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מתחילים ללמוד
כ 3000 -תלמידים התחילו היום ללמוד בשמונה בתי הספר במועצה 300 ,מתוכם ב 11 -כיתות א' חדשות .קדמה לכך עבודת היערכות
מפרכת ויסודית בתחום הפיזי ,התפעולי ,החינוכי ,ארגון הצוותים ההסעות ועוד .אני מבקש להודות לעוסקים במלאכה ובראשם נגה גיל,
מנהלת אגף חינוך וקהילה של המועצה ,שהובילה את ההיערכות בהצלחה רבה יחד עם אנשי צוות החינוך .זו הזדמנות לציין את צוות
המנהלים אשר עמלו כל הקיץ כדי להכין את בתי הספר ,הכיתות והצוותים החינוכיים :משה (קינלי) טורפז  -מנהל שקד על יסודי ,מלכה
פווה  -מנהלת שק"ד יסודי ,אילנית ערן  -מנהלת גאון הירדן ,נחמיה בוכריס – מנהל ביכורה ,איריס דבורקין – מנהלת רימון ,סיוון
וידנפלד  -מנהלת דקלים ובשמת מעוז  -מנהלת דרור.
ה 1-בספטמבר הוא תמיד יום חגיגי במיוחד .יום של מפגשים מחודשים ,היכרויות ,התחלות .הילדים וצוותי החינוך לובשים לבן וכולם
נרגשים .היום ,עם פתיחת שנת הלימודים ביקרנו בבתי הספר במועצה .את הבוקר פתחנו יחד עם ילדי כיתה א' בביכורה לאחר מכן
המשכנו לשק"ד בשדה אליהו שם נפתחו  4כיתות א' ,ב'דקלים' השתתפנו בטקס חגיגי עם ילדי כיתה א' והוריהם הנרגשים ,עברנו
לברך גם באולפנת גלעד  -הסמוכה לדקלים ומשם  -לברך ולאחל שנת לימודים
מוצלחת בחדר המורים ב'גאון הירדן'.
בפנימיית נעל"ה בכפר רופין ברכנו את מנהל הפנימיה הנכנס ירון קמרינסקי ,את הצוות
והתלמידים וסיימנו את הבוקר בבתי הספר 'דרור' ו'רימון' שבמסילות.
בי"ס 'דרור'  -שעד כה התנהל כחטיבה בבי"ס רימון התחיל את דרכו כבי"ס חדש
בעמק .בטקס מרגש וחגיגי מאוד ברכנו את המנהלת החדשה  -בשמת מעוז ואיחלנו
הצלחה רבה לצוות בדרכו החדשה .מקהלת ילדים מביה"ס החדש בניצוחה של יעל
אילת משדה נחום שרה שני שירים .לא נשארה עין יבשה בקהל.
נאחל לכל התלמידים ,למנהלים ,ולצוותי החינוך שנת לימודים מוצלחת ומשמעותית.
לתמונות מפתיחת השנה...
מחלקת תחבורה
מחלקת התחבורה סיימה את פעילויות הקיץ .במהלך כל החופש הגדול המחלקה ליוותה והסיעה את ילדי העמק בפעילויות הרבות
בבטחה ובאחריות רבה לקייטנות ,טיולים ומחנות .יש לנו צוות נהגים מצוין ,שמכיר את נוסעיו היטב ,נותן להם יחס אישי ומטפל בהם
באופן מיוחד.
היום ,עם תחילת שנת הלימודים החלה גם מח' התחבורה שנת פעילות ומתחדשת במיקומה החדש בסמוך לבניין המועצה (משרדי
אפיקי מים לשעבר) .מערך ההיסעים עובר התחדשות והתייעלות ,ויסיע בשנת הלימודים הבאה את רוב ילדי העמק ,מהלך שיגרום
עבודה מאומצת של הנהגים.
נבקש מהם להמשיך ולנסוע בזהירות ,לשמור על עצמם ועל ילדינו !
Ecommunity

פרוייקט  Ecommunityעמק המעיינות ,קרם השבוע עור וגידים ושלב ב' שלו יצא לדרך.
להזכירכם ,מדובר בפרוייקט חברתי -סביבתי ,בו נאספת הפסולת האלקטרונית מכל רחבי
העמק ומועברת לשתי כיתות תעסוקה ,אשר נפתחו באולפנת גלעד ובכיתות נווה .התלמידים
יעסקו בפירוק הציוד ומיונו ולאחר מכן החומרים השונים יישלחו למיחזור .השבוע השתתפו צוותי
המורים ביום הכשרה מקצועי בתחום ,למדו והתנסו בפירוק של מחשב ,מדפסת DVD ,ועוד.
במהלך החופש הוכשרו חדרים לפרוייקט בין השאר בזכות עזרתו של נוער עין הנצי"ב שהגיע
ליום התנדבות ,צבע ,שיפץ וניקה! תודה לכל העוסקים במלאכה ובהצלחה לתלמידים ולמורים!
לתמונות מההכנות והלמידה...
היערכות לגננות
לפני כשבוע נערך מפגש היערכות של הגנים המופעלים ע"י המועצה .בנוכחות גננות וסייעות מכל  10הגנים .נערכה היכרות הדדית,
ונחשפו נהלי עבודה משודרגים .סיום המפגש היה בטעימה וסיור באתר גשר הישנה.
בתחילת השבוע הזה התקיים יום ההיערכות המסורתי של כל גננות המועצה והמפקחות .האולם היה מלא מפה לפה בגננות -ותיקות
וחדשות -מכל יישובי העמק .היום נפתח ב"טעימה" מוסיקלית עם נגה תמיר ,שחשפה בפני המשתתפות את החוברת החדשה "זמר לך
לגיל הרך" ,העוסקת בשירי חגים ,ובהמשך הציג יעקב הכט ,את עקרונות היסוד של תוכנית "עמק חינוך".

