
 

 

 
 

 קפה הזדמנויות 
השנה  זו  שנערך  האירוע  טכנולוגי.  בעידן  הזדמנויות  קפה  נערך  שלישי  ביום 
בכל   והיצירתית  תחומית  הרב  החינוכית  העשייה  את  ביטוי  לידי  מביא  השישית 

המרחבים,   החינוך,  מוסדות  העמק:  הקהילתית  רחבי  החברתית,  הפעילות 
 והחיבורים בין כולם. 

במלאת שנתיים למותה, הוקדש האירוע לזכרה של שולי לנדה, שהייתה מחנכת 
 וסגנית מנהל בית החינוך גאון הירדן דרכא. 

שולי, הייתה חלק משמעותי וחשוב ביצירת הסיפור החינוכי הגדול מתחילת דרכו.  
של עמק חינוך, מעגלי נפגשים וחלק בלתי חלק מיצירת השפה והתוכן    היא הייתה

אשת חינוך שהאמינה   נפרד מנבחרת מובילי חינוך בבית ספר גאון הירדן ובעמק.
  בתלמידים וביכולות שלהם, ראתה אותם ואת החוזקות שלהם ודחפה אותם להאמין בעצמם ולהצליח.

רבים הוצגו   ואנשי מקצוע שותפים מתחומים  חינוכיים,  צוותים  אליו הגיעו  רחבי    כארבעים ביריד  פרוייקטים המתרחשים בכל 
 העמק.

מסע בעקבות הילד שקראו  את הערב חתם דב נבון בהצגת היחיד "מילה טובה" המבוססת על סיפור חייו ומספרת את סיפור ה
  .יפור המוכיח שבעזרת כח הרצון השמיים הם הגבול, סיהיה שחקןלו ליצן ואף אחד לא האמין שיצליח 

 << לכל הפרוייקטים 
 
 

 ניהול משבר קהילתי
  ממלאי   כשישים   השתתפו  במפגש.  בקהילה  משבר  ניהול  עם   מיטבית   התמודדות   בנושא  עיון  יום   במועצה  נערך  שעבר  בשבוע

 . ועוד  מוגנות  צוותי רכזות , ורווחה בריאות  מנהלות , חינוך מנהלות , רים "ויו קהילות  מנהלי - היישובים  מן תפקידים 
 בהשתתפות  פאנל  נערך  ,קהילתית   לאיתנות   שלהם   והקשר   וערכים   נורמות   על  אורנים   ממכללת   סולומון  מירב   ר "ד   הרצתה  במפגש
 משבר   של  מיטבי  לניהול  המועצתית   העבודה  תפיסת   והוצגה  התמודדו  שעימם  משברים   אודות   תובנות   שחלקו  מהישובים   נציגים 

 . משבר בעת  ליישוב לסייע יכולה המועצה שבהם  למקומות  התייחסות  תוך
 נוצרים   שבהם   ארוכים   תהליכים   של  תולדה  הם   ולעיתים   פתאומי  באופן  מתעוררים   לעיתים ,  קהילה  בכל  מתרחשים   משברים 

 הקהילה  שבו  האופן  על  אדירה  השפעה  יש  המשבר  לניהול  כי  ההבנה  מן.  בקהילה   השותפים   בקרב  ובנורמות   בערכים   פערים 
 משותפת   עבודה  של  תוצר  שהוא  העיון  יום   את   לקיים   החלטנו  ממנו  לצמוח  ואף  סבירה  בצורה  מהמשבר  לצאת   וכן  להתמודד   תצליח
 במועצה. ואגפים  מחלקות  חוצת 

 תוכן  בעולמות   נוגע  המשבר  בהם   במקרים   משותפים   עבודה  נהלי  וחידוד   ליצירת   המחלקות   בין  מפגשים   נערכו  העיון  יום   לקראת 
  היישובים  למנהלי  זמינה  והיא  דיגיטלית   חוברת ועלתה לה  העבודה  תפיסת ,  ובישובים   במועצה  העבודה  תפיסת   וגובשה  חופפים 

 באתר המועצה.  עת  בכל
  המועצתי   המודל  על  המתבסס  חינוכית   במערכת   משבר  ניהול  על  בישובים   הרך  הגיל  למנהלות   מפגש  נערך  העיון  ליום   בהמשך

