
מ.א. עמק המעיינות
עמק המעיינות הוא אחת מפנינות הטבע היפות בארץ ויש האומרים בעולם כולו, וכשמו כן הוא: 

משופע במעיינות, טבע, ושטחים פתוחים. הקיץ בעמק-חם, אך בכל שאר ימות השנה, נוח ונעים.
המועצה האזורית מורכבת מפסיפס מגוון של קהילות החיות יחד בהרמוניה וסובלנות- דתיים 
וחילוניים, ותיקים וצעירים, קיבוצים ומושבים, יישובים קהילתיים ומושבה אחת, והיא נמצאת 
בתהליך צמיחה כולל: דמוגרפי, חברתי, כלכלי, תעסוקתי וסביבתי. כל אלה תוך מימוש הפוטנציאל 

הרב הטמון באזור ובאנשיו, ותוך התחשבות בטבע ובסביבה. 
במועצה האזורית עמק המעיינות 24 קהילות חמות, חינוך איכותי, חיי תרבות עשירים ומגוונים, 

חקלאות ייחודית ומגוון רחב של אתרי תיירות- נחלים, מעיינות ומורשת. 
ברוכים הבאים לעמק המעיינות! 

עמק חינוך
החינוך בעמק על כל גווניו, הוא אחד ממוקדי העשייה המרכזיים של המועצה, ומהווה את הבסיס 
החשוב ביותר לחיזוקן של הקהילות, האזור כולו ומדינת ישראל. במועצה חותרים להצמיח בוגר 
ערכי התורם לסביבתו מתוך זהות יהודית וישראלית ומחובר לחיי העמק שלנו. בין מוסדות החינוך 
מעונות רבים, 34 גנים ועשרה בתי ספר. כחלק מהתפיסה הקהילתית, מערכת החינוך מחויבת לכלל 
ילדי המועצה ושואפת לספק מסגרת חינוכית מותאמת לצרכיו של כל תלמיד. כאזור פריפריאלי, 
נעשה מאמץ לקדם את הישגי התלמיד ולהעמיד בוגרים היכולים להשתלב במערכות ההשכלה 
הגבוהה. מערכת החינוך הלא- פורמאלית משלימה את התמונה ומהווה עוגן ערכי -קהילתי 

ביישובים. 
בשנים האחרונות בנינו "עמק חינוך" יחד עם מנהלי בתי הספר וסגניהם, ציבור המחנכים, ההורים 
והתלמידים. התהליך מבוסס על אמונה ביכולותיהם של מחנכים לעשות שינוי עומק. זאת, דרך 
הארת הפרט (הילד, המבוגר) וחוזקותיו וגילוי כיצד הוא יכול לתרום ולהשפיע על כלל החברה בבתי 

הספר, תוך יצירת שיתופי פעולה בעמק. 
 

החינוך בעמק המעיינות 
הוא קטר הצמיחה המרכזי והמוביל 

בפיתוח העתידי של האזור כולו.
הוא פורש את זרועותיו ומשלב אותן עם 
אנשים, קהילות, חקלאות, תיירות, טכנולוגיה, 

תרבות, טבע ונוף.
אנו מאמינים בחינוך איכותי ומשמעותי הנותן 
הזדמנות לכל תלמיד ותושב לממש את חוזקותיו 
ולהביאן לידי ביטוי במרחבים האזוריים, המשלבים 
פעילות מקצועית בתחומים שונים עם עשייה חינוכית 

יזמית וחדשנית.
       יורם קרין, ראש המועצה
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שינוי משמעותי בתהליכים המתרחשים במרחב החינוכי: 
נוצרים שיתופי פעולה מבוססי חוזקות. נבנית שפה 
אזורית, מתהוות יוזמות פדגוגיות רבות וקמים מרחבי 
חדשנות בתוך בתי הספר, בגנים, בין בתי הספר וברחבי 

המועצה. 



המצפן מבטא את השפה המשותפת בעמק חינוך ומאפשר הערכה רציפה של ההתקדמות. 
מצפן זה הינו תוצר עבודתו של פורום המנהלים והסגנים. המצפן מבקש לפתח בקרב אנשי החינוך 
את התעוזה לשוב ולחלום על יצירה חינוכית מתוך פיתוח היחיד על חוזקותיו, לצד היחד המגוון. 

