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פתחנו את שנת הלימודים תשפ"א
 3487תלמידים ותלמידות פתחו את שנת הלימודים בעמק תחת מגבלות הקורונה ,ועם הערכות שיא של צוותי החינוך הפורמלי
והבלתי פורמלי .ביום שלישי ,ה  1בספטמבר יצאנו לסייר בכל בתי הספר.
לראשונה בשל מגבלות הקורונה  -לא התקיימו טקסים גדולים בבתי הספר ולא קיימנו ביקורים בכיתות ,והסיור שמתקיים מדי
שנה עם פתיחת שנת הלימודים הצטמצם למפגש עם המנהלים ,כדי לשמוע על ההיערכות לקראת פתיחת השנה,
וההתנהלות הבית ספרית בצל הקורונה.
הקורונה הביאה עימה הרבה מאוד מגבלות אולם גם הזדמנויות אינסופיות דווקא בתחום החינוך :כיתות גדולות שחולקו
לקפסולות ,למידה מקוונת ,צמצום החומר הלימודי ועוד.
ילדי הגן וכיתות א' -ד' ילמדו השנה באופן מלא חמישה ימים בשבוע ,כיתות ה' -ו' ילמדו מספר ימים בבית הספר ויקבלו
השלמה במרחבים החינוכיים ובחינוך הקהילתי בישובים .לתלמידי העל יסודי מורכבת מערכת שעות מיוחדת משלהם ,וגם כאן
הלמידה היא שונה ,אחרת ומאוד יצירתית.
אגף החינוך במועצה יחד עם אגף קהילה חברו יחד כדי לתת מענה שלם ככל האפשר לתלמידים ,כשאגף החינוך מטפל בכל
המסגרות הבית ספריות ואילו אגף הקהילה מטפל בכל המענים הקהילתיים והחינוך הבלתי פורמלי .החיבורים מאפשרים
מעטפת חינוכית כוללת ומשותפת עם כלל מערכות החינוך בעמק ,המרחבים החינוכיים והקהילות ,וכך לצד אי הוודאות
המלווה את כולם כבר מעל חצי שנה ,עושים הצוותים שעות רבות ביצירת וודאות ,שגרה ואופק לתלמידים ולהוריהם.
במהלך החופש הגדול נעשתה עבודה מקיפה ורציפה של צוותי החינוך בהערכות לקראת השנה ,שכללה הכנה פדגוגית
ללמידה היברידית ,למידה מרחוק ולמידה במרחבים תוך ניצול ההזדמנויות החדשות.
לצד העבודה הפדגוגית פעלו צוותי עבודה שעסקו וימשיכו לעסוק במהלך השנה  -בתפעול המערכות בזמן הקורונה ,בחוסן
ומענה ר גשי לתלמידים ואנשי צוות ,בהרחבת הלמידה במרחבים החינוכיים בעמק ובטיפול בלמידה בקהילות יחד עם אגף
קהילה .נערכו ימי הערכות של פורום מובילי חינוך שעסק במצפן החינוכי של עמק המעיינות ובסוגיות בוערות שעלו מהשטח
בשל המצב החדש .עוד התקיים יום למידה של נבחרת  stemaianotויום הערכות לכל הגננות שהתקיים בזום.
שנת הלימודים נפתחה על פי מתווה משרד החינוך והנחיות משרד הבריאות ,ועם פתיחת השנה חולקו ערכות מיגון קורונה
לבתי הספר והגנים.
צוות אגף החינוך ,מנהלי בתי הספר ,והצוותים החינוכיים כולם עבדו ימים כלילות ,בתוך תקופה של חוסר ודאות מוחלטת,
כשכמעט מדי יום משתנות החלטות ,והנחיות חדשות מגיעות ממשרדי הממשלה לגבי התנהלות מוסדות החינוך .למרות זאת
ואף על פי כן הצליחו הצוותים שלנו לפתוח את השנה באופן שהוא מעורר השראה ,לבנות מערכת גמישה וחדשנית ולקבל את
פני התלמידים בשמחה וחיוך גדול.
נאחל ונייחל שהשנה תתנהל על מי
מנוחות ,וההזדמנויות תהפוכנה
לשגרה חינוכית טובה יותר
ומאפשרת יותר להגשמת חלומות.
תודתי הגדולה להם על העבודה
המאומצת והמצוינת.
בינוי ופיתוח חינוכי
לקראת פתיחת שנת הלימודים ,פעלו צוותי הפיתוח וההנדסה בנמרצות כדי להכין את כל המבנים והמרחבים לקראת הגעתם
של הילדים והתלמידים .בבית ספר דקלים טופלו כל המרחבים ,שופצו חדרי השירותים בכלל הכיתות ,הוחלפו דלתות ,מזגנים,
תקרה אקוסטית ,הונגשה כיתה אקוסטית ושופץ חדר מורים .ברימון  -בוצעה מערכת גילוי אש ועשן מקיפה בכל מתחם רימון
הכולל גם את גני אלה ושקמה ,בבית ספר שדות  -הושלם שלב ב' של בית הספר החדש והסתיימה בנייתם של עוד שני מבני
כיתות ,בבית ספר ביכורים הוכנסו חידושים בשלושה מבנים :בכיתות א' -ב'  -נבנו רהיטי עץ ייחודיים היוצרים פינות עבודה
ומפגש אישי ,נבנה חלל יצירה לפרויקטים משולבים בתחום הלמידה ,והוקם חדר מגע.
