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החלה שנת הלימודים
שנת הלימודים תשע"א יצאה לדרך בכל בתי הספר ברחבי המועצה באוירה חגיגית ,באופן מסודר וללא תקלות .המערכת נערכה
במהלך הקיץ בצורה מצוינת ,כך שהכל היה מאורגן ומוכן לפתיחה .ביום פתיחת הלימודים סיירנו בכל בתי הספר של המועצה :רימון,
ביכורה ,דקלים ,גאון הירדן ,שק"ד ,אולפנת גלעד ופנימיית נעל"ה ,וברכנו את התלמידים והצוותים בשנת לימודים מוצלחת.
התרגשנו מאוד ביחד עם תלמידי כיתות א' החדשים וקבענו מזוזה באחת מכיתות ב' המשופצות בבית ספר שק"ד.
חילופי מנהלות
לניהול בית ספר רימון נכנסה מנהלת חדשה  -איריס דבורקין ,שמחליפה את ברכה רפמן שסיימה  12שנות ניהול מוצלחות.
תודה רבה לברכה שהטביעה את חותמה על החינוך בעמק ופיתחה מאוד את בית הספר ובהצלחה לאיריס.
מערכת החינוך במספרים
 3,020ילדים ובני נוער החלו את שנת הלימודים תשע"א בבתי הספר של המועצה.
בגיל הרך מתחנכים כ 300 -פעוטים 568 .ילדים לומדים ב 24 -גנים 25 ,ילדים לומדים ב 4 -גני חינוך מיוחד.
ב 4 -בתי הספר היסודיים לומדים השנה  1,346תלמידים.
בבתי הספר העל יסודיים :גאון הירדן ושק"ד לומדים  1058תלמידים.
בבתי הספר לחינוך מיוחד שלנו לומדים  143תלמידים .מספר תלמידי החינוך המיוחד שלנו )כולל כיתות(  148תלמידים.
מחוץ לרשות לומדים כ 350 -תלמידים מישובי המועצה.
בחינוך ביתי יש  26ילדים.
נתון מעניין נוסף ,כ  50 -משפחות חדשות שהגיעו לעמק השנה ,שולחות לראשונה את ילדיהן לבתי הספר שלנו .כן ירבו.
אם אין קמח אין תורה
במערכות החינוך הושקעו הקיץ סכומי כסף גדולים מאד בהיקף חסר תקדים של שיפוץ ובניה .בסיור שקיימנו במוסדות החינוך
לקראת שנת הלימודים התרשמנו מאד מהיקף הבינוי והשיפוצים שעלותם נאמדת במיליוני שקלים.
* בבתי הספר שק"ד וגאון הירדן בוצעו שיפוצי עומק נרחבים ,כמו כן הוחלפו בהם ובאולפנת גלעד רוב גגות האסבסט.
* הותאם מבנה לגן טיפולי בשדה נחום.
* התאמות ושיפוצים נעשים גם באולפנת גלעד ,גן מנחמיה ,אולם הספורט בחמדיה ,פנימיית נעל"ה.
* בכל מוסדות החינוך תוקנו ליקויים בטיחותיים חמורים.
על המבצע הזה ניצחו מוטי תורן  -הפרוקטור שגויס לתחום בינוי החינוך אצלנו ואבי לוי  -מנהל מחלקת פיתוח ותשתיות ,שעשו
עבודה נפלאה.
שולחן חינוך
כחלק מההערכות המחודשת במערכת החינוך של המועצה הוקם פורום חדש "-שולחן החינוך" בו נוטלים חלק אנשי חינוך מכל
העמק .הפורום התכנס לישיבתו הראשונה שהוקדשה להערכות להכנת תוכנית אב חינוכית למועצה שהשקתה תתקיים ביום ראשון
הקרוב.

מעצבים חינוך
אני מזמין את כל תושבי העמק לקחת חלק בתהליך עיצוב החינוך בעמק המעיינות ,המתחיל ביום ראשון הקרוב ה5.9 -
בשעה  16.30במתחם גיל עוז .זהו מפגש מליאה ראשון שיניע את התהליך כולו .בואו להיות שותפים ולהשפיע.
