
 

 

 
 
 

 יום המחנכ.ת
יום  יום המחנכ.ת    , , המצויין בכל רחבי הארץלצוותים החינוכיים המוקדש  . הוא 

למחנכים ו ולהודות  להוקיר  רבות  פעולות  נעשות  על שלל    במסגרתו  ולמחנכות 
 על עבודתם המשמעותית והחשובה.  תפקידיהם.ן

חינוך  אצלנו   היום המיוחד התקיים  אגף  וצוות  דאג לשי    בתחילת השבוע,  אשר 
חנוכה הוא    יצא לפגוש את הצוותים בגנים, בבתי הספר ובקהילות.  צנוע ומתוק

ואצלנו בוקעים ניצוצות אור רבים מהמערכות החינוכיות שלנו ומאירים  ,חג האור
הרך, בגיל  העמק:  בישובים.  את  החברתי  ובחינוך  הספר  בבתי  צוותי    בגנים, 

החינוך הפועלים בכל קשת הגילאים מביאים עימם כל העת רעיונות חדשניים  
משמעות   של  תחושה  ולייצר  לחבק  לטפח,  הודואגים  ואצל  תלמידים הילדים 

ומודים לאנשי ונשות החינוך על   ,בחברות ובמקצועיות   ,אנו גאים מאוד בעשייה החינוכית בעמק, ביצירתיות, בחיבורים   הצעירים.
 פועלם וחלקם ביצירת סיפור עמק חינוך למען ילדינו והדורות הבאים. 

 
 

 כנס המחול ע"ש יאיר שפירא
. העמק  וברחבי  למחול  במרכז   46  -ההתקיים בפעם    שפירא המחול ע"ש יאיר    כנס

 ותלמידי  תלמידות   300  -כ   הגיעו  אותו מוביל שנה אחר שנה שאול גלעד,    כנסל
ל ומופעי   הבוקר   .הארץ  רחבי  מכל  ב"י-י  כיתות מ  מחולהאולפנים  נפתח בטקס 

  מיטב   עם   חווייתיות מחול של הרקדניות והרקדנים והצעירים, המשיך עם סדנאות  
ונחתםהקיבוצית   הלהקה  רקדני  עם   רפרטואר  וסדנת   בישראל  למחול  המורים   , 
  לרקדנים מצטיינים  ל"ז   שפירא   יאיר  ש"ע  פרס   הענקת בקימרון בטקס    עם ערב

 . עשב בת  ולהקת  הקיבוצית  מהלהקה
  רבעה'  לגב  הוענק השנה  שוויקה  תימנע  ש"ע  פרס מיוחד לקידום החינוך למחול

היום כולו   .בישראל  הערבי  במגזר  המחול  תחום   ומובילת   רקדנית  ,מורה,  מורקוס
, למנהלי ומנהלות האולפנים מחולה  לתלמידי  והשראה  מפגש  מהווה  זה  יום  ת.הקיבוצי  להקת המחול  של תעתוע  במופע  הסתיים 

 ולכל אוהבי המחול בעמק ובאזור. ,והמרכזים למחול מצפון ועד דרום 
 
 

 פורצת דרך 
נוו בכיתות  תקשורת  כיתות  פלג, מחנכת  ניר  על הספקטרום  לת   השני  למידים 

דרך של מנכ"לית  קיבלה את פרס מורה פורצת  דרכא,  האוטיסטי בגאון הירדן 
ורמים תרומה משמעותית  ת משרד החינוך. הפרס ניתן למחנכים פורצי דרך אשר  

מענק כספי    -הפרס  חודית לקידום החינוך והובלת חדשנות במערכת החינוך.  יוי
הוענק לה    - ינוכיות במערכת החינוך  אלף שקל לקידום יוזמות ח  36בסכום של  