במרכז המצפן עומדת התובנה שחינוך משמעו מאמץ לתיקון עולם. 

כי טיפה עוד טיפה עוד טיפה... תהיינה לים
(אריק אינשטיין)

יש האומרים: כיצד מקום קטן כשלנו יעשה שינוי משמעותי?
האם זה ישפיע בכלל על המערכת הארצית?

התשובה פשוטה: אנחנו יוצרים בועה של טוב. במדינה נוצרות עוד בועות של טוב. בידינו הדבר. 
טיפה ועוד טיפה - נאספות לים רחב ידיים.

נגה גיל בשיא, מנהלת אגף חינוך וקהילה



כלים למסע

נפגשים
במעגל נפגשים מעמיקים היכרות בין משתתפיו, יוצרים דיאלוג ושיח בין שווים, מזהים חוזקות 
וכוחות ומביאים אותם לידי ביטוי אישי בהקשר חברתי תומך. לשם כך נבנים מנגנונים קבועים בזמן 
ובמקום, המאפשרים מפגשים אישיים ודיאלוגים מסוגים שונים. מעגלי נפגשים מתרחשים ברוב 
שכבות הגיל, בהשתלמויות מורים, במפגשי צוותים ובהתכנסויות מועצתיות. מפגשים מסוג זה 
הנעשים בצורה מקצועית, מובנית ומודעת, מובילים לצמיחת הפרט במעגלי התפקוד השונים 
ותומכים בניית חברה מתוקנת. משקפי החינוך האישי הורחבו גם אל הלמידה עצמה:"נפגשים" גם 

בתוך שיעורי מתמטיקה, תורה, חינוך גופני ועוד. 

סרקו את הקוד 
והגיעו לאתר 
“נפגשים” שערכו

בבית הספר גאון 
הירדן-דרכא 
במסגרת קורס מו”פ

מפגש מורכב מארבעה 
 חלקים עיקריים:

נפגשים1.  - שיח להעמקת ההיכרות. 
השראה2.  - מומחי דעת מגיעים כדי להרצות על 
תהליכי חדשנות המתרחשים בארץ ובעולם, להעניק 

השראה ולעורר סקרנות ועניין. 
יוצאים ללמידה3.  - בעקבות ההשראה ו/או בהמשך

לעשייה קודמת, מחליט כל משתתף מהי השאלה שמרתקת
אותו, ונכנס לתהליך למידה.

יצירה4.  - מתכנסים לקבוצת עבודה, משתתפים 
בגילויים חדשים, ובונים תכנית פעולה. 
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מה”נפגשים” בבית ספר רימון
  בנפגשים בכתה ה' דיברו הילדים על 

"בית ספר החלומות שלי" ואף בנו אותו בדגמים. 
בבית ספר החלומות יש ספריה גדולה, קולנוע, 

תיאטרון חוץ להתכנסות, מזרקה גדולה במרכז בית 
הספר, מסלול ריצה וגם כתה אחת בה ילדים יכולים 

ללמוד לבד.
  ברוח נפגשים יצרו ילדי ו' באמנות עבודות שנקראו: מה עובר 

לי בראש? העבודה כוללת תמונה של הילד ומעליה גזירי 
עיתונים וציורים של תחביבים, תחומי ע נן, דברים שמעסיקים 

ובקיצור - כל מה שעובר בראש...

רימון, בית ספר יסודי ממלכתי, במסילות 



מו"פ חינוך
לחדשנות וצמיחה אישית ומקצועית

פיתוח מקצועי ואישי הוא ליבו הפועם של כל 
תהליך ומהווה מנוף לצמיחה של כל ארגון. 
מאמץ רב מושקע בבניית מערכת למידה 
משמעותית למבוגרים, בבחינת "אי השינוי 
מתחיל אלא בי". בבתי הספר, בגנים, בעשייה 
ות  י הקהילתית ובמועצה נבנו השתלמו
תומכות תהליך. המו"פ (מעוף ופיתוח) הוא 
יחודית שפותחה במסגרת  פלטפורמה י
הגמישות הפדגוגית. את המו"פים מובילים 
נוך בעמק שבחרו לפתוח קורס  אנשי חי
שבמרכזו- דילמה המעסיקה אותם, אתגר 
הדורש פיצוח, או תחום להעמקה. המובילים 
מזמינים שותפים נוספים מהעמק ללמוד יחד 
איתם, לחקור ולבנות תוצר משמעותי שישמש 
להמשך פיתוח החינוך או העמק ("מתנה 

לעולם").

