
 

 

 
 

 שושי יעקובי 
 שנים.  23האזורית  ההספרייבתחילת השבוע נפרדנו משושי יעקובי, שהייתה מנהלת 

הקימה בשיתוף    היא  .לאורך כל שעות היממה  םלמרכז תרבות חי, הומה תלמידים, מבוגרים, ילדים והורי  ההספריישושי בדרכה, הפכה את  
ויצרה חיבורים מקצועיים, אנושיים וקהילתיים רבים  , יצרה את פורום הספרנים והספרניות בעמק, תיישוביוספריות רב  3עם הישובים עוד  
 ת הספר גאון הירדן דרכא ובעמק כולו.להיות מוקד משמעותי בבי ההספרייאשר הביאו את 

 אנו משתתפים בצער המשפחה וחבריה הרבים.
 יהי זכרה ברוך.

 
 סמינר ט' בני המושבים

ימים בסמינר מד"צים   8אשר שהו  מכיתה ט'  בני ובנות נוער    16ביום שלישי שבו הביתה  
  של תנועת המושבים ביער כפר החורש.

והפעילים    הצעירים   להכין את המדריכים  המיועדים מחנה ופעולות  אלו היו שמונה ימים של  
, שבה מחניכים הם יהפכו להיות חלק מצוות המדריכים ויובילו את  לשנת הפעילות הבאה

 העמק.  יהפעילות של התנועה ביישוב
רצינית  חבורה  ומצאנו  הסיום  טקס  לפני  רגע  השבוע,  בתחילת  במחנה  לבקר    קפצנו 

ללמוד ולקבל כלים, אשר ישמשו אותה בהובלת החניכים הצעירים    ,ומחויבת, שבחרה לבוא
 ולהיות חלק מהעשייה החינוכית הבלתי פורמאלית בעמק. 

 גאווה גדולה לכולנו! 
 

 חונכים אשכול גנים וגן משחקים בכפר רופין 
ביום שני בשעות אחה"צ חנכנו בכפר רופין את אשכול הגנים העשירי שהקימה המועצה 

האחרונות. הצמיחה    בשנים  את  ביטוי  לידי  מביאים  בישובים  הילדים  גני  הקמת 
  הדמוגרפית, את כמות הילדים שהולכת וגדלה ואת הפריחה בישובים.

עצה ובתמיכת משרד  באותה ההזדמנות חנכנו גם את גן המשחקים שנבנה על ידי המו
החקלאות. קהילת כפר רופין בחרה לקרוא לגן המשחקים על שם צבי בהם אשר הגיע  

בחרה לתרום את כספו  שמשפחת קונוויסר  כניצול שואה, אומץ על ידי    1945לקיבוץ בשנת  
 לטובת הקמת הגן. לאחר מותו, 

 
 מסיימים את שנת הלימודים תשפ"ב

,  עשרה ימיםכבר    תלמידי העל יסודיים נמצאים בחופשה  , והחופש הגדול מתחיל!היום באופן רשמישנת הלימודים תשפ"ב הסתיימה  
  העולה והיורדת,  לצד גלי הקורונה והתחלואה.  גם השנה הזו כמו קודמותיה הייתה מטלטלת  חלקם עדיין עסוקים בבחינות הבגרות. כש

  , , והתלמידיםעד שבחודש האחרון החלו גם עיצומי הסתדרות המורים  תוך יצירתיות וגמישות רבה  ,בכל מוסדות החינוך על שגרהשמרו  
, שיתופי  תכניות, פרוייקטים  :לאורך כל השנה התרחשו תהליכים נפלאים בכל מערכות החינוךהגננות והמורים נשארו לסירוגין בבית.  

