מס'  | 462יט' טבת תש"פ |  16בינואר 2020

הלב האדום נדם
בוקר קשה ועצוב היום בעמק ,עם היוודע דבר לכתו בטרם עת של ינון
אשכנזי ,האיש עם הלב הענק ,שהיה מעורב בספורט בעמק כל חייו ,בנה
והקדיש את מפעל חייו לבית הספר לכדורגל שהקים לזכר ארז בנו ,שבו
גדלו והתחנכו רבים מילדי העמק והאזור.
לאורך כל הדרך רתם ינון עוד ועוד שותפים למפעל חייו ולפעילות הענפה
יחד עם הפועל תל אביב והשייטת ,שנקשרו בחוט חייו.
ינון ,איש עם נשמה גדולה התמסר בנוסף לפעילות ספורט משותפת
לערבים ויהודים ,מדי שנה ערך טורניר לילדים עם צרכים מיוחדים והיה
שותף בכל מפעלי הספורט בעמק .היום הלב הגדול והאדום נדם .אנו
משתתפים בצערם הכבד של המשפחה היקרה וכל בית רשפים.

קהילה מקדמת מוגנות
יום עיון בנושא קהילה מקדמת מוגנות למנהלי קהילות ולצוותי מוגנות ביישובים נערך השבוע .מטרת יום העיון היתה להעלות את
מודעות ההנהגות לחשיבות ולמשמעות שיש להקמת צוותי מוגנות מינית ,בהגברת החוסן של הישובים ויכולת ההתמודדות שלהם
עם אירועי פגיעה מינית המתרחשים בתוך הקהילה.
המשתתפים שמעו את הרצאתה של רונית ארגמן בנושא "הקהילה היא כמו משפחה" שבה המחישה את המשמעות של פגיעות
בתוך קהילות קטנות וההשלכות שלהן ,את ד"ר רונית צור שדיברה על ההיבטים החוקיים של צוותי המוגנות ,ואת אסנת נורדן -
עו"סית במחלקה לשירותים חברתיים אשר דיברה הלכה למעשה על פעילות הצוותים בישובים וממשקי העבודה עם הגופים
המקצועיים.
בחודש הבא תפתח במועצה הכשרה לצוותים שיעביר מרכז הסיוע לנפגעי/ות תקיפה מינית חיפה והצפון .הקורס ייתן כלים
יישומיים וידע למשתתפים לביצוע עבודת צוות המוגנות  -טיפול ותגובה לאירועים וביצוע פעולות הסברה ומניעה ביישובים.
היום החשוב הוא פרי שיתוף פעולה של אגף חינוך וקהילה  -המחלקה לשירותים חברתיים והמחלקה לביטחון קהילתי עם אגף
צמיחה.

שותפות ביחד
משלחת מורים מירדן בראשות הגנרל מנצור הגיעה לשלושה ימי למידה
יחד עם צוות החווה החינוכית חווה בעדן .המשלחת הגיעה כחלק
מתכנית שת"פ עם ירדן ,במסגרת שותפות ביחד ובתמיכת הפדרציה של
קליבלנד .מטרת הביקור היא לייצר שותפויות ולמידת עמיתים וכן לבנות
יחד כנס שיתקיים בחודש מרץ בנושא חינוך לחקלאות המבוסס על
עקרונות ה STEM -מתוך ערך של ערבות הדדית ואחריות סביבתית.

גמר ארצי מרוצי שדה
כבכל שנה ,נערך בעמק השבוע גמר ארצי לבתי הספר במרוצי שדה .מאות רצים ,תלמידים מכל רחבי הארץ ומבתי הספר גאון
הירדן  -דרכא ושקד  -דרכא הגיעו לקחת חלק בתחרות שמתרחשת בתקופה שבה העמק במיטבו ,הטמפרטורה מצויינת והכל ירוק
מסביב.
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