתן זך
כי האדם עץ השדה.
כמו האדם גם העץ צומח
כמו העץ האדם נגדע.
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה.
כי האדם עץ השדה.
כמו העץ הוא שואף למעלה
כמו האדם הוא נשרף באש.
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה.
אהבתי וגם שנאתי
טעמתי מזה ומזה.
קברו אותי כחלקה של עפר
ומר לי ,מר לי בפה
כמו עץ השדה.
כי האדם עץ השדה.
כמו העץ הוא צמא למים
כמו האדם גם הוא נשאר צמא.
ואני לא יודע
איפה הייתי ואיפה אהיה
כמו עץ השדה.
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