
 

 

 

  

 

 ממשיכים להוביל בגיוס משמעותי

את נתוני הגיוס בעמק המעיינות אשר מהווים כבר   נציגי לשכת גיוס ומפקח מנהל חברה ונוערבפגישה שנערכה בתחילת השבוע הציגו  

  90%דרכא ושקד דרכא עומד על    -מעל עשור גאווה גדולה בעמק. הממוצע הרב שנתי של הרשות ושני בתי הספר העל יסודיים גאון הירדן  

גיוס בנות, לתפקידי   91% -גיוס בנים ו 100%גיוס לשירות משמעותי, כשבית ספר שקד דרכא ממשיך להוביל את טבלת הגיוס לצה"ל עם 

ותרומה משמעותית. דורשי הכשרה שמשמעותם השקעה בלמידה  ומקצועות  עוד מציגים הנתונים את ממוצע שיעור הקצונה    לחימה 

אדם בצה"ל הן תוצאה של עבודה משמעותית,    התוצאות אותם מציג אגף כח  בממוצע הארצי.  7.9לעומת    10.5%הכולל ברשות שעומד על  

שלנו ומברכים אותם, את משפחותיהם, הקהילות ובתי הספר  שגים של בוגרי מערכת החינוך יבה ים גא אנו, ו חינוך לערכים ולאהבת הארץ

 .  על הישג זה

 

 מנהלת ניקיון ארצית 

ר נציגים  הניקיון הלאומי, בהשתתפות  להגנת הסביבה הושק מטה  וגופים  ביוזמת השרה  בים מהרשויות המקומיות, משרדי הממשלה 

לת במרחב הציבורי ומאחדים כוחות כדי להפוך את ישראל לנקייה. הצפנו את האתגר  סוירוקים ואחרים. כולם שותפים לדאגה הרבה מהפ

ם לניהול השטחים  של ניהול השטחים הפתוחים, הנחלים והמעיינות, המעסיק מועצות רבות ברחבי הארץ ובצורך לייצר כלים ומשאבי

 הפתוחים. 

 

 כנס מרכז השלטון האזור

מול  השתתפנו בכנס ראשי מועצות של מרכז השלטון האזורי שהתקיים בגולן. הכנס עסק בנושאים הרבים שעל סדר היום שהמרכז מקדם  

הממשלה, הבנייהביניהם   משרדי  קידום  חינוך,  בחקלאות,  הרפורמה  הכפרית,  ההתיישבות  של  מעמדה  ניהול  הפיתוח    ,:  והצמיחה, 

 השטחים הפתוחים, משבר האקלים ועוד. 

 

 יממה

פורום מובילי חינוך נפגש השבוע ליממה המסורתית לאחר שנתיים בהן 

 לא ניתן היה לקיים את המפגש השנתי, המשמעותי והחשוב. 

היומיים   באמצעות מפגשים    התחזקהבמהלך  השותפים  בין  ההיכרות 

פעולה    התקיימה .  'מאסטרשף'ע  וואיר שיתופי  בנושא  והתקיים סדנא 

קי פעולה  לחזק שיתופי  כיצד  חדשים.שיח  וליצור  האחרון   ימים  בחלק 

ב "על הרצף החינוכי מלידה עד י וישומןמיומנויות למידה עסק הפורום ב

וה הפורמלי  השותפים  פורמלי.    בלתיבחינוך  גם  חלק  לקחו  באירוע 

ביחד. ומשותפות  מדרכא  החינוך,  בנו    ממשרד  כולה  התוכנית  את 

 וכית. והעבירו הצוותים מהמסגרות השונות כיאה למנהיגות חינ

 

 לעוף רחוק 

ה הוא זהשבוע התקיים באולם הקימרון המופע של ההרכב "כלים שלובים". מופע  

 שיאו של תהליך בו חברו להם יחדיו אמונה, רגישות, סבלנות ומקצועיות.

וטים עדינים בין תלמידים מחטיבת נווה המאובחנים על הרצף האוטיסטי,  חנרקמו  

כולם אוהבים   -  לבין תלמידים מבית ספר גלעד  ,הירדןלבין תלמידים עמיתים מגאון  

 מוסיקה וכולם מקבלים דרכה מקום להתפתחות ולקשר. 

הם למדו להכיר זה את זה, להיות רגישים לשונות ביניהם ונתנו מקום לכל אחד ואחת  

 להיות הוא או היא, באופן מלא ושלם. 

נים, למשברים שליוו מאחורי כל שיר הייתה משמעות: לבחירה של השיר, לכלים השו 

 אותו, ללחץ, לחשש, ולתקווה שנצליח לעמוד על הבמה בערב הזה. 

  היה ערב קסום!
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 שותפות 

שאן    15 ובית  המעיינות  מעמק  חברתיים  תוכנית    -פעילים  בוגרי  של    248כולם 

יצאו יחד למסע בנבכי החברה הישראלית. המשתתפים הם אלו    -שותפות "ביחד"  

וא הפיקו  מסע  שיזמו,  יחד  ולעבור  הקבוצה  את  לגבש  במטרה  המסע,  את  רגנו 

את   לחזק  מוטיבציה  ומלאי  יותר  מגובשים  יותר,  מבינים  לחזור  וחווייתי,  משמעותי 

 העשייה החברתית והקשרים בעמק ובעיר. 

יצאו לשלושה ימי שטח בין    -מהעיר, מהמושבים ומקיבוצי העמק    -חברי הקבוצה  

מש למפגשים  אביב,  לתל  מגוונות  ירושלים  דמויות  עם  אמצעיים  ובלתי  מעותיים 

 מזרמים ומגזרים שונים בחברה הישראלית.  

על    אלה  ימיםב הנוחות   holdשמו  מאזור  ויצאו  והשגרה  העבודה  המשפחה,  את 

והרשתות   הפוליטיקה  התקשורת,  לשכבות  מתחת  האנשים  את  להכיר  במטרה 

 החברתיות, להיפגש פנים אל פנים, להסתכל בעיניים, להקשיב ולהתחבר. 

 

 תכנית מקומי

בשבוע שעבר הסתיימה תכנית המנהיגות "מקומי" של המשרד לפיתוח הפריפריה  

 בהובלת מרכז צעירים.  והגליל,

  קבוצת צעירים לקחו חלק    , אותה הוביל מרכז הצעירים בהנחיית נורית אורבךבתכנית  

, בין היתר:  יחד הם למדו, הכירו, חלמו ויזמו  שהגיעו לגור בעמק בשנים האחרונות.

עמק   שביל  על  משפחות  של  קהילתיים  מפגשים  לנשים,  ובילוי  חיבור  מפגשי 

קטיבי נייד לגילאי היסודי המלמד את העקרונות של  אאינטר מרחב למידה המעיינות, ו

 התקשורת המקרבת. 

 

 

 

 

 

 

 שבת שלום,

 יורם קרין,

 ראש המועצה


