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חדשות עמק יזרעאל

שועטים לתשע"ט  -מערכת החינוך היזרעאלית ערוכה לשנת הלימודים תשע"ט
ב 100 -בתי ספר וגנים

המועצה האזורית עמק יזרעאל השקיעה כ 9-מיליון  ₪בהכנת מערכת החינוך לשנת הלימודים החדשה .בתוכנית :פיילוט בשיתוף המדעטק ,חדרי בריחה ,מתחמי לימוד משותפים,
חלל ,חקלאות ודיפלומטיה .רחל שחורי ,מנהלת אגף החינוך" :מערכת החינוך בעמק כולה נרגשת ומוכנה באופן מיטבי לקראת שנת הלימודים החדשה"
במהלך חופשת הקיץ עמלה המועצה
האזורית עמק יזרעאל על אגפיה השונים,
בשיתוף המנהלים והצוותים החינוכיים
בבתי הספר וגני הילדים ,להכנת מערכת החינוך
לשנת הלימודים תשע"ט .הושקעו תקציבים
בתוספת שעות חינוך פורמלי ובלתי פורמלי,
הוכנסו תכניות לימוד ומגמות חדשות בתיכונים
ובוצעו הכשרות ימי עיון והכנה למנהלי מוסדות
החינוך וצוותי החינוך.
השקעות המועצה לקראת שנת הלימודים
נאמדו בכ 9 -מיליון  ,₪בכלל זה בוצעו עבודות
הנדסה ובינוי להוספת כיתות לימוד ושיפור
מרחבי למידה ,תוקנו ליקויים ושופרו תשתיות
קיימות ,בתי הספר צוידו במחשוב וטכנולוגיה
מתקדמת.
בשנת הלימודים הקרובה ,תתקצב המועצה באופן
בלעדי וחסר תקדים שעות בחינוך הפורמלי והבלתי
פורמלי; בכיתות א' ,לאור החלטת משרד החינוך
לקצץ באופן מוחלט את שעות הפיצול ,החליטה
המועצה באופן תקדימי לתקצב  5שעות שבועיות,
לצורך פיצול והקטנת קבוצות הלימוד לכל כיתה
א' בה ילמדו  27תלמידים ומעלה .בנוסף ,החליטה
המועצה לתקצב מדריך לפעילויות ביישובים
בימי ו' לילדי כיתות א' עד ג'.
בשנה החולפת ,אגף החינוך הוביל מסע חינוכי
לבניית תמונת עתיד של מערכת החינוך בעמק
יזרעאל .במטרה לממש חלק מהתובנות שעלו
במהלך המסע לו היו שותפים אנשי חינוך,
אקדמיה ,נציגי ציבור ועוד ,בשנת תשע"ט יזמה
המועצה תוכנית פיילוט בבית ספר מרחבים
כפר יהושע ,בשיתוף המדעטק בחיפה ,לשילוב
בין תחומי .התוכנית תשלב תכנים בתחומי
המתמטיקה ,מדע ,הנדסה ,אמנות וטכנולוגיה,
לתלמידים מכיתות א' עד ה' .עוד ממשיך אגף
החינוך לקדם למידה משתפת ופעילה – למידה
על פי פרוייקטים ,תוכנית שפעלה השנה בארבעה
בתי ספר יסודיים ותתרחב לשני בתי ספר נוספים
בתשע"ט – סה"כ  6בתי ספר.
מתחמי לימודים חדשניים בבתי הספר היסודיים
– בבתי הספר של המועצה נבנו מרחבי למידה

חדשניים ( )M21המאפשרים למידה במרחב פתוח
ומחזקים כישורי למידה כמו עבודת צוות ,פיתוח
מנהיגות ,יזמות ויצירתיות .בתיכוני העמק ישולבו
השנה תוכניות חדשניות המשלבות חדרי בריחה,
לימודי חלל וחקלאות ,דיפלומטיה ועוד.

