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בנימה אישית
זרעי קיץ נישאים ברוח, מעירים זכרונות, מעוררים ערגונות 

זרעי קיץ באים בנחיריים ורומזים איזה קיץ הולך להיות (מאיר אריאל) 
הקיץ והחופש בעיצומם אבל אנחנו עמוק בתוך שנת הלימודים הבאה עם המון עשייה, הכנות ושלל פרויקטים 
ארבל"  "נופי  הספר  בבית  שפעלו  הגדול"  החופש  של  הספר  "בתי  גדולה  בהצלחה  הסתיימו  השבוע  בקנה. 
במימון  צהרונים  של  החדש  לפרויקט  מחכים  מכם  שרבים  יודע  אני  יעקב.  שבאשדות  גלעד"  וב"מול  בגינוסר 
המדינה לכתות א'-ב' ואנחנו בהחלט עושים כל מאמץ להצטרף לפרויקט החשוב ולסייע להורים לחסוך בהוצאות. 
בנוסף, אנחנו עמלים על הוצאתו לדרך של פרויקט חיזוק המבנים נגד רעידות אדמה בבית הספר בכנרת ולצדו על 
הוספת כיתות יבילות בבית ירח ובחוקוק; על גמר השיפוצים והבינוי בבית החינוך בדגניה ובבית הספר שחף ועוד ועוד.  
בשבוע הבא תובא לאישור מליאת המועצה ההצעה לצאת לפרויקט שמטרתו ליצור תוכנית אסטרטגית למערכת 
כל  את  כאן  מלפרט  היריעה  תקצר  אליהם.  להגיע  הדרכים  את  ולחפש  ומטרות  יעדים  להציב  בעמק,  החינוך 

התוכניות ובעתיד הקרוב נעשה זאת.

תמונה חינוכית אופטימית                         
השבוע התכנסנו בלשכתי כדי לשמוע פרטים על מה שמכונה 
הישגי  הערכית,  התמונה  ירח.  בבית  החינוכית"  "התמונה 

התלמידים, הקשר בין הצוות החינוכי לתלמידים ועוד.
מנהל בית ירח, שרון שדה, הציג תמונה חיובית בסך הכל, כזו 
הכוללת כמה מרכיבים שמצבם מצוין ואחרים המצריכים שיפור.

מה שעודד אותי במיוחד היו היעדים שהציב הצוות החינוכי 
שמתחילות  החדשות  החינוכיות  התוכניות  הספר,  בית  של 
לפעול וההבנה כי תפקידו של בית הספר כיום שונה מאד מזה 

שהיה בעבר. אנשי בית ירח, המלווים על ידי מנהלת אגף חינוך עפרה פייקוב, קוראים נכון, לטעמי, את הכיוון 
שאליו צריך לשאוף ואני משוכנע, כי את הפירות אפשר יהיה לראות בעוד זמן לא רב. יישר כוח לעושים במלאכה 

ושתהיה לכולם חופשה נעימה.

   WiFi יש לנו
המתוקנות  כמו  המועצה.  בבניין   (wifi) אלחוטית  גלישה  רשת  התקנת  הושלמה  השבוע  לעולם.  התחברנו 
יכול כל אחד להתחבר ולגלוש  שבערים ברחבי העולם, גם אצלנו יש כעת מרחב ציבורי גדול ומשמעותי, שבו 

בקלות ובחינם.
תודה רבה לפימה הלברט, מנהל מחלקת תיקשוב במועצה, שהשלים את המשימה על הצד הטוב ביותר.
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הילדים הכי טובים                         
מדי קיץ, מאז 1999, מתקיימת בחברת הנעורים של אשדות 
יעקב פעילות מעוררת השראה. מדובר במסורת ארוכת שנים 
ילדי הקיבוץ,  – ובכל זאת, המראה מרגש בכל פעם מחדש. 
הגדול,  החופש  של  בעיצומו  שנמצאים  וצעירות  צעירים 
זאת  עושים  והם  מיוחדים  צרכים  בעלי  איל"ן  ילדי  מארחים 

במסירות ובחברות אמיתית. 
החבורה,  את  השבוע  ביקרנו  והמנכ"ל  איל"ן  יו"ר  עם  ביחד 
מלהיב  כדורסל  במשחק  שהסתיים  הפעילות  מימי  באחד 
ואת  הצעירים  את  נכבד  הקרוב   ספטמבר  בחודש  ושמח. 
להם  ונריע  ינאי,  סמדר  הפרויקט,  שמאחורי  החיה  הרוח 

בטקס הענקת פרס עמק הירדן. 