 . מותאמת  הפעלה תפיסת ובשה וג חינוך מערכת  מאפייןה משברי אירוע שבו ניתחו המשתתפות 
 קיימים   משברים   עם   בהתמודדות   תסייע  העבודה  שתפיסת   ומקווים   השונים  מהישובים   הנרחבת   ההשתתפות  על  מברכים   אנו

  << ניהול משבר בקהילה -חוברת ל .ועתידיים
 
 

 הטובים המעשים יום
בפעילויות    צויין היום המיוחד   השנה.  טובה"  רוח"  עמותת   עם   בשיתוף  הטובים   המעשים   יום   את   העמק  ברחבי  מציינים   שנה  כמדי

 ישוב  בכל. בישובים  החברתי החינוך למסגרות  חילקו אותן משובחים  אפיה מוצרי של ערכות  הכינו ונוער צעירים  מחלקת שונות: 
 .לאחר ונתינה טוב עשיית  - משותף מכנה שלכולן, אחרת  בדרך  ובתוצריה בערכה להשתמש בחרו
  של   בדוגמאות   מדרכות   של  ועיטור  צביעה, האחדות   לעידוד   שלטים   מהכנת  - בדרכו  אחד   כל,  טוב  לעשות   הם   אף  בחרו  הספר  בתי

  .ועוד  ,הספר בית  סביבת  טיפוח,  לנהגים  מפנקת  קפה עגלת , סיעודיים  oבבתי משותפת  ופעילות  ביקור, רצפה משחקי
 . העמק ברחבי הסיעודיים  לבתים  אותם העניקו מתוקים  מאפים  -  היום  מרכז ובאי הצוות  יחד  הכינו עוז גיל בעמותת 

 המתקלטים   בהש  מקפיצה שהולכת להפוך למסורת ו מיוחדת, מרגשת   משפחה  מסיבת :  אמיתית   בחגיגה  הסתיים   המרגש  היום 
 . מיוחדים  צרכים  עם  לאנשים  יי'ג די קורס בוגרי הם 
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https://emek-maianot-region.muni.il/uploads/n/1679478167.1706.pdf
https://user-1723486.cld.bz/emek-maianot-region-crisis-management-in-the-community


 

 

 
 
 בוע חמ"דש

  מורי    של  המסורתי  בטקס  בחגיגיות   נפתח  שעבר  בשבוע  תקיים הש  ד "החמ  שבוע
 ם ומצטייני   בולטים   חינוך  אנשי  100  - ל  ייחודית   והערכה  תודה  מעניקים   בו  המאה

  .דתי  הממלכתי נוךיבח
 והמדריכה  הגננת   גדולה  והובגא  אותנו  ייצגה  ג"תשפ  לשנת   הצפון  מחוז  בנבחרת 

 קצועיתמ הנעימ  ,רגישה ,מיוחדת   אישיות   היא,  אביטל  .צבי  מטירת   יובל  אביטל
 והילדים  הגנים   צוותי  את   ומקדמת   מעמיקה  היא  מובילה  כגננת   בתפקידה.  ואיכותית 

  את  ומקדמת   ים ימשמעות  תהליכים   מובילההיא  , ואכפתיות   רגישות   תוך בעמק
ובסביבה  הטיול,  הגרוטאות   חצרמצעות  בא  המקומית   האקולוגיה בישובים  ים 

  .לקהילה וקשר חיבורתוך  ,הקרובה
 !ות חמות ברכ

 
 

 המעיינות בעמק אנגלית
 את  לקדם   החלטנו  קליבלנד   של  והפדרציה  החינוך  משרד מ  יחד עם השותפים שלנו

 בעמק  ם תלמידי  הראשונה  בפעם .  בעמק  היסודיים   הספר  בבתי  האנגלית   לימודי
  דרך   חוויה  על  בעיקר  מבוססת   הלמידה'.  א  מכתה  אנגלית   ללמוד   מתחילים 
  בהש  - לאנגלית   מורים   הילת ק  -   community  הוקמה  בנוסף.  ושירה  משחקים 