צוותי החינוך באשר הם   ות, יזמויות ועוד.אתרי תיירחקלאות,  שטחים פתוחים,    -  פעולה בכל המרחבים החינוכיים ובמרחבי העמק בכלל
חינוכית,   ומקום להתפתחות  למידה משמעותית  יציבה, שגרה,  לילדי העמק קרקע  לאפשר  על מנת  יכולתם  וככל  קודש  עבודת  עושים 

החשובה לחינוך ילדנו והצמחת הדורות הבאים    אנו מוקירים את עבודתם, תוך אינסוף שיתופי פעולה במרחב האזורי ובכלל.  לימודית ואישית
ודרכא על השותפות האמיצה והחברות אשר להן משקל גדול מאוד  בעמק , ומודים גם לשותפינו ממשרד החינוך, החינוך ההתיישבותי 

 עשייה החינוכית בעמק.ב
 

 מעט על מה שהתרחש כאן השנה, במרחבים ובבתי הספר: בפתחו של החופש הגדול 
 . תייחודישפה חינוכית מנהיגות ובעמק   נוצרההשנים האחרונות   12במהלך  STEMaianotעמק חינוך  

בתי הספר במועצה, הגיל הרך, המתנ"ס,  מנהלי  את התהליך והיצירה מוביל 'פורום מובילי חינוך' המתכנס אחת לחודש ושותפים בו כל  
של הפדרציה היהודית   גי, חווה בעדן, רשת דרכא, משרד החינוך, פסג"ה בית שאן, שותפות ביחד וקהילתי, עידן טכנול-החינוך החברתי

תהליכים רבים אשר במהותם מחברים את הלמידה לעולם האמיתי    מובילים כל השותפיםיחד  בואגף החינוך של המועצה.    בקליבלנד
למיומנויות חשובות כמו בחירה,   התחברו  ות. תהליכי הלמידהה ובטבע של עמק המעייניולאתגרים מקומיים בקהילות, בחקלאות, בתעשי

להוביל את הלמידה ימשיך הצוות  מיומנויות טכנולוגיות חדשניות ובשנה הבאה  נרכשו  עבודת צוות, למידה עצמאית, חשיבה ביקורתית ועוד.  
כלים ולשפה באמצעות מסלולי  תחברים ל מאנשי ונשות החינוך בעמק המעיינות החדשים והוותיקים,    הזו על כל הרצף החינוכי בעמק.

גם השנה העמק על מרחביו הקסומים, היו חלק מבית ספר אחד גדול וכלל התלמידים זכו, באמצעות    נוצרו כאן.לימוד והשתלמות ייחודיים ש
  .חיברו בין כל תלמידי ותלמידות העמקהצהובים לשלל הזדמנויות למידה  אשר  םהאוטובוסי
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שהעניקו ללומדים כלים ומיומנויות   s.e.lיצרו השנה את מרחבי האופק ולמידת    בביכורים

צת  ורזכתה בפרס החינוך המחוזי "מנהלת פ   ,רגשיים. צופית המנהלת   -בתחומים חברתיים
את   וזיכתה  שירת  דרך"  רגעי שיא;  לצד מספר  גדולה.  בגאווה  והעמק  בית הספר  קהילת 

, בביכורים שמים דגש על  יצירות של תלמידים ומטעמים  שכללשוק קהילתי משותף  המונים ו
  פיתוח   -   "למידה מתחדשת"תכנית של חונכות אישית בקבוצות קטנות ועל    -חינוך אישי  

במרחבים ההתנסות,    וביסוס  הלמידה  הבחירה,  וקבלת  הלמידה  המיומנויות  חווייתית 
 האחריות של הלומד על הלמידה. 

 
ו בבית שב  ,לאחר תקופת הקורונה  החזרה לשגרהבמסגרת  המנהלת החדשה של בית הספר.    -עם גלית דגן    ת הלימודיםשננפתחה  ברימון  
, "יום המאה", טקסי ראש  עידן טכנולוגי,  , נש"רהחינוכית  גורו, החווה-גן  בעם בי"ס דרור, שיעורי הבחירה המגוונים    למפגשי השילובהספר  

  חודש, הפסקות פעילות ו"שומרי הנחל" שיתוף פעולה עם מוזיאון "עקבות בעמק" ו"רשות ניקוז ירדן דרומי" בעין שוקק בפארק המעיינות.  
  מטרת תעודות סוף השנה ומהם התכנים   ולקראת סוף השנה בדקו שוב את למפגש עם התלמידים    תיקים שבו לבית הספרוהמתנדבים הו

