
 

 

 

 
 מנהלת פורצת דרך 

בתחילת השבוע התבשרנו כי צופית שריג, מנהלת בית ספר ביכורים שבגוש ביכורה  
הארצי.  החינוך  לפרס  מועמדת  והיא  החינוך  משרד  של  המחוזי  החינוך  בפרס    זכתה 

שנים. בשנים אלו    7בית ספר היסודי "ביכורים"  צופית, מקיבוץ טירת צבי מנהלת את  
ל והפך להיות בית ספר אזורי אליו מגיעים תלמידים מכל רחבי גד  , התפתח בית הספר

במספר   משמעותית  לצמיחה  שתרם  מהלך  הירדן,  בבקעת  נוספים  ומישובים  העמק 
בית הספר  התלמידים ולהתחדשות מרשימה של התפיסה החינוכית ובית הספר כולו. ב

פועל בשלושה  , והוא  בתהליכי צמיחה, פריחה, התחדשות והתפתחות  עוסקים כל העת
תורה מתוך    -  ת: אהבת התורהערוצים מרכזיים שמרכיבים את הדרך החינוכי לימוד 

חונכות  , ויחינוך איש  ,למידה מתחדשת הכוללת עבודה במרחבי למידה, יצירה וחקראהבה, שמחה, וחיבור אישי לתורה ולקיום מצוות,  
נרקמים שיתופי פעולה בין העולמות השונים והמיוחדים של בית הספר ובאווירה חמה . כך  אישית של כל תלמיד ותלמידה עם איש צוות

   .ומשפחתית נוצרת קהילה רב תרבותית, פעילה ואכפתית
, ופריצת הדרך  נוצרקום החדש ש בבית הספר, המ  שנעשיתהעבודה המשמעותית  שקיבלה.  ושמחים בפרס    בצופית  מאוד  אנחנו גאים

יוצרים מציאות  הלישהוב , היצירתיות, החשיבה, עבודת הצוות והשותפות בנבחרת מובילי החינוך בעמק, ובהנהגה החינוכית האזורית, 
 ברכות חמות ויישר כוח! חיים חדשה ועולם חינוכי חדש בקרב הילדים המתחנכים בבית הספר, ובעמק כולו. 

 
 

 100ציון 

לרשויות   הפנים  משרד  של  האנושי  ההון  בקרת  במדד  ביותר  הגבוה  במקום  דורגה  המועצה  כי  הפנים  ממשרד  הודעה  קיבלנו  אתמול 

. על מנת לקבל את הציון הגבוה על הרשות לעמוד במספר קריטריונים של איכות בתחום המינהל התקין וניהול 100המקומיות עם הציון  

אמות המידה,    ל פיבחוק וע  ן, הליכי גיוס כח אדם ואיוש משרות, תשלומי שכר שאינם חורגים מההנחיותהצהרות הו -משאבי אנוש וביניהם  

 מעמד מחלקת ההון האנושי בארגון, מנגנון הערכת עובדים ועוד. 

באופן מקצועי,   הדירוג מביא לידי ביטוי את העבודה המצויינת שנעשית על ידי מנכ"לית המועצה וצוות אגף ההון האנושי כבר מספר שנים,

 שמהווה דוגמה ולמידה לרשויות נוספות.   ,סדור ומאורגן

 
 

 טו בשבט בגיל עוז 
תיקי העמק יצאו ביום שני לטיול בעמק, שהוא פרי שיתוף פעולה של עמותת  וו  -טיול  

ניקוז   רשות  עם  עוז  הטיול,  ונחלים  גיל  בסיום  עדן.  וחוות  השביל  שולחן  דרומי,  ירדן 

שתו שם  ירדנה,  יוסף  בית  בחורשת  ושמעו   התכנסו  ופירות,  עוגיות  עם  חם  את  תה 

מושב ירדנה והתפתחותו בעשרות השנים האחרונות. היום הקר לא    שלמרתק  ה  וסיפור

מושלג,  הרתיע את המטיילים הנמרצים, הראות היתה מעולה והנוף נפרש עד לחרמון ה

  נפלאה, ואווירת ט"ו בשבט ליוותה לאורך כל הדרך.היתה החברותא 

לביקור ט"ו בשבט בבית על הנחל בניר דוד  משאית השמחה של קק"ל  הגיעה  אתמול,  

מרכז היום של גיל עוז, שם כולם התלהבו, שרו ורקדו ביחד עם נציגי קק"ל  לובהמשך  

 שבאו לשמח והצליחו בגדול. 