מועצת תלמידים
 ו"הצוותים החברתיים"

אחת לשבוע, צוות המורים מוביל קבוצות 
רב-גילאיות בפעילות חברתית שמהותה 
ליזום, ליצור, להשפיע ולתרום לחברה 
ולקהילה הבית ספרית, במרחב חברתי בטוח. 
מגוון הצוותים משתנה משנה לשנה: יד-2, 
עיתון, חונכות, פסיפס, טיפול בפינת החי, 

ספורט, מועצת תלמידים ועוד. 
במועצה, התלמידים מעלים לדיון נושאים 
ת הספר,  לקדם בבי ת ו ו שנ נם ל שברצו
ל" עם המנהלת  לחן עגו משתתפים ב"שו
ומביאים את קולות התלמידים, בודקים את 
נים  ן בתחומים שו עות הרצו רמת שבי

ושוקדים על הוצאת יוזמות לפועל. 

דקלים, בית ספר יסודי ממלכתי, בחמדיה

 מו"פ בר מצווה
קבוצת הלמידה של מו"פ בני המצווה היא הזדמנות ללמידה, 

התפתחות אישית וצמיחה מקצועית. מטרת הקבוצה היא הרחבת 
עולם הידע, החשיבה וההעשרה לעוסקים בחינוך בלתי פורמלי, ובסוף 
התהליך לצאת עם תוצר מעשי שישרת את הלומדים בעבודתם בשטח.

הקבוצה עוסקת בשאלות כגון: מהם ההיבטים התרבותיים או הדתיים 
של בר/בת המצווה כטקס חיים, מהי שנת בר/בת מצווה,

כיצד יוצרים אותה כשנה משמעותית? ועוד.
לקבוצה שותפים צוותי הדרכה ממספר ישובים הרואים

חשיבות בנושא.
 

מחלקת ילדים ונוער 



בשביל הקהילה
יצירה חברתית- קהילתית הנבנית מחוזקות היחיד והיחד ומצמיחה את הקהילה.

הנעת פעילים ויוזמות בקהילה בשפה של חדשנות ויצירתיות המשולבת בשפת הבינוי הקהילתי.  
השפה נבנתה בשיתוף ערי חינוך ושדמות אורנים בתהליך ארוך.

"בשביל הקהילה", יוצר מרחב לחלומות ויוזמות של מובילים מתוך הקהילה, המושכים אחריהם את 
שכניהם ליישוב. במהלך השנים קמו יוזמות קהילתיות שונות ומגוונות שהובלו ע"י אנשי הקהילה. בין 
עקרונות "בשביל הקהילה" ניתן למנות - בחירת מיזם מתוך חלום/תשוקה ולאו דווקא מתוך קושי או 
צורך, תהליך של בירור חוזקות ואזורי צמיחה ועבודה מתוכם, יציאה למסע למידה והשראה תוך 

חיפוש שותפים וכמובן עשייה מכוונת תוצר.

מקום בלב הינו בית חם ומכיל לאימהות 
ותינוקות בשנת החיים הראשונה, המאפשר התנתקות 

נעימה ומרגיעה מלחצי היום יום, מפגש ושיח עם אימהות 
נוספות שחוות את אותן החוויות, וקבלת מענה לשאלות

הרבות המציפות אותן.
לאימהות שבאות מצפה ארוחת בוקר מזינה ומפנקת, הן 
זוכות ליחס אישי, לתמיכה הדדית ולשיח עם מומחי תוכן 

שונים הנוגעים לגידול התינוק, לאימהות, זוגיות ונשיות.