נבנו מדרכות חדשות המאפשרות    - יתה התחדשות  גם בתחום הפיסי הבתעודות מותאמות גיל ויפות מראה.     והמשרתים מטרה זו והתחדש
 להיכנס לכל הכיתות בלי בוץ בחורף, שולחנות קק"ל פוזרו ברחבי בית הספר, כך שניתן יהיה ללמוד בנוחיות גם מחוץ לכיתות. 

 
ת העוטפות את בית הספר המיוחד ופעילויות התנדבותיות של אנשים מהקהילה אשר אימצו את בית  התרחשו חיבורים לקהילו  בדרור 

הספר. גם תלמידי בית הספר לקחו חלק בפעילות ההתנדבות, כשבמסגרת יום המעשים הטובים קיימו פעילות למען הסביבה וביקרו בבית 
ו הובילה כל כיתה בתורה. מקהלת הדרורים זכתה לייצג את בית הספר  אחת לחודש, התכנסו כולם במעגל בית ספרי אותהסיעודי בישוב. 

המתמודדים עם אתגרי    גם השנה המשיכו בבית הספר לטפח את הקשר עם ההורים,  במסגרת כנס מקהלות מחוזי שהתקיים בעפולה.
בתוך חיבור ההורים ושאר חברי המשפחה התקיים משתתפים הורים מכיתות שונות.    בהקבוצת תמיכה  ההורות המיוחדת, באמצעות  

של להיות אח לילד עם צרכים  דבר את האתגר מול ההזדמנות מקום לשזימן מפגש  , והוריםמפגש ייחודי בחווה האקולוגית המיועד לאחים 
עמותת "אתגרים" וקבלת שבת  פעילות  מ  ים, אשר נהנו הורים ואח  ,תלמידים  –  עוד התקיים טיול משפחות לכל משפחת דרורמיוחדים.  

 , ולסיום השנה התקיים טיול שנתי שכלל נסיעה ברכבת, ביקור באתר רכבת העמק וסיור בטבע.חגיגית
 

שקד   ספר  פניםבית  מתיחת  השנה  הכניסה  , עבר  כש  עם  חדש  כיתות  מקביל  בלבניין 
מערכת השעות התחדשה ושודרגה וחולקה לשלוש רצועות תוכן    . הבנייה מסביב נמשכת

 נשמה  לימוד מקצועות הליבה,  -  לב  פתיחת יום עם המחנכים בלימודי קודש,   -רוח  עיקריות:  
כל אחת מרצועות הלמידה מאפשרת  .  מגוון קורסים לבחירה אישית של כל אחד ואחת  -

הילדים. של  והחברתי  הרגשי  ולצד  הלימודי  לצד  השנה  בת   מענה  מרתון  התקיים  חילת 
קבוצות  בו  חשיבה, אליו הצטרפו שותפים נוספים מקהילת בית הספר. אל תוך הלילה יש

איך עולים קומה ברצועת   :"שקד נפגשים עם טבע וקהילה"  שהעמיקו את החשיבה בנושא:
ורלוונטיות, כיצד לימודי הליבה פוג שים  הרוח, איך לימודי הקודש מקבלים עוד משמעות 

 .טבע וקהילה ואיך ממשיכים לקדם את הלימוד במרחבי החוץ
המשיכו להנות משיתוף הפעולה הפורה עם מרחבי   ,חיי התרבות בשקד ענפים, הילדים השתתפו במופעים, אירועים קהילתיים והצגות

בכל    - נהיגות, מיניות בריאה ומוגנות  בנוסף השתתפו בסדנאות בתחומי מו  ,עידן טכנולוגי, תכנית נשר והחווה החקלאית  - החינוך שברשות  
לקראת   עומדים בבית הספרבימים אלה יום המשפחה, שוק צדקה וערב לימוד משותף בחוות עדן.  -אירועי קהילה עוד התקיימו  הגילאים.

