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מעגל נסגר ,מעגל נפתח
בתחילת השבוע נפגשנו כ 01 -איש  -מנהלי בתי הספר ,נציגי אגף חינוך וקהילה ,מנהלי קבוצות המשימה בתוכנית
האב לחינוך ומנהלי המחלקות והאגפים במועצה ,לסיכום ביניים של תוכנית האב לחינוך" -מעצבים חינוך בעמק
המעיינות" .במפגש הוצגו במסמך מסכם ,התהליך ותוצריו ,בהם :הערכים הייחודיים ,הקווים המנחים ועקרונות
הפעולה הנגזרים מהם למערכת חינוך מיטבית בעמק המעיינות .בסיכומה של העבודה שהתקיימה בקבוצות
המשימה נוסחו משפטי ליבה למערכות החינוך בעמק .אנו רואים במסקנות והמלצות תוכנית האב בסיס לכל
עבודת המועצה בתחום החינוכי ולתהליך אליו אנו נכנסים כעת " -עמק חינוך" .עם סיומו של פרק זה ברצוני להודות
לכל המשתתפים בתהליך זה ובראשם לנגה גיל ונעמה כץ שהובילו את התוכנית ,ולמנהלי קבוצות המשימה  -גיא
שרי ,שלומית רביצקי-טורפז ,שלומית ברק ,יריב קרין ,אודי תמיר וסיון וידנפלד.
עמק חינוך
כחלק ממהלך כולל של הפיכת המועצה למרחב חינוך ביקרנו (אנשי חינוך ,נציגי בתי הספר ומנהלי מחלקות
במועצה) בטבריה ,כדי לשמוע ולהתרשם באופן בלתי אמצעי מהפעלת התוכנית "עיר חינוך" הפועלת שם שנה
שנייה בהצלחה גדולה .במסגרת הביקור נפגשנו עם יוזם והוגה הרעיון יעקב הכט ,מנהלי בתי ספר בהם פועלת
התוכנית ,וראש העיר זוהר עובד ,והתרשמנו מהשינוי המרשים שמתחולל בעיר ,גם בבתי הספר וגם שילוב החינוך
והשפעתו הגדולה על פעולות העירייה במרחב הציבורי של טבריה .היה מרשים מאד ,ומעורר מחשבות ותקוות.
אנו מתחילים בימים אלו את התהליך אצלנו.
יום הגיל הרך
ביום שני השבוע התקיים הכנס השנתי של מחנכות הגיל הרך ברחבי המועצה .בכנס ,שהפך כבר למסורת ,השתתפו
כ 111 -נשים (וגבר אחד!) ,מכל ישובי המועצה .המשתתפות נהנו מהרצאה מקצועית שעסקה בשותפות בין הורים
למחנכים ,צפו במופע מחול מרתק של רקדן חרש ורקדנית שומעת ,ובין לבין נהנו מכיבוד עשיר ומהמפגש
החברתי .הכנס אורגן ע"י מלכיאלה ,אחראית תחום הגיל הרך במחלקת החינוך ,שנעזרה בקבוצת רכזות הגיל הרך.
העתיד בעתידים
סא"ל ליאור פרלמן וצוות עתידים הגיעו למועצה לסיכום שנת הפעילות ,דיון ותוכניות  .1111עתידים מפעילה
בהצלחה רבה שורה של תוכניות לימוד והעשרה בבתי הספר שלנו ,ומובילה תוכניות מגוונות ומיוחדות לחיילים
וקצינים מהפריפריה ותוכניות המשך לתעסוקה ,לתעשייה ולתחום הציבורי .אנחנו פועלים להמשיך ולהרחיב את
הפעילות ולהפוך ל"יישוב עתידים".
טוב ללכת בדרכים
בשנה שעברה נפרץ שביל עמק המעיינות ע"י קבוצות נוער מהיישובים ,תנועות הנוער ויחידות מצה"ל .השנה ,לאחר
שהשביל סומן במפות סימון בשבילים ,ייצאו בעוד שבועיים ,מעל ל 111 -בני נוער מכל יישובי העמק ,יחד עם נוער
מהעיר בית שאן וקבוצת חיילים מצטיינים מחטיבת הנח"ל ,ויצעדו לאורך  0ימים בתוך נופיו הפיזיים והאנושיים של
העמק ,יקיימו שיח סביב מדורות ,יבשלו וישנו בשטח .אנו רואים במסע הזדמנות אדירה לחזק את תחושת השייכות
של הנוער לעמק ולפתח מסורת ערכית משמעותית ,בה כל נער מהעמק עובר את המסע .הקליקו כאן
נזקי בעלי חיים
נושא נזקי חיות הבר אינו יורד מסדר יומנו .בשבוע שעבר קיימנו מפגש בו נטלו חלק מנהלי קהילות ,מרכזי משקים,
נציגי רט"ג ,נציגי מועצה ,הוטרינר האזורי ועוד .המפגש החל במצגת של רשות הטבע והגנים ובה נתונים על חיות
הבר באזור ,ודילולים שבוצעו (כ 1111-תנים) במהלך החודשים האחרונים.
הפיתרון האמיתי והיסודי צריך להתמקד במניעה ,ע"י סילוק כל פסולת המזון הביתית והענפית ,שפזורות בשטחים
הפתוחים וביישובים ,כי בעלי החיים מחפשים ומגיעים לאוכל.