תחום גיל הרך ויחידת ההתנדבות

“עמק מיוחד" הוא בניית שותפות רחבה 
ומשמעותית לשם העלאת המודעות והרחבת העשייה 

למען אנשים עם צרכים מיוחדים.
המטרה היא הכלת שונות ופיתוח הרגישות לנושא זה 
בקהילות ובמועצה, העלאת המחוייבות של הקהילה 

לחבריה, פיתוח מיזמים בנושא ועוד. בתכנית גם הקמת 
פורום שותפים פועל ויוזם בנושא זה שיהיה שותף 

משמעותי בהובלת העשייה בעמק.

המתנ"ס והיחידה לפיתוח קהילתי 
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כיתה 2021
כיתה 2021 נוצרה ע"י מטבחון "רשת ערי חינוך", שהורכב מראשי אגפי החינוך של מספר רשויות, 

במטרה לקדם את יישום הלמידה המשמעותית בבתי הספר בישראל. 
"כיתה 2021" מאפשרת לשינויים להתחיל מלמטה, המורה היחיד/ה יכול/ה להשפיע וליצור שינוי 

משמעותי במערכת כולה. 

קטגוריות לפיהן נבנית כיתה 2021:

שותפים
מהם התפקידים החדשים
של המורים, התלמידים

וההורים, מה החידוש במערכת
היחסים בינהם? מהי מערכת הקשרים 

שבין בית הספר וארגונים נוספים 
הפועלים במעגל הקהילתי, הלאומי

והבין לאומי. 

הערכה
כיצד מתבצעת הערכה 

בעידן של ידע פתוח 
ונגיש לכל? 

פעילות
כיצד מתקיימת הלמידה 

המשמעותית בכיתת 
2021, מה ואיך לומדים? 

זמן
אלו מבני זמן חדשים 

יקדמו למידה משמעותית? 
כיצד תיראה מערכת 

שבועית, תכנית שנתית, 
זמן מורה וזמן תלמיד? 

מקום
כיצד ייראה המרחב 

הפיזי המקדם למידה 
משמעותית?

פינת התמודדות 
"פינת ההתמודדות" פותחה בדרור על מנת 

להוות מקום בטוח ומכבד להתמודדות נכונה בעת 
קושי. המרחב מאפשר עבודה אינטגרטיבית של התלמיד על 
מיומנויות שונות, בעת הצפת קושי התנהגותי שלו. בפינה יש 
"כסא התמודדות", שולחן ולוחות המזמנים שיח מותאם עם 

התלמיד, לעיבוד הסיטואציה בה הוא נמצא. לדוגמא: לוח המזמן 
זיהוי סיטואציה המעוררת קושי, לוח רגשות לזיהוי הרגש ועוצמתו, לוח 
המזמן דרכים להרגעה עצמית ולוח לזיהוי פתרון לבעיה. בנוסף, 

ישנו דף המסכם עם התלמיד לפי יכולתו- בכתיבה או 
בסמלים- את התהליך שעבר בפינת ההתמודדות, תוך שמירת 

התוצר בתיקייה ייעודית להמשך התבוננות.  

דרור, בית ספר יסודי לילדים עם לקויות תקשורת 
ברמת תפקוד בינוני-נמוך, במסילות. 

ממורה עומד-מלמד 
ללמידה בזמן גמיש

בזמן גמיש, נערכת הקנייה של כעשר דקות ולאחריה 
עבודה בשתי משימות לביסוס ההקניה. עם סיום משימות 

החובה בוחרים הלומדים משימות במרחבי הכתה 
והמסדרון. בעת הצורך, פונים לעזרת "מורה צעיר" ומקבלים 

אחריות אישית על הלמידה וההתקדמות. 
המשימות מותאמות גיל, ממוקדות כך שתלמיד יכול להתמודד 

איתן בעצמו ועל פי הנושא השבועי. התלמיד מתעד את 
למידתו על מנת לשוחח על בחירותיו עם המורה 

שיעודדו ללמוד במרחבים מגוונים. 
 

ביכורים, יסודי ממלכתי דתי, 
בביכורה



מודל הנבחרת
הנבחרת היא קבוצה (של מורים, של מנהלים, של תלמידים...) בעלת מטרה משותפת. למען השגת 
מטרה זו, מקבל כל אחד תפקיד המתאים לכישוריו, מנצל את חוזקותיו, ונותן ביטוי ליצירתו. ראיית 
היחיד היא תנאי הכרחי להצלחת הנבחרת, והיחיד מצידו, מחויב לרוח הקבוצה ולהגשמת 
מטרותיה. כמו בנבחרת ספורטיבית, נוצרת אנרגיה מרוכזת, משמעותית ועוצמתית, שביכולתה 

להגשים כמעט כל משימה.
 