 והצוות. . ריאות ירוקות בחצר אבל גם עמוק בנפשם של הילדים וחצר בית הספר מקבלת נראות חדשה ,סיום הבנייה
 

וניצול משאבים באופן מותאם ומיטיבי לצרכי    עמדו לאורך כל השנה  בבית ספר שדות  באתגרים חינוכיים רבים מתוך תחושת שליחות 
את תחושת המשפחתיות והשייכות לביה"ס, מתוך אמונה שילד שמרגיש שייך למקום, ושיודע שיש לו אוזן    הצוות שם לנגד עיניו  הילדים.

חיבור לעולם הילד, בחירה מושכלת,    -  ארבעת העקרונות הפדגוגיים המלווים את ביה"ס  נוי לצמיחה וגדילה מיטבית.פ  ,קשבת ולב מכיל
חברתיים ומובילים   -רגשיים-תוח סקרנות ולמידה מגוונת ומשמעותית במרחבים שונים בביה"ס ומחוצה לו, מיושמים בתהליכים לימודייםיפ

של  הכוחות הטמונים בכל אחד ואחת מהם. במהלך השנה חוו כל תלמידי ביה"ס למידה מאפשרת    מיצוי מיטבי  -למיצוינות  התלמידיםאת  
הן "שלישי גאון", יום שדות, מפגשבת, אומנותנ"ך,  ישונות הפועלות בביה"ס שהפכו במהלך השנים למסורת, בינ  תכניותהצלחות במסגרת  

במגוון תחומי טיפול המאפשרות פניות רגשית,    תוכניות רגשיות פועלות  בנוסף,  תוח קול, קבוצות אתגר, סדנאות אומן ועוד.  ימקהלה, פ
  בה גדלים  ולקהילה  לסביבה, מתקיימות באופן סדיר, ומחברות  פעילויות חברתיות תרבותית מגוונות ועשירות  .ןמסוגלות וחיזוק הביטחו

רועים ילימוד הורים וילדים, יום שיא, ערבי כיתה ועוד א  : טיול ליל ירח, מסיבות חנוכה בישובים, טיול סבא וסבתא, טיול בית ספרי,הילדים
 בית ספריים המחזקים את הביחד, את המשפחתיות, העוצמה שבשדות ואת תחושת הגאווה. 

 
 



 

 

 
 
 
 

ה  בדקלים ביה"ס  השנהתמקדו  מלאה  לשגרת  והתלמידים  הצוות   -   בהשבת    פעילות 
יום האומנות בנושא נייר, יום קהילה בסימן כמו  מיוחדים    ימיםבבית הספר שוב חוו    ומוכרת.

ועוד. לאורך השנה התקיימו טקסים משותפים, טיולים בסביבה הקרובה   שנה לחמדיה 80
ו, שעורי העשרה מותאמים  -והרחוקה, מופעי מחול, הפסקות מדורגות, קורסים בכיתות ג

תית והרגשית.  טיפול בנזקי הקורונה החבר  -ם בכל שכבות הגיל ובתוך כל אלה  יורלוונטי
בית הספר גדל, וכתוצאה מהצמיחה בעמק מצטרפים עוד ועוד תלמידים וגם בשנה הבאה 

הספר   בבית  הסיום   3יפתחו  אירועי  נערכו  האחרונים  השבועיים  לאורך  א'.  כיתות 
 השכבתיים וניכרו בהם החוסן והאיתנות של הצוות והתלמידים. 