פנים חדשות במערכת החינוך
בשנת הלימודים החדשה ,ייכנסו לתפקידן ארבע
מנהלות בית ספר חדשות :אורלי להב תנהל את
ביה"ס יסודי 'שגיא' ,במקומה של ענת בוהנה
שמסיימת תפקיד על פי בקשתה ,נגה בן יעקב
תנהל את חטיבת הביניים בבי"ס 'עמקים תבור'
במקומה של ניצן בן זאב שיצאה לשנת שבתון,
חגית ברוך תנהל את חטיבת הביניים של בי"ס
ויצ"ו נהלל במקומה של דבורה מלכא רינד שפרשה
לגמלאות ,ורונית לביא תנהל את החטיבה העליונה
בבית הספר ויצ"ו נהלל ,במקומו של אופיר בן
פורת שעבר לנהל את תיכון שדה בוקר.
קיץ של הישגים
במהלך חופשת הקיץ זכתה המועצה האזורית
עמק יזרעאל בפרס החינוך של מחוז צפון במשרד
החינוך בימים אלה מתמודדת על פרס החינוך
הארצי.
בנוסף ,בי"ס ולדורף הרדוף נבחר כבי"ס מצטיין
לשנת תשע"ח ע"י משרד החינוך .בי"ס זה מצטרף
לארבעת התיכונים הגדולים בעמק יזרעאל ,אשר
נבחרו על ידי משרד החינוך כמצטיינים בארבע
השנים האחרונות -העמק המערבי ,ויצו נהלל,
תקוות יעקב ועמקים תבור ,בהם לומדים מרבית
מתלמידי העמק ואשר מציגים גם השנה אחוזי
זכאות גבוהים מאוד לבגרות.
הישג נוסף נרשם הקיץ לזכות מנהלת בית הספר
היסודי -ממלכתי 'יחד' בגבעת אלה ,נירה מרום,
אשר זכתה בפרס גנגר למצוינות לשנת תשע"ח,
המוענק אחת לשנתיים למנהלות ומנהלי בתי ספר,
במטרה לקדם ,לטפח ,לעודד ולפתח את הוראת
לימודי היהדות ברוח פלורליסטית.

בינוי וציוד מוסדות החינוך

מנהלות חדשות במערכת החינוך בעמק יזרעאל עם רחל שחורי ,מנהלת אגף החינוך

אגף ההנדסה השלים עבודות הנדסה ותשתית
במוסדות החינוך ,אולמות ,מגרשים ומתקני ספורט
נוספים בהשקעה של כ 7 -מיליון ש"ח .במסגרת
עבודות הבינוי ,נבנו בבתי הספר והגנים  7כיתות
לימוד חדשות 4 ,נוספות הותאמו לתלמידים כבדי
שמיעה ,נערכו בדיקות בטיחות ותקינות לכל
מתקני הספורט ומוסדות הלימוד ,תוקנו ליקויים
בטיחותיים ,בוצע פרויקט הנגשה במרבית מוסדות
החינוך ,שופצו והורחבו מרחבי למידה ,והכל
בהתאם לצרכי מערכת החינוך ובתיאום עם אגף
החינוך ומחלקת הגנים במועצה ומנהלי מוסדות
החינוך .עוד כחלק מההכנה לשנת הלימודים
החדשה ,השקיעה המועצה כמיליון ש"ח בציוד
מחשוב מתקדם ושדרוג התשתיות הטכנולוגיות
במוסדות החינוך ברחבי העמק .אגף המחשוב
במועצה צייד את מוסדות החינוך בציוד מחשוב
מתקדם ופעל לשדרוג התשתיות הטכנולוגיות,
כל זאת בהשקיעה של כמיליון ש"ח נוספים.

