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מנהל אגף חינוך
עפר לניר נבחר לתפקיד מנהל אגף חינוך במכרז פנימי שנערך במועצה .עפר שימש בעשור האחרון מנהל תחום בתי הספר
באגף החינוך ,היה שותף לנבחרת מובילי חינוך בעמק ,ומכיר היטב את המתרחש בתחום החינוך ברשות ובכלל .קודם לכן
שימש כסגן מנהל בית ספר לחינוך מיוחד .אנו מאחלים לעפר הצלחה רבה בתפקידו המאתגר בתקופה כה מורכבת.

חזרה ללימודים
השבוע חזרו ללימודים תלמידי החטיבות העליונות בגאון הירדן-דרכא ושק"ד-דרכא ובשבוע הבא יחזרו גם תלמידי חטיבות
הביניים .הם יצטרפו לתלמידי החינוך המיוחד ולתמידי בתי הספר היסודיים ,אשר לומדים כבר מספר שבועות.
החזרה הינה על פי מתווה משרד החינוך ,כשכל תלמיד יגיע לבית הספר ליומיים לכל הפחות.
בימים בהם כל הלמידה נעשית באמצעות הזום אנו רואים בהגעה לבית הספר הזדמנות חשובה לחיזוק הקשר בין המורים
והתלמידים.
לכן בימים הראשונים יוקדש חלק משמעותי מהזמן לחיזוק הקשרים הבין אישים בין התלמידים ובין המורים לתלמידים.
יש לציין כי למרות שבתי הספר לא פעלו תקופה ארוכה ,צוותי המורים פעלו ועשו רבות על מנת ללמד ולהיות בקשר עם
התלמידים ומשפחותיהם בתנאים מורכבים ואנו מעריכים זאת מאד.

גינות קהילתיות
הגינות הקהילתיות בעמק ממשיכות בצמיחה מתמדת .לאחר עבודות
הכנה וחשיבה מרובה יצאו לדרך גינות קהילתיות בשדה נחום ,שדה
אליהו ,נווה איתן ,כפר רופין ורשפים .תהליך ההקמה והפעילות
השוטפת בגינה בהובלת רכזים מהיישובים מלווה על ידי החינוך
הסביבתי במועצה .בנוסף מתקיים אחת לחודש מפגש אזורי לרכזי
הגינות ללמידה משותפת והשראה מפעילות עמיתים.

קתדרה בימי קורונה
הימים עוברים ,הקורונה כאן וגם בגיל עוז לומדים להתנהל איתה ולצידה ומצפים לחזור לשגרה המוכרת .התוכניות הותאמו,
ובמקום בניית תכנית שנתית נבנתה תכנית פעילות קצרת טווח לחודשים ספורים.
באוקטובר יצאה לדרך סדרת הסתיו עם הרצאות במגוון תחומים עם מיטב המרצים ,וותיקי העמק זוכים להעשרה וזמן איכות
גם מהבית .לפני שבוע הבשילו התנאים ,ותחת הנחיות התו הסגול חזרו היוצרים לסדנאות היצירה לצייר ,לפסל ,לשבץ ולרקום
יחד ,תוך שמירה על מרחק ועטיית מסכות .בסוף דצמבר תסתיים תכנית הסתיו ויחלו סדרות החורף.

שבת שלום,
יורם קרין,
ראש המועצה

