י"ט תמוז תשע"ג61.2.6.72 ,
לכל סיום יש התחלה חדשה.....
ביום ראשון תסתיים שנת הלימודים תשע"ג והילדים יצאו לחופשה.
שנת הלימודים תשע"ג התאפיינה בהתחדשות בעשיה ,במתן האפשרות לחלום ובמיקוד המעשה החינוכי .בשנה זו
העמקנו את המבט על כל יחיד :תלמיד ,איש חינוך ,מנהל .התחלנו בבניית יחד משותף ,והדרך החדשה על אתגריה
והאופקים הנפתחים לפנינו  -מתבררת והולכת.
עמק חינוך התרחב ,צמח והעמיק שורשים :פורום מנהלי בתי הספר וסגניהם התכנס באופן קבוע ליצירת שפה
משותפת ובנה מרחב של יוזמות חינוכיות ופדגוגיות .מתוך פורום זה צמחו שיתופי פעולה רבים בין-אישיים ובין בתי
הספר .פורום זה גם בנה בתחילת השנה ערב הוקרה לאנשי החינוך בעמק ,ובסופה – יום למידה מרתק ומחבר
למחנכים .משימתנו לשנה הבאה להפוך את ההורים שותפים פעילים לעמק חינוך ,בידיעה שרק שותפות-אמת
שכזו תוכל לקדם את ילדינו בטווח הארוך.
במהלך שנה זו נכנסה רשת "דרכא" לנהל את גאון הירדן ושק"ד .לאחר חבלי קליטה ,נראה כי העבודה נושאת
פרות .דרכא הביאה אלינו עבודה פדגוגית שתקדם את בתי הספר בשנים הקרובות ,יחד עם משאבים רבים
לטיפוח התלמידים והצוות .כל זאת בלי לפגוע ברוח הייחודית ובערכיו של כל מוסד.
השנה ,לראשונה לימד כל מורה בבתי הספר היסודיים עם מחשב נייד ,במסגרת "תוכנית התקשוב הלאומית".
בתחילת שנת הלימודים נפתחה "חווה בעדן" – חווה חינוכית חקלאית ,שבה למדו השנה  25.מילדי העמק בשמחה
ובהנאה גדולה.
"מסע בשביל" שכבר הפך למסורת ,התגבש בשנתו השלישית למסע זהות של כל תלמידי שכבת יוד בעמק ,מסע
היכרות עם עצמם ,הקהילות השונות והחברה בישראל .מי שלא ראה נערים שלאחר יום טיול מפרך בנופי העמק,
ולאחר התנדבות בקהילה יושבים יחד בלילה ודנים בסוגיות שברומו של עולם – הפסיד.
המסע הזה הוביל לקיומו של מיני-מסע בשביל לבוגרי כיתות וו בדקלים ורימון לקראת המעבר שלהם לגאון הירדן.
נש" ר ממשיך לפרוש כנפיים בשיתוף פעולה עם המרכז למוסיקה :השנה למדו בו  577תלמידים (!) מכל בתי
הספר היסודיים של העמק .בחלק מבתי הספר קמה תזמורת המשך .ארוע הסיום שבו הסתובבו במרחבי מרכז
עידן מאות ההורים ונפגשו עם ילדיהם ועם מורי המוסיקה ,חידד את חשיבותה של תוכנית זו בין השאר ביצירת
היכרויות של תושבים ממגוון יישובים אלו עם אלו.
מנהיגות נוער אזורית קמה השנה לראשונה ובה משתתפים תלמידי י-יא מרוב היישובים .בימים אלו היא מתבססת
ותוך ייצוג צרכי הנוער ביישובים היא מובילה פעילות לנוער .בנוסף מתקיים שיתוף פעולה עם העיר בית שאן
בהובלת "שותפות ביחד" וקליבלנד.

הגנים עברו בשנת תשע"ג לחוק חינוך חינם מגיל  ,2שאיתגר את מערכות הגיל הרך בקיבוצים ואותנו .כחלק
ממהלך זה נפתחו 5גנים חדשים ובתהליך בינוי  4גנים.
בגיל הרך העמקנו את איתור הילדים בעזרת קלינאיות תקשורת ,מרפאות בעיסוק ,פיזיוטרפיסטיות ופסיכולוגיות.
נערכה השתלמות לצוותי הגיל הרך בנושאים מקצועיים אלו .כמעט בכל היישובים גדלים מספרי הילדים בגילאים
אלו ודבר זה משמח ומצביע על צמיחה בעמק .בימים האחרונים התבשרנו שבקרוב יוחלפו גגות האסבסט
בפעוטונים.
עם היציאה לחופשה ,מפנים המורים את הבמה החינוכית לטובת מחלקת ילדים ונוער.
בכל יישובינו מתקיימת פעילות חברתית-קהילתית במהלך הקיץ :לילדי היסודי יש קייטנות משמעותיות ובעלות
היתר ממשרד החינוך ,בתי-ילדים ופעילות תנועתית .הנוער מלווה על ידי מדריכים המקבלים ליווי שנתי עקבי
מאתנו לאורך כל השנה ויוצרים יחד עם הנוער פעילות מגוונת .הפעילות האזורית שנבנתה במשותף על-ידי מדריכי
היישובים ,כוללת בתוכה טורניר כדורגל ,טיול ליל ירח מלא ,מתחם לפעילות בטוחה והכשרת לבבות לקיטנת איל"ן.
מחלקת תחבורה על נהגיה והאוטובוסים הצהובים ממשיכה לתת שרות מצוין לכל אלו.

לאנשי החינוך כולם – מחנכים ,גננות ,מדריכים :תודה מכולנו על שנה פורייה של עבודה מאתגרת .תודה על
שאתם שם בשביל ילדינו כל יום מחדש.
ולתלמידים – הקיץ הוא תקופה נפלאה למנוחה ,לעבודה ,ולתרומה למשפחתכם ולרחוקים מכם .שמרו על עצמכם
ועל מי שאתם גם בתקופה זו.
נפגש בכ"א אלול 61.2 ,להתחיל שנה חדשה.
נגה גיל
מנהלת אגף חינוך וקהילה