קרן רש"י
אלי אלאלוף מנכ"ל קרן רש"י ,ערך בסוף השבוע שעבר ביקור בעמק המעיינות.
לאחר סקירה על מערכת החינוך המצויינת בעמק ,ביקר באולפנת גלעד שבחמדיה שם נפגש עם המנהל אלכס קליין וצוות בית
הספר ,הורים ומספר תלמידים .ההורים והתלמידים סיפרו על החוויה הנפלאה בבית הספר ועל השינוי שחוללה בחייהם תקופת
גלעד בהמשך ביקר בבית ספר גאון
.
הלימודים שם .אלי התרגש מאוד והבטיח לנסות לסייע בהקמת בית הספר החדש של אולפנת
הירדן שבנווה איתן ,שם פגש את אילנית ערן מנהלת בית הספר ,את צוות בית הספר ופנימיית נעל"ה וגם מספר חניכים .הוצגה
ייחודיותו של בית הספר והאתגרים העומדים בפניו .סוכם על תהליך לימוד ובחינה של שיתופי פעולה אפשריים עם הקרן.

חילופי תפקידים
מזכיר המועצה
המועצה ברכות הצלחה למיה .תודה גדולה לאביגדור
.
בועדת הבחינה שהתקיימה לפני כחודש נבחרה מיה גמא להב לתפקיד מזכיר
שמילא תפקיד זה בנאמנות ובמסירות גדולה במשך תקופה ארוכה ומסיים תקופה של  5שנים במועצה ,שכללה גם את ניהול האגף
והשונים וכן את הטיפול בכל הקשור לכוח
,
המוניציפאלי .מיה תאחד במסגרת תפקידה את האחריות והטיפול בנושאי המינהל הרבים
אדם ומשאבי אנוש בארגון.
ניהול המתנ"ס
לאחר תקופה ארוכה של מגעים ,למידה ,האטה והאצה ...סוף סוף קורמת השותפות המחודשת עם החברה למתנ"סים עור וגידים .לפני
שבועיים נבחרה נעמה כץ כמנהלת המתנ"ס במכרז של החברה למתנ"סים בשותפות עם נציגי המועצה .הבחירה אושרה ע"י הנהלת
המתנ"ס והמינוי של נעמה (כעובדת החברה למתנ"סים) ייכנס לתוקפו ב .1/9/11-ברכות לנעמה על הבחירה לתפקיד.
בימים אלו מתגבשת מתכונת העבודה המשותפת עם החברה למתנס"ים.
ניהול מחלקת הספורט
השבוע סיים שלמה גלזר את עבודתו במועצה .בשנתיים וחצי האחרונות שלמה עסק בדוברות ,תקשורת וספורט במועצה .שלמה סיים
את עבודתו בתחום ניהול הספורט לאחר שהסתיימה ההתארגנות ל"שנת הספורט" הנכנסת בתחילת חודש ספטמבר .שלמה מילא
תפקיד זה בשקט ובמסירות ,בתנאים לא פשוטים של מחסור בתקציב ,והקים ביחד עם אנשי גלבוע את מועדון הכדורסל המשותף
הפועל בהצלחה בשנתיים האחרונות .ינאי כהן מעין הנציב ימלא את מקומו של שלמה כמחזיק תיק הכדורסל ויהיה נציגנו במועדון
המשותף עם גלבוע .בימים האלו יוצא לדרך ענף ספורט חדש בעמק ששלמה עמל על הקמתו  -מועדון רכיבה על אופניים .בתקופה
הקרובה תגבש הנהלת המתנ" ס החדשה את מודל הניהול הנכון של מכלול תחום הספורט בעמק.
מדי שנה מברך הרב שלמה אזואלוס את ילדי כיתה א' בבי"ס ביכורה .כך גם הבוקר.
בסיום ברכתו נתן את פרשנותו לשנת תשע"ב
וברך ":שתהא שנת עוז וברכה".
ולנו רק נותר להוסיף :אמן.

* מצורפת סקירה וברכה ממנהלת אגף חינוך וקהילה  -נגה גיל.
שבת שלום
יורם קרין,
ראש המועצה
* עיינו בחוברת 'פנאי המעיינות'  -תרבות ,ספריה ,חוגים ,ילדים ונוער ,גיל עוז ועוד...
* אתם מוזמנים להיכנס ולהתעדכן גם באתר המועצה www.maianot.co.il
* מי שמעוניין לקבל דיוור ישיר לדוא"ל שלו או להסיר את כתובתו מרשימת התפוצה  -מוזמן להקליק ולשלוח את פרטיו