ונפר שנים  עשור  דגן  מסיימת שרי  השנה,  תום  הובילה עם  שרי  בית הספר.  מניהול  דת 
תהליכים משמעותיים בבית הספר, הייתה שותפה מחוייבת בצוות מובילי חינוך האזורי ויצרה צוות מסור ומגובש בדקלים. את שרי יחליף  

 כם החדשה. בתחילת השנה שירן זהרוני, מקיבוץ דגניה ב'. תודה גדולה לשרי על העשייה המבורכת והשותפות, בהצלחה לה ולשירן בדר 
 

בצל גלי הקורונה. בזכות מחוייבות וגמישות של התלמידים  עמדה השנה    דרכא-בגאון הירדן
פעילות לימודית וחברתית ענפה    , עםבית הספר פעל ברצף לכל אורכה של השנה  ,והצוות

השתתפו התלמידים  שבו  יום בשבוע    -   הושקה "תכנית המסלולים"  בכיתה ט'   ומוצלחת.
, באמצעות נושאים שונים.  לימוד ייחודיות שעוסקות בהעמקת מיומנויות הלמידהביחידות 

הוא "מגש הכסף". במסלול זה מעמיקים בנושא ה'כסף' משחר    לדוגמה  אחד המסלולים
והחברה. התרבות  המדיניות,  הכלכלה,  בתחום  שלו  וההשפעות  ימינו  ועד   ההיסטוריה 

פעילויות באופן עצמאי   הפיקותלמידים  ה   -  תכנית "מרחבים בניהול עצמי"זכתה לשכבה י'  
ומלווה מנחה  גורם  מהווה  המורים  וכשצוות  חזרו  ,  כרמל,  זיו  בהנהגת  השכבה,  תלמידי 

חניכי מכינת 'מצפן' בחטיבת    מסע לאורך שביל עמק המעיינות.  -למסורת 'מסע בעמק'  
לקראת   שלהם  המקצועית  ההסמכה  תהליכי  את  המשיכו  עצמאיינווה  כבוגרים  רכב  ם.  עתידם  אחזקת  קורס  היה  השנה  חדש  תהליך 
סמינר י"ב שהתקיים בסתיו בירושלים וגוש    ת חזר למסורלאחר הפסקה  שהתקיים בהנחיית צוות המגמה המקצועית של שק"ד דרכא.  

עציון. תלמידי מחזור י"ט של בית החינוך קיימו מסע מרתק לעומק החברה הישראלית, בעיר בה כל אתגריה באים לידי ביטוי בעצימות 
המרכז שהוקם  ממש בסוף השנה נחנך בבית הספר מרכז החקר בתחום מדעי החיים "כחול ירוק" ע"ש רגינה יגלום.  , והגבוהה ביותר

 שיתופי פעולה עם חקלאים באזור והחווה החקלאית.  , בו מתוכננים  בתמיכת רשת 'דרכא' יהיה מרחב למידה בתחום המדעים בבית הספר
כולו  בהשתתפות הצוות  מיצחקי,  שבע שנות ניהול בית הספר. בשבוע שעבר התקיים אירוע פרידה מרגש  בימים אלה מסיים יצחקי גולן  

הרבה שלו. את יצחקי מחליפה לאורה זינגר מרשפים. בהצלחה    ואת המסירות  והמקצועית  ות את עבודתו המשמעותיתאשר הוקיר רב
  גדולה לשניהם בדרכם החדשה.

 
ואפשר היה לראות ברוב עם נחגג האירוע יחד עם הקהילה  בבית הספר.    70  -ימים את שנת הלימודים ה  10לפני    מוסיי  דרכא-שק"דב

התלמידים,    800בשנת הלימודים שהסתיימה צמח בית הספר ועבר את גבול    כך מיוחד הזה.- את העוצמה של בית הספר הכלולחוש  
עליה בקל יש  גם כשנה השלישית בה  זו בסיפוק  לסכם שנה  לו. אנחנו שמחים  ואף מחוצה  רחבי העמק  יטת תלמידים  המגיעים מכל 

לפתח את למידת האשכולות הייחודית בחטיבת    כו בביה"סהמשי  לאורך כל השנה  המתגוררים בעמק המעיינות, הן לכיתה ז' והן לכיתה ט'.
.  אישי ומותאםאנשי הצוות לפיתוח היכולת לתת מענה וקדש על ידי הביניים, אשר הופכת אותו לפורץ דרך בארץ. במקביל זמן ניכר ויקר ה