גן מעיינות
במהלך זריז הוקם גן לחינוך מיוחד בשדה נחום .הגן הוא מעורב חילוני-דתי וייתן מענה לילדי העמק .בטכס חגיגי ,בהשתתפות נציגי
המועצה האזורית ,המועצה הדתית ואנשי שדה נחום ,נקבעה מזוזה והגן יצא לדרך.
עלה נעלה
מחזור חדש של  35נערי ונערות נעל"ה מאמריקה הלטינית הגיע לפנימייה בכפר רופין וישתלב עם פתיחת שנת הלימודים בבית
הספר גאון הירדן .יש לציין כי זהו המחזור הגדול ביותר אותו קולטת הפנימייה מאז תחילת פעולתה בבית הספר.
אנו מאחלים לקבוצת הנערים קליטה מהירה וטובה.
נוהלים וכללים
התקיימה פגישה עם מנהלי הישובים שעסקה בהדרכה והסברה לועדי העובדים על ההיבטים החוקיים ומוניציפאליים של עבודתם.
לצערנו לא כל מנהלי הקהילות הגיעו .אלו שבאו ניצלו את ההזדמנות לרענן וללמוד את התקנות והכללים בתחומים חשובים אלו.
ביקור שר הרווחה
שר הרווחה יצחק )בוז'י( הרצוג ערך ביקור קצר בעמק .במהלך הביקור הצגנו בפניו את האתגרים הקהילתיים הרבים בהם עוסקים
ישובי המועצה ,וביקשנו את מעורבות משרדו בפיתוח הקהילתי חברתי  .השר ביקר בבית סנונית בכפר רופין ,שהוא שלוחה של הכפר
לנפגעי סמים ואלכוהול במלכישוע ,נפגש עם הנערות השוהות בו ,התרשם מהתוכנית החינוכית הייחודית המופעלת בו ,והבטיח לסייע
בהרחבת הבית.
שלפים
ועדת ההיגוי של שלפים התכנסה לדיון לקראת הגשת התב"ע לועדה המחוזית .בפגישה הוצג גם המודל המוניציפאלי של השכונה
וסוכם להיכנס לתהליך קהילתי/חברתי.
כרם בפסגת ההר
השתתפתי בחנוכת ,כרם ענבי יין חדש של מעלה גלבוע שנשתל ממש על פסגת ההר ,בין ההרחבה החדשה וגדר ההפרדה .האירוע
שאורגן ע"י קהילת מעלה גלבוע היה מרגש וחגיגי  ,והיווה מפגן כוח של הישוב הנמצא בתנופת פיתוח ומעמיק את שורשיו על ההר.
כבישים ורכבות
במסגרת המאמץ הבלתי פוסק אותו אנו משקיעים בנושא נגישות ותעבורה ,נפגשנו פעם נוספת עם אנשי משרד התחבורה לדיון
בשיפור וסלילת נתיב זחילה בכביש  71ו  ,90קידום סלילת הרכבת ,ושיקום כבישי גישה לישובים .ניצלתי את הפגישה להודות להם
על ביצוע מעגל התנועה בסמוך לגשר הרומי.
תיירות ייחודית
כפר התיירות הכורדי בירדנה הולך ולובש צורה .בשבוע שעבר התקיים ערב מחולות כורדים שאורגן ע"י הישוב כחלק מתהליך הקמתו
ופיתוח הפעילות במקום .בערב השתתפו תושבים רבים מכל ישובי העמק שנהנו מצבעי ,טעמי וצלילי העדה הכורדית.
תל תאומים
נפגשנו עם ועד תל תאומים לישיבה שעסקה בקידום בניית ההרחבה המתוכננת בישוב ובתוכניות הקליטה .סוכם שמיד לאחר סיום
חפירות ההצלה של רשות העתיקות הצפויות להסתיים אחרי החגים ,נפעל בכל המרץ לשיווק ההרחבה ובנייתה.
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