"אנו פותחים את שנת הלימודים תשע"ט ב
 100מוסדות חינוך בעמק"
כ 13,700-תלמידים צפויים לפקוד את  100בתי
הספר והגנים ברחבי המועצה בשנת הלימודים
תשע"ט" .מערכת החינוך בעמק כולה נרגשת
ומוכנה באופן מיטבי לקבלת אלפי התלמידים
והתלמידות ,לשנת לימודים חדשה" ,כך סיפרה
השבוע רחל שחורי ,מנהלת אגף החינוך" .המועצה
עמלה רבות על הכנת מוסדות החינוך לקליטת
התלמידים ,בעבודות תשתית ,ציוד מחשוב
וטכנולוגיה ובהוספת תכניות לימוד חדשות
ומעשירות ,אשר יאפשרו לילדינו הרחבת אופקים,
אתגר ועניין רב .בהצלחה לכל תלמידי העמק
ושנת לימודים פורייה ומוצלחת!"

כ 7-מיליון שקלים הושקעו בהשלמת עבודות בינוי ותשתיות במוסדות החינוך
בעמק יזרעאל

במהלך חופשת הקיץ ,פעל אגף ההנדסה
של המועצה האזורית עמק יזרעאל על
מחלקותיו במאמץ מרוכז ,להשלמת עבודות
הנדסה ותשתית במוסדות החינוך ברחבי העמק,
במסגרת הכנתם לשנת הלימודים תשע"ט.
השקעת המועצה בעבודות ההנדסה במוסדות
החינוך ומתקני הספורט בחודשי הקיץ נאמדת
בכ 7-מיליון  .₪במסגרת העבודות הנרחבות,
נבנו  7כיתות לימוד חדשות 4 ,נוספות הותאמו
לתלמידים כבדי שמיעה ,נערכו בדיקות בטיחות
ותקינות לכל מתקני הספורט ומוסדות הלימוד,
תוקנו ליקויים בטיחותיים ,בוצע פרויקט הנגשה
במרבית מוסדות החינוך ,שופצו והורחבו מרחבי
למידה ,והכל בהתאם לצרכי מערכת החינוך
ובתיאום עם אגף החינוך ומחלקת הגנים במועצה
ומנהלי מוסדות החינוך .פרויקט שיפוץ עומק
התבצע בבתי הספר התיכונים 'עמקים תבור'
ו'העמק המערבי' ,בהשקעה של כ 3-מיליון .₪
 7כיתות לימוד חדשות נבנו בבתי הספר ויצ"ו
ו'-דמוקרטי בעמק' בנהלל' ,העמק המערבי'
ביפעת' ,עמק יזרעאל' בגניגר ו'-ולדורף' הרדוף.
בכלל זה ,כיתת האנגר חדשה שהוקמה בבית
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הספר 'דמוקרטי בעמק' בנהלל 4 .כיתות לימוד
קיימות הותאמו כ'כיתות שמע' ,המותאמות
אקוסטית לתלמידים כבדי שמיעה ,ב'גן האושר'
באחוזת ברק' ,גן הדס' בתל עדשים ,בית הספר
'ולדורף' בהרדוף וביה"ס 'עמק יזרעאל' בגניגר.
אלה מצטרפות ל 5-כיתות שהותאמו ככיתות
שמע במהלך שנת הלימודים .שופרו מרחבי
למידה ב 3-בתי ספר' :יחד' בגבעת אלה' ,עמק
יזרעאל' בגניגר ,ו'שגיא' בשריד .במהלך שנת
הלימודים הקרובה יושלם פרויקט שיפור מרחבי
הלמידה ב 2-בתי ספר נוספים' :דמוקרטי בעמק'
בנהלל ו'רעים' בשמשית .זאת במסגרת פרויקט
ייחודי של משרד החינוך ליצירת מרחבי למידה
אחרים .בוצע פרויקט הנגשה לבעלי מוגבלויות
במרבית מוסדות החינוך ,על פי תכנית מתואמת
עם משרד החינוך .לאחר השלמת העבודות ,בוצעו
מבדקי בטיחות ועמידה בתקנים במוסדות החינוך
ובמתקני הספורט ,להבטחת עמידתם בתקני
הבטיחות .כל זאת ,על מנת לפתוח את שנת
הלימודים הקרובה בצורה בטוחה ומותאמת ככל
האפשר לצרכי מערכת החינוך בעמק.
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משלימים את העבודות במוסדות החינוך בעמק
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חדשות עמק יזרעאל
עמק יזרעאל :הקייטנה הכי מיוחדת בעמק –  40מתנדבים ושלושה
יישובים מחבקים
הקייטנה הכי מרגשת בעמק -
השבוע הסתיים מחזור שביעי של
קייטנת "כיף מיוחד לי בעמק" –
לילדים בעלי צרכים מיוחדים ,כחלק
ממערך הקייטנות המועצתי .בקייטנה
השתתפו  24תושבי העמק ,עם
מגוון מוגבלויות פיזיות ,תקשורתיות
והתפתחותיות ,בכל רמות התפקוד.
הקייטנה מאפשרת להם ליהנות
מפעילויות ואטרקציות ,מבלי להרגיש
שונים .כמדי שנה ,ליוו אותם בני נוער
ומבוגרים ,כולם בהתנדבות וכן ישובים
שבחרו "לחבק" את הקייטנה.
סתיו ציפרמן ,בוגרת כיתה י"א משמשית,
המתנדבת זו השנה השלישית בקייטנה,
סיפרה השבוע" :אני יכולה להגיד בלב
שלם שאני מחכה לקייטנה הזאת כל
השנה .אי אפשר להסביר את תחושת
הסיפוק אחרי שאתה מצליח לגרום
לילד לחייך ,כשמצאת דרך להרגיע את
החניך שלך ,כשלימדת אותו מילה חדשה,
שיר חדש ...זו תחושה של אושר וחוויה
שיכולה להחזיק אותי מחויכת גם ברגעים
הקשים והמאתגרים .הקייטנה הזו היא
לא רק בשביל הילדים .היא גם בשבילנו,
המתנדבים! זה כמו סיר לחץ של רגשות;
בשבוע אחד אתה מרגיש את כל הרגשות
שלך ,ובריכוז גבוה של כל אחד מהם .אבל
האווירה של האהבה והחיבוק העוטף של
הילדים ושל הצוות ,מדהימים בכל יום
מחדש וגורמים לנו לבוא ולהתנדב בכל