בנוסף יש לטפל בגדרות היישוב כדי להקשות על חדירת החיות לישובים .הרט"ג הבטיחו השתתפות במימון הגדר.
בסיכום הודגש ,כי רק במאמץ ולקיחת אחריות משותפת והתמקדות במניעה  -החל מהתושב ,דרך היישוב
ובאמצעות התארגנות משותפת אזורית ,נוכל להקטין את נוכחות החיות בישובים ולצמצם את היקף המטרד.

מנווטים וזוכרים
נערי וחברי מעוז חיים ,כ 011 -בני נוער מהאזור ,חיילי יחידת מגלן ,פרמדיקים ,וחובבי ספורט הניווט ,נטלו חלק
בניווט לזכרו של יותם גלבוע ז"ל בן מעוז חיים במלאות  5שנים לנפילתו .הניווט הפעם התמקד בקיבוץ מעוז חיים
ובסביבתו ,שהיוו אכסניה מקסימה ומאוד מתאימה לאירוע מכובד זה שהפך למסורת ,ואורגן למופת.
משדרגים כבישים
בימים אלו מבצעת המועצה שדרוג משמעותי של הכביש המערבי של מושב רחוב .השדרוג כולל טיפול בכביש,
מדרכה ,תאורה ,הסדרת קווי מים ועוד ,אשר יתרום משמעותית לחזות היישוב ,לרווחת התושבים ולתהליך
ההרחבה.
נערכים לחירום
השבוע התקיים ביוזמתם של רועי פשחור ,גד להמן ועירית דרור יום למידה שעסק בקליטת מפונים בשעת חירום.
יום העיון בו נטלו חלק צוותי צח"י מהישובים ובית שאן ,עסק בהצגת הנושאים להם יש להיערך לקראת האפשרות
של קליטת ציבור גדול בשעת חירום .קליטת מפונים מתחלקת לשתי אוכלוסיות  -פינוי יזום של המדינה כפי שהיה
למשל בעת השריפה בכרמל כולל אפשרות של קליטת קהילות שלמות ,וקליטה ספונטנית לציבור שמגיע.
ההיערכות כוללת הכנת ציוד ברמה היישובית והאזורית והדרכים לטיפול באוכלוסיות שאמורות להגיע לעמק
במקרה חירום.
הנגב והגליל על המפה
השתתפתי בישיבה של מועצת הרשות לפיתוח הגליל בהשתתפות השר סילבן שלום ואנשי משרדו ,שהוקדשה
לסיכומי  1111ותוכניות  .1111חשוב לציין שהמשרד לפיתוח הנגב והגליל והמשרד לשיתוף אזורי ,שבראשם עומד
השר ,מעורבים ,פעילים ומשפיעים בפרויקטים רבים בעמק המעיינות ובגליל כולו.
רימון בהמון
ביה"ס "רימון" קיים השבוע מופע לציון  111שנות התנועה הקיבוצית באולם הקימרון שהיה מלא מפה לפה
בתלמידי ביה"ס ,הורים ובני משפחה .במופע נטלו חלק כ 051-תלמידים מרימון ודרור ,והוא סיכם  0חודשי לימוד
שהוקדשו לציון אירוע חגיגי זה והיה מושקע ,יפה ומרגש.
ביקור חקלאי
יו"ר התאחדות חקלאי ישראל אבו וילן ומזכיר ארגון מגדלי הירקות מאיר יפרח ביקרו עם צוות של ההתאחדות
בעמק לסיור עבודה .הם סיירו בחממות של ניסים אמזלג ברחוב ,שם עמדו על הקשיים שיוצר המחסור בעובדים
זרים ,ביקרו בהדרכת יוסי קנר ודליה תורן במפעל החקלאות-טק המרשים של גזר שלוחות ,וסיימו בחוות עדן שם
הציג להם ציון דקו מספר ניסיונות בחממות העגבניות וחימום חממות בזיל באמצעות שרוולי מים ועוד .הביקור היה
חלק מהמאמץ שאנו משקיעים בקידום החקלאות שהיא ענף מרכזי בכלכלת העמק.
תיירות בדקה
משבוע שעבר רץ בטלוויזיה קליפ המציג ומקדם את פעילות התיירות בעמק בדקה אחת ,ומזמין את כולם לבוא
ולבקר לזמן ארוך יותר .שווה להקליק ולהתרשם .תיירות בדקה
תערוכה בבית גבריאל
השתתפתי בטקס השקתה של תערוכה יוצאת דופן ומרגשת של חניכי אולפנת גלעד.
התערוכה שתוצג בשבועיים הקרובים בבית גבריאל ,מציגה את עבודות היצירה הייחודיות שעשו התלמידים ,בעץ,
עיסת הנייר ,ציור ועוד .בטקס השתתפו החניכים ,המורים ואלכס המנהל שמאוד ריגשו את כולם בתיאור משמעויות
היצירה והעשייה באולפנא.
אחת התלמידות יצרה דמות גדולה ומרשימה מעיסת נייר ,קראה לה "שלי" וכתבה" :אני מהרהרת ,איך לא ראיתי
את עצמי עד שיצרתי את "שלי"? ("שלי" -כי היא שלי)" .כדאי לכם לבוא לראות.
שבת שלום
יורם קרין
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