  . עמיתים למידת ו חשיבה משותפת על תכניות קיימות  ימת ימתק
  קופרווסר  בצלאל  ,החינוך  במשרד  שפות   אגף  מנהלת  לוי  ציונה  בעמק  סיירו  אתמול
  מנת  על  נוספים   תפקידים   ובעלי  ,החינוך  משרד ב  המוסיקלי  החינוך  על  מרכז  מפקח

  התרשמו  האורחים .  נוספות   ותוכניות   שלנו  התוכני  את   ולהכיר  המורים   עם   להיפגש
  .בעמק הייחודי הרשותי העבודה ומהמערך המורים  מעבודת 

 
 

 הספורט  בשביל נפגשים
 בשיתוף  רימון  הספר   בבית   הגופני  החינוך   מורי  מובילים   מעשור  למעלה  כבר

ה  המורים  הספר  מבתי  גופני    במקצועות  ספורט  יום   בעמק  יסודיים לחינוך 
  המיוחד  יום ה  לקראת כהכנה  .  היסודיים   הספר  יבת   תלמידי  לכל  האתלטיקה

  התקיים האירוע המרגש ברימון לו   שעבר  בשבוע.  ת ו ספרי  בית   תחרויות   התקיימו
 נמצאים  אנו  בה  המאתגרת   במציאות   שת בתי הספר היסודיים.חמ  שותפים   היו

 בשמחה   נפגשים   הישראלי  המגוון  מכל  ומורים   תלמידים   מאות   לראות   מרגש  היה
  .מופתית  בהגינות  ומתחרים  גדולה

 
 

 בית ראשון במולדת 
לקלוט   חזרנו  באוקראינה  המלחמה  ואוקראינה. בעמקבעקבות  מרוסיה  שהגיעו  רופין משפחות  נקלטו    בכפר  גלבוע  ובמעלה 

 משפחות שהחלו ללמוד באולפן בשדה אליהו.  9בחודשים האחרונים 
 לקליטה   וחשוב  ראשון  כצעד   גדולה  בהתרגשות   ראשונים   משפטים   מדברות   וכבר  עברית   לומדות ה  המשפחות   קפצנו לבקר את 

 . בית  הרגשת  להם  מעניקהה וחמה משמעותית  לקליטה שהתגייסו בישובים  מצוין מרגישות המשפחות  .מוצלחת 
 . המועצההסוכנות ו, השיכון משרד , הקהילות  :החשוב לפרוייקט השותפים  לכל תודה

 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 

 יריד אביב 
ביריד השתתפו עסקים    .בבוקר שישי האחרון התקיים בהאב "הכוונת" יריד אביב 

קבלת שבת  לצד  ובכלל,  מגוון מתנות לפסח  וותיקים, שהציגו  מקומיים חדשים 
כל מפגש כזה הוא הזדמנות לראות את כל    מוזיקלית של הרכב "פרשת דרכים".

תושבים   ידי  על  שנפתחים  חדשים  עסקים  בבית,  כאן  לנו  שיש  והשפע  הטוב 
  ם ותיקים.שהגיעו לעמק לא מזמן, לצד עסקים של תושבי

היריד נוצר משיתוף פעולה    בכל מפגש נוצרים עוד חיבורים בין אנשים ובין עסקים.
 . של מחלקת תרבות וצעירים בעמק ומעברים מעיינות כנרת 

 
 

 הוקרה למעסיקים 
, יוצאים מדי שבוע להתנסות בעולם העבודה  דרכא  הירדן  בגאון האוטיסטי  הרצף   על לתלמידים   נווה  בחטיבת  מצפן  מכינת   חניכי

האמיתי ולחיבור עם הקהילה שבחוץ לקראת יציאה לחיים עצמאיים. בשבוע שעבר התקיים יום הוקרה ותודה למעסיקים אשר 

משלבים את החניכים במקומות העבודה, ומאפשרים להם לקחת חלק בקהילות הקטנות והמקומיות של עולם העסקים השונים,  

רכז פסגה בית שאן, השוק של יוני ובן חיים בבית שאן, קפה טירימיסו, סטימצקי, מרכולית נוה איתן, מ,  גבעסול  חברת   -ביניהם  

 כח!  ישר כלבו ניר דוד ובית ספר רימון.

 
 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
 , קרין יורם 

 המועצה  ראש
 
  


