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יום המורה
אתמול צוין יום המורה שהפך ליום המחנכ.ת ברחבי העמק .הבוקר החל בחלוקת
שי לכל הצוותים החינוכיים על ידי צוות אגף החינוך ,המשיך לפינוקים ושלל מתנות
שהרעיפו המנהלים ,הנהגות ההורים והתלמידים על הצוותים והסתיים בערב זום
עם הצ'ייסר  -איש החידות איתי הרמן מתכנית 'המרדף' בכאן .11
חנוכה מסמן תמיד את סיומו של השליש הראשון של שנת הלימודים ,והצוותים
החינוכיים מכל הקשת  -גננות ,מטפלות ,סייעות ,מחנכים ,מחנכות ,ואנשי החינוך
בישובים נמצאים בשיא האתגר המקצועי שלהם בתקופה המורכבת בה אנו
נמצאים כבר קרוב לשנה :שמירה על סדר היום של הילדים בכל הגילאים ,עבודה
חינוכית ושמירת קשר באמצעים טכנולוגיים ,התנהלות במציאות המשתנה בקצב מהיר ,ומפגשים עם הילדים בבתי הספר
ובמערכות החינוך בישובים לאחר שהייה ארוכה בבית.
המאבק בקורונה שם את כל הצוותים החינוכיים בחזית הלמידה מרחוק ,ויותר מתמיד הם נדרשים ליצירתיות ,גמישות
מחשבתית והרבה למידה עצמית .אנו רואים את המאמצים הרבים ,את החשיבה ,האכפתיות ,היצירתיות ,ומוקירים ומעריכים
את עבודתם החשובה והמשמעותית של הצוותים ,ומודים להם על העבודה המאומצת וההשקעה הרבה תמיד ,ובאופן מיוחד
דווקא בימים אלה.
כנס הנהגות
ביום שלישי התקיים כנס הנהגות הישובים .זו השנה הרביעית בה מתקיים הכנס שבו משתתפים מנהלי הישובים ,בעלי
תפקידים ושותפים לפעילות בעמק כדוגמת שותפות ביחד ,החטיבה להתיישבות ,גשר לעתיד ,התנועות המיישבות ועוד.
ברוח התקופה נערך הכנס שעסק בתכניות עבודה ובמערך השירותים בזום ,ולקחו בו חלק למעלה מ 100 -משתתפים מכל
הישובים.
הרצאת ההשראה של הכנס השנה ,הייתה של עדי אלטשולר  -אשת חינוך ,מנהיגה ויזמת חברתית ,שייסדה את תנועת הנוער
"כנפיים של קרמבו" תנועת הנוער לצעירים עם ובלי צרכים מיוחדים ,ומייסדת מיזם "זיכרון בסלון" ,ובתי הספר המכילים ,אשר
דיברה על הדרך לעשייה משמעותית וסיפרה על הקמת המיזמים שנולדו מתוך צורך אישי וקהילתי והפכו להיות מיזמים לאומיים
ובינלאומיים.
לסיום הצגנו את מטרות המועצה והיעדים לשנת  - 2021כשהדגש הוא על קידום תהליך צמיחה כולל בעמק  -דמוגרפי ,קהילתי,
כלכלי וסביבתי ,מתן שירות איכותי ,יעיל וזמין ,הקשוב לצרכים המגוונים והמתעדכנים של הישובים והתושבים ,יצירת והעמקת
שיתופי פעולה חוצי גבולות ומגזרים במרחב האזורי ,כבסיס לחדשנות מוניציפלית וחיזוק כלכלה מקומית ,העמקת תחושת
שייכות התושבים לעמק ,וחיזוק הסולידריות והאמון בין הישובים והקהילות.
מחזירים את הרוח לשיער
המיזם "מחזירים את הרוח לשיער" בפארק המעיינות ,נולד מחשיפה למיזם
בדנמרק  cycling without age -שבו מתנדבים מערים ברחבי העולם מסיעים
אזרחים ותיקים באופניים מיוחדות ,ללא תשלום ,ומאפשרים להם להתאוורר בטיול
באוויר הפתוח תוך בילוי משותף עם מתנדב.
הבאת המיזם לארץ ולעמק החלה להירקם אצלנו עוד בטרם הקורונה ,אולם זו באה
והאיצה את הצורך לקדמו.
מזה חודשיים שמיזם מחזירים את הרוח לשיער פועל בפארק המעיינות .בימים
ראשון עד רביעי בשעות הבוקר מגיעים אזרחים ותיקים מהעמק ומכל הארץ לפארק,
ונהנים מטיול ברכב גולף יחד עם נהג מתנדב ,תושב העמק .יחד הם נהנים מהטבע הקסום שיש כאן ומשיח מיוחד שמתפתח
תוך כדי הטיול .אנו מקבלים מחמאות רבות על הסיורים המשותפים הן מקרב המתנדבים והן מהמטיילים.
לאחרונה גם גן גורו מזמין אזרחים ותיקים לביקור ללא תשלום .בכל יום שלישי במהלך חודש דצמבר ניתן להגיע וליהנות מהטבע,
בעלי החיים ומזג האוויר הנפלא שיש בעונה זו בעמק .אנו מזמינים את ותיקי העמק להירשם ,לצאת מהבית ,לראות ולנשום
טבע ולהחזיר את הרוח לשיער.

מתנות קטנות
השבוע חולקו  300מתנות קטנות למתנדבים במרחב עמק המעיינות ,כהוקרה על
תרומתם ועשייתם למען תושבי העמק והאזור .ההתנדבות נותנת משמעות לאנשים
רבים בעמק ,אשר מהווים גורם חיוני ומשמעותי ,וכח יציב ומניע במערכות רבות
במרחב המועצה .מדי יום כמעט אפשר לראות עוד ועוד מצטרפים למעגלי
המתנדבים בתחומים רבים ומגוונים :ביטחון ,חירום ,רווחה ,וותיקים ,תרבות ,צרכים
מיוחדים ,חינוך ,ספורט ועוד .החג הביא עימו הזדמנות להודות לפעילים הרבים על
העשייה ורוח הנתינה לקהילה בעמק.
אירועי חנוכה
הערב נר ראשון של חנוכה .נכון לעת כתיבת שורות אלה טרם התקבלו החלטות
בנוגע להטלת הגבלות במהלך החג .אולם מה שברור הוא שהתחלואה בארץ עולה
וחשוב להקפיד על אירועי חנוכה מצומצמים בקרב המשפחה הגרעינית,
כשהאחריות האישית של כל אחד ואחת היא הכרחית וחשובה.
בישובים מתו כננות פעילויות מגוונות המותאמות לתקופה וגם צוות המתנ"ס הכין
שלל פעילויות יצירתיות :ערכת פוסטרים לפעילות משפחתית בבית ,סרטונים ומפגשים באמצעות הרשתות החברתיות והזום
ואליפות חצי מרתון עמק המעיינות דיגיטלית ומקומית.

חנוכה שמח!
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