מגוונות  תכניו רבים ו  ,בביה"סקיימות  ת  בלמידה  מאמצים  חפירות    מושקעים  על  לספר  ניתן  היתר  בין  וביה"ס.  הכיתה  לגבולות  מחוץ 
היוארכיאולוגיות   השונים    בהן  המועצה  במרחבי  וטעמים, שימוש  דרכים  במגוון  אנגלית  לימודי  תכניות  חווה    - שותפים,  טכנולוגי,  עידן 

ותיקים המצטרפת ללימודים  ותימשך עוד שנים ארוכות היא כיתת ההלוואי  ת מכולן, שהחלה דרכה השנה ו חקלאית, ואולי התכנית המיוחד 
 שבוע.ל  אחת בבית הספר

 
שתהיה    הבחירה היא ערך ומרכיב חשוב בביה"ס, וכדי  חינוכית.  - פעל השנה לצד הקורונה תוך המשך השגרה הטיפולית    ביה"ס גלעד

נפתחה  :  גנציות וכישוריהם המגוונים של התלמידים הוחלט השנה לעבות את אפשרויות הבחירה בשלושה תחומיםיליבחירה למגוון האינט

מעבדת מוזיקה בסיוע המועצה וקרן יק"א בה יוצרים ועורכים התלמידים מוזיקה באמצעות המחשב ובכך מפתחים את השימוש בתוכנת  

י המרחב למוסיקה חלק בהרכב המוזיקלי של גאון הירדן וכיתות נווה. שיתוף  בנוסף לקחו תלמיד  מחשב, את האנגלית יחד עם מוזיקה.

מרחב למידה  ונפתח "  ,שדה האומנות הורחב  בין התלמידים.   וחיבור  פעולה זה, יצר מופע מוזיקלי ברמה גבוהה ומעורר השראה לצד היכרות

  5  -בנוסף לבחינת הבגרות בלאורך כל יום הלימודים, ושבוע  ימים ב  4מעיינות. מרחב זה פתוח  stem  -לאומנות" ע"פ עקרונות עמק חינוך ו

ביה"ס מבוסס כישורים והוא ימשיך להיות קשוב לרצונות,  , וזכו להישגים מרשימים.  בתערוכות ארציות  לקחו התלמידים חלקיחידות אומנות  

 לחוזקות ולצרכי התלמידים כל אחד ואחת על פי צרכיו ויכולותיו.

 
 



 

 

 
 
 
 

החינוכית   בעדן   -החווה  העשור    חווה  במהלך  להיווסדה.  שנים  עשור  גדלה חגגה  הזה 
תכנית    החלההשנה,    תלמידים וילדי גן.  1000  -כ  מגיעים אליה  שבוע   ומדי  והתרחבה החווה

, שדות וביכורים באים ללמוד יום שלם  ספר שק"דהב' מבתי    ותתלמידי כת  : "כתה בחווה"
והכל   ואומנות  מדעים  חשבון,  שפה,  לומדים  הם  במסגרתו  נושאים    באמצעות בחווה, 

קבוצות תלמידים מבי"ס רימון, דקלים ושק"ד הקשורים בחקלאות, סביבה ומועדי השנה.  
  מגיעים לשיעורי בחירה, תלמידי כתה יב' של שק"ד דרכא קיימו מחקרים במסגרת מגמת 

תלמידי בי"ס דרור    קיימו מחקרים במסגרת מגמת חקלאות.   "רגבים"ביולוגיה ואילו תלמידי  
כולם   הפתוח  והםשבוע  ל  אחתמגיעים  במרחב  גלעד  , משתלבים  בי"ס  תלמידי  גם    .כך 

תלמידים מכתה ט' של שק"ד    28עם מספר שיא של    "חקלאותל נתיב  " מפגשי  התקיימו  
 ן.  דרכא, ושיעורי מדעים עם בי"ס רימו