שלושה מרכיבים מייחדים את הנבחרת מקבוצות אחרות: 
מטרה משותפת מדידה ושקופה כל המשתתפים מחויבים להשגתה ואין ביניהם תחרות אלא 

שיתוף פעולה ועזרה הדדית.
כולם לומדים, כולם מלמדים הנבחרת פועלת כרשת ולא כפירמידה.

בחירה ככל שניתן, משתתפי הנבחרת בוחרים לקחת בה חלק מתוך עניין ומשיכה אל התחום בו היא 
עוסקת.

 למידה בשיטת ה"נבחרת"
בגאון הירדן נהנים מלימוד בנבחרת. למשל, קבוצת 

מתמטיקה ט' שלמדה בשיטת הנבחרת, הצליחה לעמוד 
במטרה השנתית, שכל תלמיד מעוניין- ילמד ב- 5 יחידות 

בכיתה י'. המטרה הושגה במלואה ולראשונה נפתחו בכתה י' שתי 
קבוצות של 5 יחידות לימוד. 

שיטת הנבחרת ישימה לא רק במתמטיקה או למצטיינים. היא אפשרית 
בכל תחום דעת ובכל רמת לימוד. עם הזמן קבוצת הנבחרת לומדת 

 . המשתפת בהצלחות ובקשייםשפה, הופכת להיות קבוצת תמיכה 
צוותחבריה הופכים להיות  שעובד יחד. 

גאון הירדן-דרכא, בית ספר
ממלכתי על יסודי, בנווה איתן

ת י ר ו ז א ה  צ ע ו מ

 נפגשים בשביל הספורט
יוזמה של מורי חינוך גופני שמטרתה להפגיש 
תלמידים מבתי ספר שונים באמצעות פעי לות 

ספורט. שלוש פעמים בשנה נפגשים תלמידי שכבות
ד'-ו' בעמק. המפגשים מתקיימים בכל פעם בבית 
ספר אחר וכוללים פעילויות ספורטיביות כמו כדורשת, 
אתלטיקה ו"משחקים של פעם". המפגשים מאתגרים 
אותנו בשאלות זהות, מה מפריד ביננו ומה משותף 

וכיצד לפעול יחד למרות השונות.

תחום בתי ספר 



מחזקים את השותפות
מה תפקידה של רכבת העמק אז והיום 

בחיזוק ההתיישבות בפריפריה? מה הקשר שלנו 
לחלוצים? ללא שיתוף פעולה לא היה ניתן להקים את 

המדינה. אולי היום עמדה זו מיושנת ומיותרת?
שאלות אלו ועוד עלו במסגרת חקר של תלמידי מגמת עיצוב לכבוד 
השקתה המחודשת של רכבת העמק. לימוד היסטורי, סיור במוזיאון 
הרכבת ומפגש עם אנשים הקשורים לרכבת של פעם ולזו של היום, 
הובילו לתערוכות המוצגות בתחנת הרכבת ובמוזיאון "חומה ומגדל". 
כל תלמיד יצר כרזה גרפית, רישום, ציור או פיסול המבטאים את 

הקשר בין ראשית ההתיישבות בעמק לבין אפש רות הפיתוח 
והקידמה.  

שק"ד-דרכא, בית ספר על יסודי ממלכתי דתי,
בשדה אליהו

שיתופי פעולה  
תוצר מרכזי של עמק חינוך הוא החיבורים בין בתי ספר, קהילות, ארגונים 
ואנשים. כיום, שיתופי הפעולה נובעים בטבעיות מתוך ההיכרות הפשוטה

בין האנשים ומתפיסת כל מפגש חדש כהזדמנות ללמידה. 
בעמק המעיינות מערך חינוך מיוחד מקצועי ומפותח, מהגדולים 
בארץ ביחס לגודל המועצה. אנשי הצוותים והתלמידים שותפים

גם הם בתהליכי עמק חינוך.