קייטנה ערכית ומחממת לב

שנה מחדש .החברים שאנחנו מכירים
בקייטנה הם חברים לכל החיים! האווירה
בקייטנה היא של כיף ושל קבלת האחר,
בכל מובן .אנחנו עוסקים בלגרום לכך
שכל מי שירים את הראש ויסתכל על
כולם ,יראה שכולם מחייכים ושמחים .זה
מאחד את כל חלקי הקייטנה לפאזל שלם,
משפחתי מאוחד ותומך .כמה בגרות
וסבלנות צריך בשביל להקדיש שבוע
מהחופש שלך לנתינה ולהתנדבות .כמה
זה נותן לי ,לתת לאחר!" בקייטנה התנדבו
כ 40 -בני נוער מיישובי העמק.
היישובים תל עדשים ,עין דור ושמשית
שמחו לארח השנה את משתתפי הקייטנה
ליום אחד ,וקיבלו את פניהם בישוב
בחיבוק חם ובארוחת בוקר מפנקת ,מעשה
ידי התושבים .שלושת היישובים הציעו
למשתתפי הקייטנה פעילויות מגוונות
שהושקעו בהן מחשבה ואהבה רבה.
בטקס הסיום החגיגי שהתקיים בבריכת
השחייה בשמשית ,נפרדו המשתתפים
אלה מאלה בהתרגשות גדולה .אתי
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גפן ,מנהלת אגף קהילה ורווחה ,אמרה
השבוע" :מחמם את הלב לראות בני
נוער שכל כך מתמסרים בנתינה לאחר.
זהו אחד מהאירועים הכי מרגשים שיש
לנו בקיץ! תודה לדקלה יוחאי –רוטמן,
רכזת הקייטנה זו השנה השישית ולרונן
בנדריהם וברקאי מסטרס שותפיה
המסורים בהפעלת הקייטנה ,תודה לכל
עובדי המועצה השותפים להצלחת
הקייטנה :שלומית קוזי-חת ,מנהלת
הקייטנות ולילך כהני ,אחראית החינוך
החברתי .תודה לעדילי פרי ,עובדת
סוציאלית באגף קהילה ורווחה במועצה,
שיזמה את הקמת המפעל המדהים הזה.
תודה מיוחדת למתנדבת המופלאה ,נילי
רביב מהסוללים ,שמלווה אותנו מתחילת
הדרך ,יום יום במסירות אין קץ! ותודה
לכל אחד ואחת מהמתנדבים הנהדרים
שלנו ,שבזכותם קמה ועומדת קייטנה
ברוח זו .זוהי תעודת הצטיינות לקהילה,
לבני הנוער ,לכל האנשים הטובים בעמק
שלנו ,ולמערכות כולן!".

