
 

 

 
 

 
 הלימודים  שנת  לפתיחת  מתכוננים

  הם   הקיץ  חודשי  -  שכן ,  אלה  בימים  בעשייה  מלאות  והאחזקה  החינוך  צוותי  של   ידיהם
.  הקרבה  הלימודים  שנת  פתיחת  לקראת  והכנות  בנייה,  לשיפוצים  מצויינת  הזדמנות

,  בנייה היא והמשמעות האחרון העשור  לאורך  מתמדת  בצמיחה נמצאים  המועצה שובייי
 .שנה מדי המתעדכנים   והתלמידים הילדים למספרי החינוך מבני כל  והתאמת שיפוצים

 
  הספר  בית של המחודשת בנייתו גם השנה מסתיימת שדות ספר בית של הקמתו לאחר

  שני   הוקמו  ששופצו  מבנים  שני  ולצד  לחלוטין  פניה  את  שינתה  הספר  בית  סביבת.  ד"שק
  א " דרכ-הירדן  גאון,  דרכא-ד"שק  הספר  בבתי  הוצבו  חדשות  כיתות.  חדשים  מבנים

  שיפוץ   עוד . העמק  מיישובי  ארבעהב  חדשים   מעונות   של  בנייתם   והסתיימה  וביכורים
  והמשופצים   החדשים  המבנים.  בחמדיה  הפסיכולוגי   השירות  במבנה  נעשה  משמעותי
  להקים   החינוכיים  לצוותים  דרור   ולתת ,  "חינוך  עמק "  תפיסת  את  להעמיק  מאפשרים

  לממש   מאפשרים  והם  טכנולוגי  ובעידן  החקלאית  בחווה,  ר"בנש  אזורייםה  חינוכייםה  המרחבים  לצד,  וחדשניים  יצירתיים  למידה  מרחבי
  . עצמאי ולומד צוות עבודת , יצירתיות של מיומנויות המקדמת  STEMaianot של  העקרונות פי  על פדגוגיה

 
 פורום מובילי חינוך להוביל   ימשיך  . גם בשנה החדשהילדים ותלמידים יחלו את לימודיהם במעונות, בגנים ובבתי הספר בשנת תשפ"ג  5,500

יחד עם    ,החינוך לעידן בו אנו חיים  מתאימה את מערכת , והחינוכית בעמק אשר מייצרת כל שנה חדשנות ויזמות חינוכית  יהאת העשייחד  
  .חיבור שורשי ועמוק לערכים ומרחבי העמק

 
העשייה בשני תחומים: השפה האנגלית ותכנות, קוד ופתרון בעיות    תורחב השנה  עוד

הרצף החינוכי ביחד עם עידן    כו שלאורכל  לחדשה נבנתה  באמצעים טכנולוגים. תכנית  
טכנולוגי, בתי הספר, המרכז לחינוך סייבר והפדרציה בקליבלנד ללימודי תכנות, שפת  

לכל תלמיד ותלמידה הזדמנות    , אשר תאפשרקוד ופתרון בעיות באמצעים טכנולוגיים
אילו   מיומנויות בתחומים  ג  לרכוש  ב'    -בכיתות  בכיתה  יחלו השנה תלמידים  עוד  י"ב. 

מתוך   ללמוד אנגלית באמצעות תכניות שונות, בנוסף לתהליכים המתרחשים כבר כעת,
  .הינה מפתח חשוב להתפתחות בעולם בו אנו חיים שהאנגלית אמונה 

 
נושאים עימם מצוקות.    השפעות הקורונה עדיין ותלמידים בכל הגילאים עדיין  ניכרות, 

השירות הפסיכולוגי ימשיך להוביל תכניות לאיתור מניעה וטיפול על כל הרצף החינוכי  
 כדוגמת המקפצה, מחוברים, פותחים עתיד, מעגן, פעימות ועוד.

 
לנהל את חטיבת    נכנס, פבלו פודלובני  דרכא-ספר גאון הירדן  : לאורה זינגר נכנסת לנהל את ביתנכנסים לבתי הספר  שלושה מנהלים חדשים

 ושירן זהרוני מונה לניהול בית הספר דקלים.   דרכא -ניים של גאון הירדןיהב
 

הימים הבאים שעוד נותרו עד לסיומו של החופש הגדול יוקדשו לימי הערכות של הצוותים בבתי הספר, להכנת גני הילדים והכיתות, וגם  
 תלמידים ומשפחותיהם.להתארגנות ה

העשייה החינוכית הרבה מתאפשרת בזכות המחוייבות הגדולה של אגף חינוך של המועצה, הצוותים החינוכיים ומובילי החינוך בעמק וגם  
 שותפות ביחד, הקהילות וההורים. - בזכות השותפים לאורך כל השנה: משרד החינוך, רשת דרכא, הפדרציה של קליבלנד

 מנהלים, מחנכים, תלמידים והורים.  -והצלחה גדולה לכולם: למתחילים ולממשיכים בדרך  תודה לכל השותפים
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 למירב  40
.  השמונים  שנות  בתחילת  הדתיות  ל "הנח  שבהיאחזויות  הוותיקה  הייתה  מלכישוע   היאחזות

  .הדתי הקיבוץ תנועת  קיבוצי  צעיר  - מלכישוע לקיבוץ והפכה הנקודה אוזרחה  1982 בשנת 
 . מירב  לקיבוץ שמו את ושינה הנוכחי  למיקומו הקיבוץ עבר  1987 -ב

,  צמח  אשר  לישוב  שנה  40  ההר  על  ציינו  ומרגש  קהילתי,  חגיגי  באירוע,  האחרון  בחמישי
  עסקית   מתפתח ,  צעירות  משפחות   וקולט,  ממשיך  ועדיין  השנים   כל  לאורך  והתפתח   גדל