“מסע בשביל”
"מסע בשביל", הוא מסע בן שלושה ימים של שכבת יוד 
כולה, לאורך שביל עמק המעיינות. במהלכו עוברים 
ההולכים מסע של זהות ומפגש עם נופי העמק ואנשיו.

במסע מחזקים את תחושת השייכות לעמק, נוצרים מפגשים בין 
בני הנוער המגוונים הלומדים כאן וכמובן חווים צמיחה אישית 

מתוך ההתמודדות עם אתגרי המסע הפיזיים והחברתיים.
במהלך המסע לומדים יחד, מטיילים, מתנדבים ומכירים את 
העמק, נופיו ואנשיו. העבודה על המסע מחזקת את השותפות 
ההכרחית בין החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי, החינוך 

הרגיל והחינוך המיוחד. 

מחלקת ילדים ונוער ובתי הספר העל יסודיים

ר ה ע מ י ג ד ת ב ל “
ק” חו ע ר י ג חד ת  בי
כבית ספר הפועל עם נערים 
ים,  ים נפשי ת עם קשי נערו ו
חייבים לעבוד יחד, בשותפות
, ת א ק ז ז ח י ל ד . כ ף ו ת י ש ב ו
ת נ י י פ ע ו ב ל הש י י מ פתחה ב נ
"רשות הדיבור": כל אחד ואחת 
 , ן בכך י י נ ו ת המע ו י הצו ש נ מא
ת  ו י ו ו ח ת ב ו ו צ ת ה ף א ת ש מ

 . ו ל צ ו א ש ח ר ת ה ם ש י ע ו ר א ב ו
י  ד י מ ל ת ת ו פ תת , הש א מ ג ו ד ל
 ” ט ר ו פ ס ל ה י ב ש ב " ד ב ע ל ג
 . " ם י ל ק ד " ר  פ ס ת  י ב ב

נוך מיוחד בית ספר גלעד, חי
על-יסודי, לנערים ונערות עם 
הפרעות נפשיות, בחמדיה

ת י ר ו ז א ה  צ ע ו מ



מקיף ממ”ד שק”ד - דרכא
מקיף מ"מ גאון הירדן-דרכא

רגבים בעמק

שדה אליהו
נווה איתן
טירת צבי

בי"ס מ"מ יסודי דקלים
בי"ס מ"מ יסודי רימון

בי"ס ממ"ד יסודי ביכורה
בי"ס ממ"ד יסודי שק"ד

בי”ס גלעד
בי"ס דרור

חמדיה
מסילות
ביכורה

שדה אליהו

חמדיה
מסילות

חוות עדןחווה בעדן - חווה חינוכית-חקלאית

שביל העמק
רשת מרחבי למידה אזוריים

שביל עמק המעיינות - מסלול הליכה מעגלי, 
המקיף את כל עמק המעיינות על פני 140 ק"מ 
ומזמן היכרות עם ישובים, קהילות, אתרי טבע, נוף, 
היסטוריה ומורשת של העמק וסביבותיו ושל 
המעיינות הרבים הפזורים במרחב. השביל מתגבש 
כמרחב להתנסויות בלמידה משמעותית, יצירת 

שייכות ומפגש בין חינוך וקהילה. 

נש"ר - לימודי נגינה, שירה וריקוד הם חלק 
ממערכת הלימוד של כל ילד במועצה האזורית 

עמק המעיינות. הזדמנות שווה ניתנת לכל ילד.
התכנית מאפשרת לכל ילד בכיתות ג’-ד’ להיפגש 
עם תחומי המוסיקה והמחול במהלך שלוש שעות 
כל שבוע. בתכנית משולבים ילדים מהחינוך הרגיל 
וילדים מהחינוך המיוחד בעלי צרכים מיוחדים, 
תלמידים עולים מאתיופיה, שעלו לארץ רק 

לאחרונה ותושבים מוותיקי העמק. 

