
 

 

 
 

 מתחילים שנה חדשה 
אם וכיצד תיפתח שנת הלימודים. אתמול נשמנו לרווחה עם קבלת  ה היה לא ברור

 . ההודעה על כך ששנת הלימודים תיפתח כסדרה
  על הכנת בתי הספר, הגנים   הטכניים והחינוכיים  לאורך כל הקיץ עמלו הצוותים

כניות הלימודיות והחברתיות  ו: שיפוצים, ניקיונות, חידוש וכמובן הכנת התוהכיתות
  אשר יצפו לתלמידים לאורך השנה.

מתחילים  תשפ"ג  הלימודים  שנת  י"ב   בעמק  תלמידים   5,136  את  ועד  גן  .  מגיל 
יסודיים,   5:  ועד י"ב הלומדים בתשעה בתי ספר  'תלמידים מכיתות א 3,700סה"כ 

  , תלמידים  250  הבוקר  את כיתה א' החלובתי ספר לחינוך מיוחד.    2  -על יסודיים, ו  2
 . 240י"ב   ואת כיתה

שהיא תוצאה של צמיחה דמוגרפית    אנו רואים קפיצה גדולה במספר הילדים בעמק
בי המועצהימואצת  אשרשובי  כיתות,    ,  גנים,  יום,  מעונות  של  לבנייה  הביאה 

  ובית ספר יסודי חדש בעמק.הרחבת בתי הספר 
ה לסיור  יצאנו  הספר  1  -הבוקר  בתי  בכל  ביקרנו  שלנו.  המסורתי  ,  לספטמבר 

  פגשנו ,  בשדי תרומותחווה בעדן ועידן טכנולוגי, ביקרנו בגן    - במרחבים החינוכיים  
טובה   לימודים  שנת  בברכת  צוותים  -ומשמעותית  ובירכנו    , חינוכיים   מנהלים, 

 תלמידים והורים נרגשים. מאבטחים,
כל   לראות  רבים  מאמצים  שעושה  מגוונת  מערכת  היא  בעמק  החינוך  מערכת 

לתת מענה    ,תלמיד ותלמידה באשר הם, ובמקביל למערכות החינוכיות הרגילות
גווני הקשת, לעולים חדשים ממרכז הקליטה  מגוון  על  לתלמידי החינוך המיוחד 

   .מובילי החינוך שלנו לאורו הולך צוות ובלתי נפרדות מהמעשה החינוכי בעמק חלק ממטרות ערכיות חשובותכ  -ועוד. זאת 
זו הזדמנות נוספת להודות לאגף חינוך של המועצה ולכל הצוותים    אנו מאחלים לכולם שתהא שנת לימודים מוצלחת, רגועה ומשמעותית.

 החינוכיים של החינוך הפורמלי והלא פורמלי על עבודתם המסורה והמקצועית לאורך השנה. 
 
 

 בגאון הירדן דרכא  מצטיינים
החברתי והלימודי. בית החינוך גאון  ביום ראשון פרסם משרד החינוך את רשימת בתי הספר בחטיבה העליונה אשר הצטיינו בתחום הערכי, 

דרכא בעמק המעיינות נמצא ברשימת בתי הספר המצטיינים ובחירתו התקבלה על סמך שקלול של שורת מדדים בתחומים הערכיים,  -הירדן
חינוך מ נשירה, קליטת תלמידי  לבגרות, מניעת  בזכאות  בין היתר  וכן בהתאם לשיעור השיפור שחולל  והלימודיים,  וגיוס  החברתיים  יוחד 

זוכים עובדי ההוראה שבבית הספר לתגמול כספי, זאת בהתאם לסיכום שעוגן בין משרד החינוך לבין ארגון המורים   לצה"ל. לאור ההישג,
 ומשרד האוצר, במסגרת הרפורמה "עוז לתמורה".  

ניעת נשירת תלמידים, קליטת תלמידי החינוך  חברתיים, נכללו המדדים: שיעור הגיוס לצה"ל, או לשירות אזרחי/לאומי, מ-בהישגים הערכיים
המיוחד, ומידת הקרבה לתעודת בגרות מתוך התלמידים שאינם זכאים לתעודה מלאה. כמו כן, מידת השיפור בהשוואה להישגים קודמים.  