יצירת   תוך  ומזמין  יצירתי  יוזמה למען שילוב תלמידים בחברה באופן  קידום  על 
יצירת מוטיבציה  וכן על  וקהילת בית הספר  שיתופי פעולה עם הצוות החינוכי 

 בקרב התלמידים למען קידומם האישי והחברתי. 
 המבורכת והחשובה.  ברכות לשני ולצוות נווה על הזכייה ועל הפעילות 
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 צילום: אודי הילמן 



 

 

 
 
 

 נש"ר לחנוכה 
 לתוכנית  שותפים יסודיים הה  הספר  בבתי  במיוחד   וחגיגי  מרגש  יום ערב חג החנוכה התקיים  

 למפגש  זכו   הספר  בתי  תלמידי  .ולמחול  למוזיקה  במרכז   הפועלת  נגינה, שירה, ריקוד( (נש״ר
  החג   שירי  של  משותפת , אשר החל בשירה  הספר  בתי  בתוך  ומחול  מוזיקה   של  זו  לשנה  ראשון

 הילדים   של  ושירה  מחול,  נגינה  מופעי  עם   ונמשך,  נש״ר  של  הנגינה  מורי  צוות   בהובלת 
  התלמידיםם המקסימים, וימהמופע  ונהנה  פעולה  שיתף  התלמידים   קהל  .בתוכנית  הלומדים 

.  שלהם   הלמידה  תוצרי  את   ולהציג  חבריהם   בפני  להופיע  ונרגשים   גאים   היו  ,ורקדו  שרו  ,שניגנו
תכנית    .נוספים   מופעים השנה כבר צפויים    ובהמשך,  הספר  בתי  בתוך  ראשון  מופע  זה  היה

חשיפה לתחומי   המעיינות   עמק  לתלמידי  מאפשרת נש"ר הפועלת בעמק כבר מעל לעשור  
   שר כוח לכל השותפים. י. יומחול  המוזיקה  תחומי  עם   ומהנה  חווייתי  מפגשהאמנויות השונים ו

 
 

 שגרירי שותפות
בתכנית   נוסף  של מחזור סיומו    חגיגי עם   התקיים ערב בערב נר שני של חנוכה

ושל שותפות   ,בית שאןו  של מחלקות הנוער בעמק המעיינות   "שגרירי שותפות "
שאן   בית  המעיינות    -ביחד  של קליבלנד.    -עמק  שנה  מעל  מסכמת  הקבוצה 

היכרות עם יהדות ערכו  וריים בין העיר והעמק וזהעמיקו בחיבורים אשבה  פעילות  
לבני חיבור  תוך  בפרט  בקליבלנד  והקהילה  בכלל  בתכנית  ה  התפוצות  נוער 

היה ערב    ביקורים הדדיים בעמק ובקליבלנד וסמינרים משותפים.,  המקבילה שם 
שבו לקחו חלק בני הנוער והוריהם, צוות שותפות יחד ונציגי העיר מרגש במיוחד  

את    והעמק. ביחד התרומה המשמעותי הדגשנו שוב  והחשובה של שותפות  ת 
 לחיזוק ופיתוח האזור כולו. 

 
 

 חוגגים חנוכה בעמק
לכבוד חנוכה, התקיים בוקר משותף של כיתות ו' מבי"ס שק"ד עם ותיקי העמק 

 דורי מקסים ומשמח.-בגיל עוז. משחקים, יצירות, ובעיקר שיחה ומפגש בין
רועי החג של מחלקת ילדים ונוער התקיימה מסיבת חנוכה  יואתמול, במסגרת א

משחקים   -גם כאן   משתתפים, ילדים ואנשי צוות.  600  - קרוב לו, עם  -לילדי א
 ן מגוונות, יצירתיות והיתוליות שבה  ,משעשעים, משימות, הפעלות מפתיעות 

 לקחו חלק המשתתפים הרבים. 
 
 
 

 
 
 

 חנוכה שמח!
 שבת שלום,

   ,קרין יורם 
 המועצה  ראש