. הקורס עסק בצילום בטבע במרחבי החווה. כחלק מהקורס, התלמידים  בגאון הירדן קורס מקצועי לתלמידי חטיבת נווההתקיים לראשונה 
והיו חלק מתכנית גלוב עולמית  - ז  ותלמדו גם שיווק, התאמת מוצר לאירוע, עיצוב ועוד. תלמידי כת  ח מנווה למדו השנה מדעים בחווה 

בי"ס גלבוע השוכן בבית אלפא, הגיעו במהלך , וגם תלמידי  לחלל האוויר  co2ר עצים ולבדוק את מידת האספקה של  ששמה לה למטרה לנת
 ג תגענה ללימודים בחווה. -שכבות אגם  מספר התלמידים ואת בשנה הבאה, ישולשו ו ,השנה לשיעור קבוע

  והתחדשות תמידית מתרחשות בחווה החינוכית שכבר מזמן הפכה לדוגמה מוצלחת מאוד המביאה רבים לביקורי למידה. שלל פעילויות
 

, אשר  קבוצות שונות  65  -שנת הפעילות של בתי הספר עם כ מסתיימת    עידן טכנולוגי ב
ו  , עברו קורסים איכותיים הצוותים    עם   בתיאום ושיתוף פעולה מותאמים לתכני הלימודים 

  , לאורך כל השנה.החינוכיים בבתי הספר השונים
יותר ויותר ילדים שגדלים בעידן    השנה ואפשר לראות  העלמספר הקבוצות של התיכונים  

השונים. הטכנולוגים  בתכנים  להעמיק  ומעוניינים  בשיטת   טכנולוגי   CUSTOM קורסים 
MADE   יהם של בתי הספר  לתת מענה תפור באופן מדויק לצרכמתפתחים מתוך שאיפה

קבוצות של נשות ואנשי חינוך עברו    15  -למעלה מ, ובמקום  לקורסים  המגיעיםוהגופים  
הכשרות מותאמות שאפשרו להן להכיר ולהתנסות במגוון רחב של כלים, לצד שיח פדגוגי  
הגנים   הספר,  לבתי  בחזרה  הזו  הלמידה  דרך  את  לקחת  היכולת  לגבי  וברור  מעמיק 

 והמכללות.
לאורך השנה מגוון רחב של קורסים באורכים משתנים ובתכנים יצירתיים בשעות    מופעליםכל העשייה החינוכית בשעות הבוקר,  במקביל ל

 התקיימופונים לכל הגילאים בקהילה, מכיתה א' ועד בכלל: חלקם לילדים או למבוגרים וחלקם להורים וילדים יחד. השנה ה אחר הצהריים 
ע"י  סדנת הכנת התחפושות    של המועצה שהובלו על ידי צוות עידן טכנולוגי וצוות השפ"ח.  " להורים  בית הספר"קורסים בשותפות עם  

  המשיכה גם השנה בהכנת תחפושות מותאמות לילדים עם מגבלה פיזית.מתנדבים מרחבי העמק 
 כל הקבוצות מלאות, בעקבות הביקוש הרב. כבר כעתוהקרוב, ביום א' כבר קורסי הקיץ מתחילים 

ה החינוכית  כל  טכנולוגיעשייה  יחד  בעידן  במרחבל  ובמקביל  מתקיימת  אמיתית  תעשייתית  עסקיות    :פעילות  לחברות  מקצועיים  ימים 
. כל אלה הן הזדמנויות יוצאות דופן ללמידה מהחיים האמיתיים עבור הילדים ועוד  מגוונות, ייצור אבות טיפוס, ג'יגים למפעלי התעשייה

 שמדגישה את הייחודיות של עידן טכנולוגי כמרכז שכבר למעלה משבע שנים מחבר בין חינוך, טכנולוגיה ותעשייה.והנוער, בדרך 
 
 
 

 לאחר שנה עמוסה בכל כך הרבה טוב,  
 משמעותית ובטוחה   , שקטה,מאחלים חופשה מהנה, טובהאנו 

 . ולכולם  משפחות ל ,לילדים, לצוותים החינוכיים 
 

 
 , שבת שלום
 יורם קרין

 ראש המועצה

 