  מקצועית   חקלאות  פיתוח  לצד,  קהילתיות  משימות  ולפתח  להוביל  ממשיך,  וקהילתית
  ושהתרחש ,  40-ה  שנת  אירועי  את  שסיכם,  השיא  אירוע  אל .  עסקים  ומתחם,  ומשגשגת 

  מהעמק   רבים  אורחים  ועוד  הענפה  מירב  קהילת  הגיעה  -  המתפתח  העסקים  במתחם
  לידי   הביא  אשר,  קהילתי  ומופע  חברים  מפגש,  מזון  דוכני,  מתערוכה  נהנו  אשר,  לו  ומחוצה

 .  שנותיו כל לאורך הישוב סיפור את ביטוי
 
 

 מצטיין רמטכ"ל 
  ארבעת   מתוך  אחד  להיות  -   ב"הנצי  מעין  ממן  חגי  ם "רס  זכה   האחרון  בחמישי  שנערך  ל"הרמטכ   מצטייני  בטקס
  במהלך ,  מכן  לאחר  שנים  13  - כ.  5035  לגדוד   2003  בשנת   התגייס ,  לשישה  אב,  42  בן,  חגי.  ל"רמטכה  נימצטיי
 קרביות   יחידות  יוצאי,  ממילואימניקים  שמורכבת  המהירה  התגובה  יחידת  -  לית״ם  הגיע,  במילואים  השירות  שנות

 .ביחידה כלוחם לשרת   והחל העמקים תושבי, וסיירות
  הוא .  ועוד  בנשקים,  ברכבים  הלוגיסטי  הטיפול   כל  את  עצמו  על   ולקח   2030  סוף  עד  ביחידה  להתנדב   ביקש  חגי

  מעוררת   בצורה  המערך  את  להעמיד  שהצליח  היחידי  והינו  הקמתה  מיום  במוטיבציה  מלא  ליחידה  הצטרף
  של   הכשירות  שמירת,  הציוד  ארגון,  האימונים  ימי  הכנת  לטובת  האישי  מזמנו  חגי  השקיע  השנים  לאורך  . השראה
   . לסיימה והאחרון משימה לכל   להתנדב הראשון הוא, החטיבה מול הלוגיסטיקה וארגון והנשקים הרכבים

 . מתושבינו אחד כל של והאישי האזורי הביטחון בחיזוק חלק לוקחים אשר היחידה חברי ולכל! לחגי  כח ישר
 
 

 הדיגיטל  אקדמיית 
  מפגשי   עשרה  שכללה",  השלישי  לגיל  הדיגיטל  יתיאקדמ"  של  אחרון  מפגש  התקיים  השבוע

 לעמק   חברתית  כתרומה"  ואלי  ספרינג"  צוות  י"ע  שהועברו מעשיים  ומפגשים  השראה
  חסמים   הורדו,  אשכולי-אזורי  פעולה  שיתוף  נוצר  הייחודית  כנית והת  בזכות  . שאן  ולבית

  מודל   ונוצר   הבדידות   את   שהפיג   שבועי  מפגש   התקיים ,  השלישי  הגיל   בקרב  טכנולוגיים 
  בשיתוף   ואלי  ספרינג  י"ע  נבנה   הקורס  . ולשכפל  ללמוד  מבקשים  אחרים  אשכולות  שכבר

  הרשויות  של  חברתית  פעילות  בתוכה  המאגדת  -  סופרסונס  של  אשכולות  אשת  פרויקט
  בתחומו  חזק  אחד  כל , וואלי ספרינג של   הצוות  הם  המרצים  נבחרת .  עמקים כנרת   באשכול

  למען   וההירתמות  השותפות  על  השותפים  לכל  מיוחדות  תודות.  חדשים  וכלים  ידע  ותורם
 . הקהילה

 
 

 בעמק  קיץ  פעילות 
 ההורים  של  הפעלה   תוכניות  הם  האחרונים  והימים  מכבר  זה  הסתיימו  הקייטנות.  לסיומו  ומתקרב  הולך  כבר  ובעצם,  בעיצומו  הגדול  החופש

  רבות   משפחות  הגיעו  אליו  עידן  במרכז  קהילתי  ירח  ליל  התקיים  שעבר  בשבוע.  ענפה  פעילות  מתרחשת  בעמק  גם.  והסבתות  הסבים  ושל
  מות 'פיג  מסיבת  התקיימה  אתמול,  גורו  בגן   ילדים  הצגת   מתקיימת  צ" אחה  בשעות  שלישי  יום   מדי,  שונים  מסוגים  בהפעלות   מלא   להפנינג

  המשותפת  התיאטרון  עונת  את  חתמה  אשר,  הקאמרי  תיאטרון  של  הטנק  ההצגה  הועלתה  השבוע  ובתחילת  האזורית  בספריה  לילדים
 המטמון "  המושקע  הבריחה  אולם   אל   גם.  בהצגה  לצפות   והגיע  הספר   את  שכתב  ענברי  אסף  הסופר  במעמד,  והעמק  העיר  של   הראשונה

  ס " ובמתנ  תרבות  במחלקת  עובדים   וכבר  . הקסום  האולם  של   הקלעים  מאחורי  דופן  יוצאת   לחוויה,  יום  מידי  רבות  קבוצות  מגיעות  -"  בקימרון
 .ובאה הממשמשת החדשה לשנה התכניות  ועל בסוכות שיתרחש  המעיינות פסטיבל  הפקת על
 

 
 

 , שלום שבת
 , קרין יורם

 המועצה ראש