ת לבגרות, אחוז הצטיינות  בהישגים הלימודיים נקבעו המדדים: הישגים לאור מבחני המיצ"ב ביסודי ובחט"ב ולאור מדדי הטיפוח, אחוז הזכאו
 במבחני הבגרות, אחוז זכאות לתעודת בגרות איכותית, מידת השיפור בהשוואה להישגים בשנה הקודמת.

 
 

 הנחת אבן פינה -המובל המזרחי 
  הפינה   אבןהונחה  ",  מים  אפיקי"  המים   אגודת  י"ע  שאורגן  משתתפים  ורב  מכובד  בטקס

  המובל "  פרויקט  במסגרת (  שפעה  מאגר   עד   דושן  מצומת)   המרכזי   המים   צינור  לסלילת 
 . העמק לחקלאות ובמשמעותו בהיקפו היסטורי פרויקט - "המזרחי

,  מקורות,  המים  רשות  אנשי,  שאן  וקבוצת  המועצה,  המים  אגודת  אנשי  השתתפו  בטקס
 המובל   פרויקט  מטרת.  העמק  וחקלאי  יישובי  ונציגי,  לפרויקט  השותפות  השכנות   המים  אגודות

  לחקלאות   שפירים  מים  ולספק  להוביל  היא   - "מים  אפיקי"  י"ע  ומבוצע  המובל  - המזרחי
, בעמק  שנוצרה  השפירים  המים  מצוקת   את  לפתור   ובכך,  המזרחיים  לעמקים  מהכנרת
  ההתמודדות   את  ולהיטיב,  היבולים  ורווחיות  איכות  ושיפור   הגידולים  סל   הרחבת  את  לאפשר

 . העמק רחבי בכל והרחבתה צמיחתה את  ולהבטיח החקלאות  אתגרי עם
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 חובשים ונהגי אמבולנס 
 במהלך  םהתקיי  המועצה  ביישובי  החירום  רפואת  תחום  חיזוק  ממהלך  כחלק

ומשמעותי    קורס  האחרונים  החודשים . וחובשים  אמבולנס  נהגי  להכשרתחשוב 

, רפואיים  חירום  מצבי,  בהחייאה  פרקים  ותרגלו  למדו  המשתתפים  הקורס  במהלך

.  וכנהגים  כחובשים  א"מד   בתחנות  ויתנדבו  ימשיכו  המשתתפים.  ועוד  טראומה
פעולהה  הקורס שיתוף  תוצר    לשירותים   המחלקה,  הביטחון  מחלקת  של  וא 

 ביום .  המועצה  תושבי  17  מתוכם  משתתפים  19  חלק  לקחו  בקורס.  א"ומד  חברתיים
  עצמם   הרואים  למשתתפיםו  למד"א גלבוע  נויהודו  סיום ה  טקסהשתתפנו ב  שלישי

  . המועצתי החירום ממערך חלק
 
 

 רשת עמיתות מנהלות 
,  פעולה  שיתופי  לקידום   עמיתות  רשת  שהיא",  פנימה  משפיעות "  תכנית

 יצאה  - המעיינות  בעמק  מנהלות  נשים  בין  קשרים  ויצירת  התפתחות,  התייעצויות
 .במועצה האישה מעמד לקידום היחידה בהובלת , לדרך אמש

  שנכונות ",  סופרסונס"  בהנחיית   מנהלות  נשים  נבחרת   להקים:  הרשת   מטרות
,  ותשפיע  תוביל,  שלנו  במרחב  נשים  תקדם ר  שא  ,חלוצית  בקבוצה  חלק  לקחת

  שיתמקדו , מפגשים  ארבעה כוללת  כנית והת . בעמק כמנטוריות -  מקומית השפעה
  התפתחות ,  עמיתות  למידת,  פתיחות  שתאפשר ,  רשת  ויצירת   למידה,  בהיכרות

, והיא מתרחשת בתמיכת קבוצת שאן,  בעמק  פנימה  משמעותית  עשייה  והמשך
 אפיקי מים, ואשכול כנרת עמקים.

משתתפות מכל רחבי העמק לוקחות חלק בנבחרת וביניהן: עו"ד, חוקרת,    20  -כ
משק,   מרכזות  כספים,  סמנכ"לית  עמותה,  מנכ"לית  וכלכליות,  עסקיות  מנהלות 

אגף ברשות, כלכלנית, סמנכ"לית מערכות מידע, מנכ"לית מועצה, מפקחת  מרכזת  
 במשרד החינוך ועוד. 

 
 
 
 
 

 ,שלום שבת 
 ,קרין יורם

 המועצה ראש