עמק יזרעאל :שבחים לוועדה
המרחבית לתכנון ובנייה יזרעאלים,
לאחר ביקורת פתע של מינהל התכנון
לפני מספר שבועות התקיימה בוועדה המרחבית לתכנון ובנייה
"יזרעאלים" ,ביקורת פתע של מינהל התכנון במשרד הפנים.
בימים אלה התקבל דו"ח אגף הבקרה של מינהל התכנון ובו
שבחים רבים לוועדה המרחבית 'יזרעאלים'.
בישיבת הוועדה שנבדקה ,השתתפו נציגי רשות מקרקעי ישראל ,נציג
איגוד המתכננים בישראל ונציג משרד החקלאות .במסגרת הבדיקה
נבחנו היבטים טכניים ,מקצועיים ומנהליים ,כמו גם איכות התנהלות
הישיבה.
הדו"ח מצביע על כך שכל נושא לדיון הוצג ע"י אדר' עפרי דגני ,מהנדסת
הועדה ,בבהירות ובמקצועיות והמלצותיה הוצגו בכל נושא לגופו.
על היועצת המשפטית של הועדה ,עו"ד ענת באור פרל שנכחה לכל
אורך הישיבה ,נכתב כי נתנה עצותיה כשנדרשה לכך וכי גילתה בקיאות
בסוגיות המשפטיות שעלו.
הדו"ח מצביע על התנהלותו של דיון מקצועי וענייני ,שנוהל ע"י סגן ראש
המועצה ,המשמש גם כיו"ר הוועדה; "היו"ר ידע לנהל את הדיונים ואפשר
לצוות המקצועי להשמיע דעתו ,נתן הזדמנות למבקשים ולמתנגדים
להסביר את טיעוניהם וידע להוביל את הדיון בצורה מקצועית .הדיונים
התנהלו באופן ענייני והתקבלו החלטות מנומקות".
הדו"ח מציין כי בעלי העניין ,לרבות מתנגדים ,הוזמנו להציג את
מבוקשם ונשמעו בסבלנות ע"י חברי הוועדה והצוות המקצועי .חלק
מנבחרי הציבור השתתף באופן פעיל בדיונים ,וההחלטות נתקבלו לאחר
שנבחנו ההיבטים השונים ,כולל חוות דעתה של היועצת המשפטית.
בסיכומו ,קובע הדו"ח קובע כי הוועדה התנהלה באופן מקצועי וכי
החלטותיה היו ענייניות ומנומקות.
במועצה אמרו השבוע" :אנו גאים בממצאים המצוינים של הדו"ח,
העבודה בוועדה המרחבית איננה פשוטה קל ועיקר אולם מתנהלת
בסדר מופתי ,על פי כל כללי החוק ,המינהל התקין ושירות מיטבי
לפונים".
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