 

 

 חקלאים סיור 
קיימה את המפגש השנתי לחקלאים, שנפתח בסיורים   ונחלים ירדן דרומי  רשות ניקוז

בחרו   השנה  תבור.  בכפר  האיכרים"  ב"חצרות  מקצועיות  להרצאות  והמשיך  בשטח 
למקד את התכנים בחשיבות ובקשר שבין חקלאות לסביבה, תוך יצירת שיתופי פעולה  

לקחו    מפגשב  שימקסמו את התועלות הן לחקלאים והן לשטחים הפתוחים ולטבע.  -
  .חקלאים, אנשי המקצוע ונציגי הגופים השותפים חלק
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 אומיקרונה 
 המועצה.  יביישובמאומתים  700  -השבוע נסקנו לשיאים חדשים כשהגענו לכ

במתחמי הבדיקות שנפתחים בישובים ובמועצה נעשים מאמצים גדולים לתת מענים לכל הצרכים העולים מהשטח בשעות שונות של  
 ימות השבוע, כולל בשישי ובמוצ"ש, תוך התחשבות במזג האוויר ובמיקום נקודות הבדיקה. היום ובכל 

הן מעודכנות גם באתר המועצה, שם גם נמצאים  יוצאות באופן סדיר לישובים ולתושבים, ו  המהירות  הודעות המעדכנות על לו"ז הבדיקות
 . PCR  -דיקות השבהם נעשות ב  ,כל הקישורים לקופות החולים ולמתחמי פיקוד העורף

ניתנים שירותים    כשבמקבילכדי לשמור על רציפות תפקודית,  וזאת,    עבודה מהבית,  50%  ו  נוכחות במשרדים  50%  -במועצה עברנו לעבוד ב
עצרנו לשעה קלה    -ט"ו בשבט   ,וביום שני  .פועל ונותן מענה לפניות לאורך כל היוםש   -  המוקדו  , הטלפוןבאמצעות אתר המועצה  מקוונים

מכאן אנו שולחים    אנו מקווים כי זוהי באמת נקודת שיא בגל החמישי, ושמכאן המצב רק ילך וישתפר.  פגישת זום.בופגשנו את כל העובדים  
  איחולי בריאות למאומתים ולחולים, עידוד לכל מי שנמצא בבידוד ותודות גדולות למתנדבי מד"א שלנו שבימים אלה עובדים סביב השעון 

 וקשובים לצרכים של כולנו.
 
 

 נרתמים למאמץ 
חניכי מכינת העמק נרתמו השבוע למאמץ הבדיקות, חברו לצוותי מד"א, ערכו השתלמות ייעודית קצרה והצטרפו לצוות הבודקים בעמדת  

לצוותי הבודקים, לזרז  הצעירים שהגיעו עבדו במרץ רב וביעילות והוכיחו מקצועיות, אדיבות וחפץ לב לעזור  המועצה שנפתחה בקימרון.  

של כולנו ומודים להם  את התורים הארוכים ולצמצם את זמן ההמתנה של התושבים שהגיעו. אנו מעריכים מאוד את ההשתלבות במאמץ 

 . ובפעילות הרבה שמייצרים בעמק בכלל ,בעת הזו והמבורכת המשמעותית, ולצוות המכינה על העזרה החשובה

 
 
 
 
 

 שבת שלום, 
 יורם קרין

 ראש המועצה


