
 

 

 
 

 
 נפרדים מנעמה 

ממעלה פטירתה של נעמה כץ  הקשה על    את הבשורהועצב רב  אב  בכקיבלנו  ביום שישי האחרון  
  נלחמה באומץ רב  בשנה האחרונהו  ,שניהלה את מתנ"ס עמק המעיינות קרוב לעשורמי    -גלבוע  
ת א  קבעו, שם  עלה גלבועשנים למ   השרע   הגיעו לפני שלוש  ובני משפחתה,  נעמה.  קשה  הבמחל
במועצהו  ,ביתם  לעבוד  החלה  לעמק  הגיעה  בעם  השתלבה  היא  עמק  .  את  שהוביל  חינוך  צוות 

את שור ניהלה  נהל את מתנ"ס עמק המעיינות. קרוב לעהקים ולבאגף חינוך ולאחר מכן עברה ל
חופש    , תוך מתןוהפעילות הענפה במרחב  , אנשי הצוות מנהלי המחלקות ה את  הובילהמתנ"ס,  

לכוליצי ועשייה  במועצהס  עם   .ם רה  עבודתה  מעוז  השתלבה,  יום  קבוצות   שם ,  ברשת  הנחתה 
הרשת. חברי  עם  רבים  פעולה  שיתופי  האחרונה  ויצרה  נעמה  בשנה  הקשה   ה  במחל   נלחמה 

רב,   משפחתהבאומץ  ומחזקים   וחבריה  כשבני  תומכים  לצידה  העת   נמצאים  שישי  כל  יום  עד   ,
 האחרון. 

וחזקה  נעמה גיבורה  בו  בחייה,  הייתה  לנו.  חלה הקשהמבקה במאגם  מדי  ,  אבדה  וחברה    -מוקדם  קולגה  אמיתית   שותפה, 
ה נעמה הקימ  הרבה שהתרחשה כאן בשנים האחרונות.  הקהילתית והחינוכית   , לפיתוח העמק ולעשייהמשמעותית לעבודהו
רבהו בהצלחה  המתנ"ס  את  של  ונ   ניהלה  ללבבות  הכנסה  הכול  הגדול    לאבב  םפישות ו  נ אשלנו.  התושבים  וילדים,  עובדים, 
   .משפחה כולה וכל קהילת מעלה גלבוע, הבני משפחתה: את משה והילדים, הוריה, אחיה מחבקים את ו

 יהי זכרה ברוך. 
 
 

 חינוך  כנס מנהלי
כנס   בקימרון  התקיים  שלישי  הליביום  שנת  לפתיחת  להערכות   מנהלי מודים 

ומנהלי חינוך  הצפון  מוסדות  מחוז  של  חינוך  החינוך  אגפי  עמד:  במ  במשרד 
דלית   גב'   -, מנכ"לית משרד החינוך ןר יפעת שאשא ביטו"ח"כ ד  -שרת החינוך  

 . אורנה שמחון רת גבה -מנהלת מחוז צפון במשרד החינוך ו שטאובר
בתערוכ נפתח  חדשנוהכנס  ב  ת ת  התוכניות  והמשיך  של  רים  והאתגהצגת 

החינו משרד  ושל  המחוז  שרהה  כולו.  ך המחוז  ומנהלת  המנכ"לית  ו  הוד , 
בשנים  צלחת ווהמ נחושהה התמודדות ל הצוותים החינוכיים על הלמנהלים ולכ

   .הוהיום שאחריהאחרונות עם אתגרי הקורונה 
לה  צפויה  בדיוק  שבוע  כי  יבעוד  מקווים  ואנו  הלימודים  שנת  תיפתח פתח  זו 

 מועדה. ב
 
 

 פרוייקט מחצלות
 .העמק מיישובי שעהבת השנה שפעל מחצלות  פרויקט לקיצו בא הגדול החופש סיום  עם 

  ילדים  מחלקת ,  קהילתי  לביטחון  המחלקה  של  פעולה  שיתוף  פרי הוא  !"  בטוח  על ,  חם   קיץ"  מתוכנית   חלק ,  הייחודי  הפרויקט
 מדריכים   הגיעו  פעילות ה  במסגרת   . יישוב  בכל  לשבוע  חת א,  החופשה  לאורך  פעלאשר    חברתיים   לשירותים '  והמח  ונוער

  ולנערות  לנערים   העניקה  המקסימה  הפעילות .  הנוער  בני  עבור  חברתי  למפגש  ובטוח  נעים פעילות    מרחב  ופתחו  ליישובים 
  .שלהם  ביישוב ולבלות  לשחק, להיפגש והזדמנות  הלילה בשעות  מענה

 
 
 
 

 , שלום  שבת 
 ,  קרין יורם 
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