ד "ש

)ף( )בועי(

מראש המועצה
יח' כסלו תשע"א
 25בנובמבר 2010

חינוך ערכי  -בהצטיינות
בית הספר "גאון הירדן" ,נבחר ע"י הנהלת מחוז הצפון ,כבית ספר מדגים בחינוך ערכי ,לאחר שהנהלת המחוז
המליצה עליו כבית ספר מצטיין בקידום חינוך ערכי היכול לשמש דגם הצלחה .קצת היסטוריה :בשנת תש"ע מינה
מנכ"ל משרד החינוך ועדה לחינוך ערכי  -לקידום הזהות היהודית ,ציונית והומניסטית .בין תפקידיה היו :פיתוח
תוכנית אינטגרטיבית לחינוך ערכי בביה"ס העל-יסודי ,המשלבת בין תחומי הדעת לחינוך החברתי בבית-הספר,
גיבוש מדדים להערכת התוכנית הערכית רב-שנתית בבתי הספר ובחירת בתי ספר ,שיהוו דגם "ללמידה מהצלחות".
פסטיבל אפוס
הפסטיבל לסרטי תרבות ואמנות נפתח אצלנו ביום רביעי בשני סרטים.
הפסטיבל נערך בשיתוף עם סינמטק ת"א .במסגרת אירועים מיוחדים בפסטיבל ,התקיימה כאן הבוקר במרכז
המחול שלנו סדנה שבה התנסו סטודנטים ממכללת עמק יזרעאל בצילום מחול יחד עם תלמידי מגמת הצילום של
'גאון הירדן' אשר צילמו את קבוצת הבנות ממרכז למחול שלנו.
הפסטיבל ימשך עד מוצ"ש וינעל בסרט 'האמנות בזבל' ,סרט אשר גרף פרסים רבים ברחבי העולם.
הערב ' -ציפור על תיל'  -הסרט האבוד על ליאונרד כהן ,ו'לנון בערום'  -סיפור שנותיו האחרונות של לנון באנגליה.
קונצרט ביכורי הסתיו
השבוע התקיים במרכז המוזיקה הראשון בסדרת הקונצרטים .האולם בזיידן היה מלא הורים ותלמידים ,שנהנו
מאירוע יפה ומרשים.
מפגשים יישוביים
ירדנה  -כחלק ממפגשים שאנו מקיימם עם הנהלות הישובים נפגשנו השבוע עם הנהלת ירדנה לדיון על תוכנית
העבודה של המושב לשנה הקרובה.
היישוב נמצא בתנופה משמעותית ,הוקם פורום הורים שעוסק בנושא החינוך ,נערכים לקליטת משפחות בהרחבה,
וגם פיתוח כפר התיירות הכורדי מתקדם ,הוועד מוביל יפה את המהלך כולו ואנו במועצה נמשיך לתמוך וללוות.
מסילות  -במסגרת ביקורי מטה המועצה היינו השבוע במסילות .סיירנו ברחבי הקיבוץ ומצאנו ישוב מטופח ומאורגן.
התרשמנו מהבית הסיעודי בו מושקעים משאבים ,עבודה ומסירות רבה במטרה להבטיח זקנה מכובדת לדור
הותיקים .כמו כן למדנו על מהלכי הישוב בתחומי שיוך הדירות וההערכות לקליטה של משפחות צעירות ובנים
לחברות .הסיכום בהחלט חיובי ויש מקום לאופטימיות.

השביתה הסתיימה )בינתיים(
שביתת החקלאים הסתיימה בהקמת ועדה משותפת לממשלה ולחקלאים ,בתקווה כי לנושא העובדים הזרים
לחקלאות ימצא פתרון סביר.
נטלו חלק גם חקלאי האזור בראשותו של ציון ,שהיו פעילים מאד ותרמו את חלקם למאבק שאיחד באופן מלא את כל
מגזרי החקלאים בארץ .יחד עם זאת הרושם הוא שהבעיה טרם נפתרה באופן שיבטיח לחקלאים כ"א מתאים
להמשך הייצור החקלאי.
שלפים
השבוע הגיעו קראוונים נוספים לשכונה הזמנית בשלוחות והוצבו במקומם .בקרוב יגיעו עוד  2ובכך תושלם בניית
השכונה הזמנית ,בה מתגוררות משפחות המיועדות לבנות את ביתן בשלפים.
מבקר פנים
במכרז שהתקיים השבוע נבחר אליעזר יהודה ממושב ירדנה לתפקיד מבקר פנים של המועצה .אנו רואים במוסד
הביקורת כלי עזר חשוב היכול לסייע להתנהלות נכונה ,תקינה ויעילה של המועצה .נאחל לאליעזר הצלחה רבה
בתפקידו.
כנס ראשי מועצות
הכנס השנתי של ראשי המועצות האזוריות וסגניהם התקיים השנה במשך  3ימים ברמת הנגב .במסגרת הכנס בו
נפגשנו עם שרי האוצר והחקלאות ,נדונו שורה של נושאים הקשורים במועצות ובפריפריה בהם :תמ"א  ,35הבעיות
עם מנהל מקרקעי ישראל ,תשתיות וותיקות בישובים ,בעיות החקלאות והעובדים הזרים .סוכם להתניע מהלך
להגדרת חזון ותוכנית אסטרטגית למרכז המועצות האזוריות ,שבמרכזו תפקידן של המועצות בניהול ההתיישבות,
והמרחב הכפרי הפתוח.
הכנס מהווה הזדמנות טובה ללימוד והחלפת דעות בנושאים שעל סדר יומנו המשותף.
מירוצי שדה
ביום שלישי ,נערך במרכז עידן הגמר המחוזי למירוצי שדה של בתי הספר במחוז צפון .במירוץ השתתפו כ 600 -
בני נוער מכל רחבי המחוז.
מזג האויר הנפלא ונופי העמק הביאו את תלמידי בי"ס שק"ד שלנו לזכות בשני מקומות ראשונים ולהעפיל אל הגמר
הארצי שיערך כאן בחודש ינואר.
על המלאכה ניצח דני שור שנעזר בתלמידי בית הספר גאון הירדן ,שהפכו את הסיוע במפעל יפה זה למסורת.
להתראות בגמר.
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