תרגיל פיקוד העורף                         
ביום שלישי השבוע, תירגלו אותנו אנשי פיקוד העורף במספר 
אזעקה  נשמעה   10:05 בשעה  סימפטיים.  לא  תרחישים 
למרכז  לאדמה,  מתחת  אל  ירדנו  ואנחנו  הירדן  עמק  ברחבי 
וחשוב  חיוני  תירגול  היה  זה  בנדל בצמח.  ההפעלה שבבית 
ממנו  יצאנו  במועצה.  האגפים  ראשי  כל  ועבור  עבורי  ביותר 
עם מספר לקחים ועם נושאים שיש לטפל בהם כבר בתקופה 
ההערות  רשימת  על  נעבור  הקרובים  בשבועות  הקרובה. 
או  תירגול,  לכל  ערוכים  להיות  ונדאג  הנדרשים  והשיפורים 

חלילה למקרה הצורך.

מקווה חדש בכפר עבודה     
רבנים  של  מרשימה  ובנוכחות  במיוחד  ושמח  מרשים  בטקס 
כפר  בפוריה  חדש  מקווה  שעבר  בשבוע  נחנך  מהאזור, 
היפים  אחד  והוא  משמעותית  שודרג  המקווה  עבודה. 

והמרשימים ביותר בצפון הארץ.
את האירוע כיבד בנוכחותו כבוד השר לענייני דתות ח"כ הרב 

דוד אזולאי ומנכ"ל משרדו עו"ד עודד פלוס. 
על מלאכת השיפוץ, שממנה ייהנו כעת נשות עמק הירדן כולו 

- ניצח יו"ר המועצה הדתית, הרב ניסים אלקובי.
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הגן ייפתח. בשנה הבאה                          
גן  יפעל  הירדן  בעמק  שבועות,  מספר  לפני  שהודעתי  כפי 
שלצערי,  אלא  (אנתרופוסופי).  וולדורף  חינוך  ברוח  מועצתי 
בשנת  רק  ייפתח  הגן   – במועצה  תלויות  שאינן  מסיבות 

הלימודים הבאה, בתשע"ט.
כך  לשם  מצאנו  אפילו  השנה;  כבר  יקרה  שזה  מאד  רצינו 
מבנה ביישוב פוריה כפר עבודה – אבל אחרי דין ודברים עם 
אורנה שמחון, הבנו  מנהלת המחוז במשרד החינוך, הד"ר 

שניאלץ להתאזר בסבלנות שנה נוספת.
לגוון  הדרכים  על  לחשוב  נמשיך  החינוך,  אגף  עם  ביחד 

ולהעשיר את אפשרויות הבחירה שיש להורי עמק הירדן.

מחכים לאורון                          
ובני  תושבים  של  גדולה  קבוצה  יצאה  השבוע,  רביעי  ביום 
נוער לעצרת למען אורון שאול בטבריה. ביום ו' בשעת בוקר 
מוקדמת, תצא לדרכה ריצת המונים שכותרתה – רצים עם 
בני  בהשתתפות  טקס  יתקיים  ולאחריה  שאול  אורון 
המשפחה, מנהל מרחב צפון של קק"ל הד"ר עומרי בונה, 
של  נכבדה  נציגות  וכמובן  גולני  מחטיבת  ומפקדים  חיילים 
אנשי המועצה. הריצה והטקס הם יוזמה של מנכ"ל המועצה 

דודו פרץ, שגם יוביל מחר את חבורת רצי עמק הירדן. 
שממנו  מקום  בכל  ולהיות  המשפחה  את  לחבק  נמשיך  אנו 
תצא הקריאה, להחזיר את אורון הביתה. זו חובתו המוסרית 
אנו  בכך,  צורך  יש  ואם  ישראל.  במדינת  מצפון  בעל  כל  של 

נחזור ונזכיר זאת לכולם.
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עם הפנים קדימה...

בברכה,
עידן גרינבאום

ראש מועצה אזורית עמק הירדן


