
 

 

 

 
 

 טורניר שחמט 
ה השחמט  האחרון    2  - טורניר  בחמישי  התקיים  ולעמק  לעיר  בעיר  המשותף 

כ ביןשחקנים    150  -בהשתתפות  נע  ומי  8-80  שגילם  שאן  עמק  ימבית  שובי 
 המעיינות. 

בראל מבית שאן  את הטורניר יזמו לפני שנה שלום לויטל מכפר רופין ואשרת  
ביחד עם מאמני השחמט יונה רבי, מישל אפשטיין וישי אלוני המפעילים מספר 

זור. מטרות הטורניר שהעיקרית בהן היא פיתוח ציר חיבור  מועדוני שחמט בא
, עידוד מצוינות זורהן חיזוק תחום השחמט בא  ,נוסף בין תושבי העמק והעיר

  סבלנות ועוד.  ,וכישורי ריכוז, זיכרון, תכנון
הוענקו למנצחים ו  שהודפסו בעידן טכנולוגי  חדים מיותלמידה ממסלול העיצוב בשקד דרכא עיצבה את הגביעים ה  -עדית ביים  

והמארחים   כולו,  האירוע  על  חסותה  פרסה  ביחד  שותפות  הארגון    -בטורניר,  נושא  בכל  ועזרו  תמכו  שאן  בית  עיריית  נציגי 
אפשר לראות כיצד יותר ויותר פעילויות מתקיימות במשותף, כיצד היוזמות שצצות מהשטח הופכות למסורות והלוגיסטיקה.  

 והחיבורים מחזקים את השותפות ואת האזור כולו.
 
 

  עדןב ה עשור לחוו
  החווה החינוכית.ר להקמת ציינו בחווה בעדן עשו בסוף השבוע האחרון

לפני עשר שנים כחלק מהרצון לחבר את ילדי העמק לתחום החקלאות והסביבה 
בתוך  "ה בעדןוחו"את החווה החינוכית ביחד עם משרד החינוך,  הוחלט להקים 

חוות עדן. לפני עשור וגם היום המודל   - מרכז המחקר והפיתוח החקלאי בעמק  
של בית ספר בתוך מו"פ חקלאי הוא חדשני ולאורך כל השנים אנו זוכים לביקורי 

הקשת  וקצוות  הארץ  רחבי  מכל  והשראה  את    ,למידה  ללמוד  מגיעים  אשר 
מגיעים   המודל. העמק  ילדי  מת   לחווה  כל  כחלק  שבוע  הלימודים  ומדי  כנית 

ובמ הפתוחות  בכיתות  בשדה,  המאפשר  ללמידה  עבודת רחב  של  תהליכים 
בחמישי האחרון הפנינג משפחות בחווה עם שלל פעילויות ולמחרת לרגל האירוע התקיים  .  אדמה, בנייה, בישול, יצירה ועוד 

 קבלת שבת ישראלית חגיגית.בשישי 
 
 

 טיול מעברים 
משמעות  לכך  יש  מתקרב.  הלימודים  שנת  של  סיומה  את  לחוש  כבר  אפשר 

  למידי כיתות ו' העולים מבית הספר היסודי לחטיבות הביניים. גדולה וחשובה לת 
ורשות  בתי הספרשנים שלקראת המעבר החשוב מקיימים אגף החינוך,  9כבר 

את   ,מנהיגות התלמידים ו מחלקת ילדים ונוער בהובלת  ,ניקוז ונחלים ירדן דרומי
והמחנכות בכפר   ו'  כיתות  תלמידי  כל  טיול מעברים שמתחיל בהתכנסות של 
גאון  יסודיים  העל  הספר  בתי  אל  לילי  במסע  התלמידים  צועדים  משם  רופין, 

ושקד -הירדן אירועים   דרכא.-דרכא  בו  הוא טקס אשר משולבים  בעיקרו  הטיול 
ו' בעמק, קבל  :סמליים של מעבר כיתות  כל  ית בת חולצות  אירוע פתיחה של 

לסיום ספר, מפגש עם הבוגרים, הליכה לאורך שביל עמק המעיינות וטקס מרגש  
ביטוי לשותפויות העמוקות שנרקמו במהלך השנים בין כל בתי הספר,  האירוע הוא  עם ההורים, צוותי בתי הספר והמנהלים.    יחד 

מדריכים, גרעינרים של תנועת בני    12ילדים,    300  -כיתות ו', קרוב ל  11. בטיול לקחו חלק  מובילי החינוך ומחלקות המועצה
  המושבים וצוות גדול של מחנכות, מורות, יועצות ומנהלות אשר ליוו את המסע לאורך כל הדרך.
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 חברתיה חינוך ה כנס 

קהילתי השני התקיים השבוע במרכז עידן. הכנס שנערך  -כנס החינוך החברתי
ולא רק,  מפעילי אטרקציות מהאזור  זו השנה השנייה מחבר בין יזמי פעילויות ו 

המטרה היא עידוד העסקים לקראת חופשת הקיץ של ילדי העמק בכל הגילאים.  
המקומיים, והיכרות וחיבור ביניהם לבין אנשי המקצוע בישובים ברמה האזורית.  

היכרות עם הספקים מרחבי העמק  מבכנס נהנו צוותי החינוך ממפגש משותף,  
שגם אותן יוכלו להביא    ,ועמק הירדן ומהשתתפות בסדנאות מעשירות ומגוונות 

 כחלק מפעילות הקיץ לישובים. 
המשתתפים עו נחשפו  בטוח"    תכנית ל  ד  על  חם  בתחילת  "קיץ  תופעל  אשר 

 ברחבי הישובים. שיתקיימו  חוויתיות  סדנאות אשר יעברו  הנוערבני מוגנות ושמירה ומטרתה  -החופש הגדול 
  תביטחון קהילתי וצוו ל  את הכנס החשוב והמשמעותי הובילה מחלקת ילדים ונוער בשיתוף מעברים מעיינות כנרת, היחידה

 . ה"להב תכנית 
 
 

 נטע אייגר 
הממוקם בין ששת הכימאים הצעירים ,  מטירת צביכיתה י"א  תלמיד  נטע אייגר,  

במדינה הבינלאומית   ,הטובים  מנדלייב  באולימפיאדת  בחו"ל  להתחרות  נסע 
הראשונים .  בכימיה השלבים  בשני  הצטיין  אולם   הוא  האולימפיאדה  מבחן    של 

למרות  ונטע לא ניגש למבחן,    המעבדה השלישי והחשוב נערך בשבת האחרונה
 .או במוצאי שבת בבוקר,  להיבחן ביום שישי    וההבטחות המוקדמות לאפשר ל

נטע, כימאי מצטיין התכונן לתחרות הזו במשך שלוש שנים תמימות, חזר הביתה  
ירת צבי וגם בבית  גם בט  ללא גביע אבל עם הרבה נאמנות לערכים עליהם גדל.

  הספר הכינו השבוע לנטע קבלת פנים של אלופים אולימפיים אמיתיים.
 
 
 
 
 

 
 שבת שלום,

 יורם קרין 
 ראש המועצה 

 
 
 
 

 


