
 

 

 
 
 

 ביקור בעמק 
ביום שלישי התקיים בעמק ביקור של הנהלת המינהל לחינוך התיישבותי 
בראשותה של אילנה נולמן. לביקור הצטרפה ד"ר שוש נחום, ראש המינהל  
הפדגוגי במשרד החינוך וכמובן ראובן לייבל מפקח המחוז.  לאורך כל היום  

ידן טכנולוגי,  מנהלים, מפקחים ואנשי הצוות בע -ביקר צוות המינהל 
דרכא ובכיתות נווה.  -דרכא, בגאון הירדן-רגבים בעמק', בבית ספר שקדב'

בכל אחת מהנקודות שמעו על המקום, על הפעילות שנערכת בו, על  
שיתופי הפעולה חוצי עמק המתרחשים, אך בעיקר פגשו אנשים: אנשי  

וך  צוות ותלמידים. וזה היה קסמו של כל היום. המפגשים עם צוותי החינ
ביאו לידי ביטוי את הרוח המיוחדת של עמק המעיינות,  והתלמידים ה

למידה   ,התכניות הייחודיות, החדשנות החינוכית, שיתופי הפעולה
משותפת של תלמידים מהחינוך המיוחד והחינוך הרגיל, חיבורים בין דתיים וחילוניים, חיבורים בין הקהילה למגזר העסקי,  

שפת  -חד ואחת מהתלמידים בעמק,  ובעיקר שפה אחת המדוברת לכל אורך היום ישיות של כל אפרויקטים, העצמת החוזקות הא
 עמק חינוך.  

בתום הביקור שהיה מוצלח מאוד ומלא בגאווה על העשייה החינוכית המתרחשת בעמק שמענו הרבה מאוד מחמאות ממשתתפי  
לא נרתע מאתגרים. השילוב בין מועצה  ח ופורץ דרך ש הביקור. אילנה נולמן אמרה: "יש בעמק המעיינות מעשה חינוכי משוב

שמשקיעה בתחום החינוך, צוותי הוראה איכותיים ושותפות משמעותית עם משרד החינוך ורשת דרכא, מוביל לבניית מערכת  
 וך בכם".המייצרת שפה ייחודית וגאווה מקומית חזקה. המינהל לחינוך התיישבותי במשרד החינוך ימשיך ללוות אתכם ולתמחינוך 

 
 

 פלים באזרח הותיק מט
השבוע התקיים מפגש פתיחה חגיגי לתוכנית "בני משפחה המטפלים באזרח הוותיק" של משרד הרווחה והג'וינט בגיל עוז. 

רשויות, כחלק מההכרה הגוברת במקומם החשוב והגדול של בני המשפחה בטיפול   30-התוכנית החלה לפעול השנה כפיילוט ב
 שחלה.  באחד מבני המשפחה 

הערב הכירו הנוכחים את עו"ס ענבל אדלר, עובדת סוציאלית חדשה במועצה, שנבחרה לתפקיד במטרה להקים תכנית   במהלך
מיוחדת לאוכלוסיית בני המשפחה המטפלים באזרח הוותיק, על מנת לעזור ולתמוך במשפחות בשיפור ושימור תפקודם כבני  

 צה.  המשפחה במעגל חייהם, ובנוסף תרכז את תחום הבריאות במוע
 בין השירותים שינתנו לבני המשפחה: מפגשי התייעצות, התארגנות בנושאים בירוקרטיים, התארגנות משפחתית ועוד.  

 
 

 'הזמנה למסע'  
 ברחוב החלה סדנת "הזמנה למסע" לוותיקי הישוב.

יחד  -הסדנה תוכננה בשיתוף של המחלקה לשירותים חברתיים, ניצנים
ל על ידי נשות הגיל השלישי בישוב. פעוהצוות המוביל של הבית החם המו

סדנת 'הזמנה למסע' משלבת כתיבה בהנחיית אפרת ביגמן ויצירה 
בהנחיית נשות רחוב. בסיום הסדנה שתארך כל השנה,  יתקיים אירוע  שבו 

 יוצגו כל התוצרים אליו יוזמנו בני המשפחה וכל הקהילה. 
נוספים,   ותבמפגש הפותח עלו סיפורים מרתקים הקשורים לשמות, שמ

החלפת שם, מי בחר ולמה, איזו תמורה חלה במפגש של השם עם החברה  
 הישראלית בארץ ועוד. יש למה לצפות.

 
 

 עם החטיבה להתיישבות  2019סיכום 
השבוע התקיים מפגש סיכום שנתי עם נציגי החטיבה להתיישבות. בפגישה הוצגה על ידי אגף הצמיחה שלנו הפעילות הענפה  

תחומי הצמיחה והפיתוח, בשיתוף פעולה מוצלח מאוד עם החטיבה   ל ת על ידי המועצה האזורית בכבצעוהמגוונת שמת
להתיישבות. הודינו לנציגי החטיבה על תרומתם והשותפות המשמעותית שלהם בעמק, והם ציינו לשבח את המועצה שלנו  

 ל המועצות האחרות.  שמהווה לדבריהם דוגמא לכ
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 ם מוקד רפואי לשעת חירו
וקד הרפואי לשעת חירום פועל בבית שאן ונותן שירותים לתושבי העיר ולתושבי המועצות עמק המעיינות ובקעת הירדן.  המ

 ביקור רופא, אשר הפעיל במשך מספר שנים את המוקד. -ין ילאחרונה התקיים מכרז והוחלף הזכ
הסמוך לספרייה העירונית בבית שאן, ברחוב דוד  בנה החל מאתמול )רביעי( עבר המוקד הרפואי לחברת 'תקווה' והשירות ניתן במ

 .2רמז  
לצערנו הרב, נושא הטיפול בחיילים טרם הוסדר, ולכן על חיילים הנזקקים לטיפול דחוף לפנות לביקור רופא בעפולה, או להגיע  

ל שירות בבית שאן  לקב ₪. אנו מטפלים בנושא ומקווים כי במהרה יוכלו גם החיילים 90למוקד הרפואי החדש בבית שאן ולשלם 
 בריאות לכולם.  ללא תשלום.

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ! שבת שלום
   ,יורם קרין

 ראש המועצה 