אולמות הספורט בשני בתי הספר העל יסודיים שופצו בשיתוף דרכ"א .כמו כן בוצעו שיפוצים בגני ילדים בתמיכת מפעל הפיס,
חודשו חצרות עם הצללה ,מתקני חצר ,דשא סינטטי ועוד .בנוסף נפתח גן חדש בעמק המעיינות ,גן לוטם בתל תאומים ,ובימים
אלה מתחילים את שיפוץ חדר המורים בגאון הירדן.

מצטיינים
משרד החינוך פרסם לפני שבוע את רשימת מוסדות החינוך של החטיבה העליונה אשר הצטיינו בשנת הלימודים תש"פ,
וביניהם  -בית החינוך גאון הירדן דרכא  -אשר זכה להצטיינות משרד החינוך בתחום הערכי ,החברתי והלימודי .בחירתם של
בתי הספר המצטיינים התקבלה על סמך שקלול מדדים בתחומים הערכיים ,החברתיים והלימודיים וביניהם  -מניעת נשירה,
קליטת תלמידי חינוך מיוחד ,גיוס לצה"ל ,שירות לאומי ,אחוז הזכאות לבגרות וכן שיעורי השיפור ביחס לשנים קודמות.
ברכות לצוותי החינוך והנהלת בית הספר.
מתחדשים בספריה
בספריה האזורית מתחדשים כל הזמן ,ולצד פיתוח תחום "המישחוק" ,מפתחים את תחום התיקשוב ומתכננים חדר ישיבות
דיגיטלי ואולפן לצילום וידאו .בימים אלה שולחת הספרייה לכל יישובי העמק מספר סבבים של הצגות ילדים ,בהתאם להנחיות
התו הסגול ,אשר זוכות להצלחה רבה ולפרגון רב מצד המשתתפים ורכזי.ות התרבות .בנוסף ,לכבוד פתיחת שנת הלימודים
נשלחו ההוצאות המחודשות של סדרת ספרי "הארי פוטר" וסדרת "הרפתקאות דוד אריה" שי לכל ספריות העמק.
הספרייה פעלה לכל אורך החודשים האחרונים ויזמה פעילויות מגוונות ומיוחדות לימי הקורונה.
רשת עירעמק
.
בשנים האחרונות מתחזקים מאוד שיתופי הפעולה בין עמק המעיינות לבית שאן ,בתחומים רבים לצד השותפות החזקה בין
הרשויות ,פועלת בשנתיים האחרונות גם רשת צעירים מקומית משותפת "הרשת עירעמק" שפועלת לחיבורים בין הקהילות
האזוריות .בין הפעילויות של הרשת :מפגשי פעילים ,קהילת הייטק משותפת ופעילה ,פורום יוצרים משותף ,אירועי א' עד ט'
באב ,תוכנית 'כיסופים' לליווי כלכלי של משפחות שהפכה למשותפת לעיר ולעמק ,עידוד מסלול משותף לבגרות במוזיקה,
בניית קהילה משותפת של אנשי חינוך ,אירועי "בתים מדליקים" בחנוכה ,סדרת סטיקרים לקיץ בטוח ,ובקרוב בניית סוכות
משותפת ועוד.
לאחרונה ,בתגובה לנזקי הקורונה ,יזמו ב"רשת עירעמק" פרויקט לתמיכה בבתי עסק בעיר ובעמק "הקפה עליי" ,עם
האפשרות להזמין קפה במתנה לחבר  -בכל ביקור בבתי הקפה והמסעדות באזור .הפרויקט מאוד מצליח ובתי העסק מדווחים
על היענות גבוהה ,ובשישי האחרון יזמו קבלת שבת בכניסה לניר דוד שבה השתתפו משפחות מהעמק ומהעיר.
כולנו מבינים את החשיבות של חיזוק שיתופי הפעולה בינינו למען השגשוג האזורי והעתיד המשותף שלנו יחד ,כי רק יחד
נצליח.
מחנכים בעמק
תכנית פיילוט נפתחה השבוע בשותפות עם עמותת חברותא ,ששמה לעצמה למטרה לחזק את כח האדם במערכות החינוך
ביישובים .בקבוצת "מחנכים בעמק" מחזור א'  12צעירים מכל רחבי הארץ ,שישתלבו במערכות החינוך החברתי והגיל הרך
בישובים .משך התוכנית  -שנה ,כאשר מי שיסיים את השנה ,יזכה למענק התמדה (בדומה למודל עבודה מועדפת).
זהו תוצר של שת"פ מעניין בין מחלקות ילדים ונוער ,מחלקת הגיל הרך ועמותת חברותא.
חלום ליל קיץ
עולם התרבות מתחיל לחזור לשגרה מוכרת וגם קצת שונה מהרגיל .בחמישי האחרון
חגגנו ברחבי העמק עם  10קפסולות של מפגשים מוזיקליים לכל המשפחה ,תחת
הכותרת "חלום ליל קיץ" .היו מחול אפריקאי בחורשה בירדנה ,הרכב מקומי חד פעמי
בפארק צבאים ,נגינה בכלים מהטבע בחוות עדן ,הרכבי כלייזמרים בתערוכה בקימרון,
שירה בציבור בחורשה מול שדה אליהו ,נגן סיטאר בתצפית מול מעוז חיים ,תיפוף ירוק
בתצפית ענת בגלבוע ,ערב לצעירים בחצר פאב הפינה ועוד להטוטנים ונגנים .הערב
המיוחד שהופק על ידי צוות המתנ"ס היה מקסים ומהנה.

שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