חווה בעדן - בניית החווה החקלאית החינוכית בתוך 
המו"פ החקלאי של עמק המעיינות הירוק ושופע 
המים באה כדי לחזק את הקשר של תושבי וילדי 
האזור אל האדמה ואל החקלאות המתקדמת 
בעמק. בחווה עוסקים בחינוך לחקלאות, לקיימות 
וסביבה, ונוצר מפגש בין התלמיד, האדמה והחקר. 
החווה מהווה כר ליוזמות חינוכיות ומפגש בין 
אוכלוסיות שונות. בעזרת עבודת שדה ופעי לות 
חקר בגילאים הצעירים, וליווי של עבודות חקר 
בנושאי חקלאות, בגילאים הבוגרים יותר, אנו 
מקווים לגדל דור חדש של אנשים סקרנים וחוקרים 

הקשורים לאדמת העמק ומכירים אותה. 

עידן טכנולוגי - כחלק מהחזון ואסטרטגיית הפיתוח 
האזורי, הוקם במועצה, מרכז אזורי משותף לפיתוח 
טכנולוגי, חדשנות חינוכית ותעסוקה, בשילוב עם 
יזם ותעשיין פרטי, משרדי ממשלה, עמותות 
ורשויות שכנות ובקשר עם גורמים מירדן. המרכז 
כולל מעבדות מתקדמות, משרדים, אודיטוריום, 
אולם ייצור ומלאכה, אולם הרכבות המוקף כיתות 
לימוד ומעבדות ייעודיות לצרכי החינוך הטכנולוגי 
ומרכז הפיתוח. במהלך שעות הבוקר פועלות 
קבוצות מכל בתי הספר. לדוגמא: קורס רחפנים 
לתלמידי קדם עתידים בשק"ד דרכא, קורס חשיפה 
לעולם התעשייה, נבחרת רובוטיקה של תלמידי ו' 
מבתי הספר בעמק המונחית ע"י מהנדס בחברת 
גבע-סול ובוגרת התכנית שכיום בעל-יסודי. בנוסף 
מתקיימת תכנית "המקפצה"- תלמידים מכיתות ט' 
מגיעים ליום שלם במרכז, ומתחזקים בתחום 
הלימודי, במקביל להעצמה רגשית וחברתית ובניית 

תחושת שייכות ומסוגלות.

ות,  נ י ית עמק המעי ת - ספרי רי ו ה אז י ספרי
הממוקמת בקיבוץ נווה איתן בבית הספר גאון 
הירדן-דרכא, מציעה מרחבי עבודה ולמידה 
מגוונים: עמדות מחשב, לפטופים להשאלה, 
אינטרנט אלחוטי, פינות הסבה, וחדרי פגישות 
לצוותים. בנוסף, מרחב הספרייה כולל גם את 
"מרכז הצעירים של עמק המעיינות" - מרחב אזורי 
ליזמות חברתית, וכן את מרכז "קלאס" להדרכה 
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שותפים
כדי לגדל ילד נדרש כפר שלם. 
כדי להצמיח אזור דרושים 
שותפים מחויבים, משמעותיים 
המרגישים שהעמק הזה הוא 
גם קצת "שלהם". התחלנו את 
המסע בשותפות מופלאה עם 
ארגון "ערי חינוך". לאורך כל 
הדרך צועדים איתנו יד ביד 
 , ן משרד החינוך- מחוז צפו
והמינהל לחינוך התיישבותי - 
מנהלי המחוזות והמפקחים, 
מנהלת הפסגה והמטה. מפעל 
ם  ם ה א ג כ ר ת ד ש ר ס ו י פ ה
שותפים מלאים למסע ועוד 

רבים וטובים.

מפגשים, חיבורים ויצירה משותפת מתאפשרים דרך בניית זהות מובחנת 
וברורה של כל יחיד ובו בזמן גם דרך מפגש עם האחר. כך נרקמות רשתות של 
שיתופי פעולה ותרומה הדדית המבטאות את חוזקות העמק ואנשיו 
ומאירות את הייחודיות החינוכיות והקהילתיות שבו. זה העתיד והוא בידנו. 

זֶה ַהֲחלֹום ֶשָאנּו נֹוְצִרים ְּבלִֵּבנּו ְּבלִי לֹוַמר ִמּלָה:

ֶׁשַּמֶּׁשהּו מּוְפלָא יְִקֶרה ִּפְתאֹום,

ֶּׁשזֶה מּוכְָרח לְִקרֹות,

ֶׁשַהּזְַמן יִָּפַתח לְָפנֵינּו,

ֶׁשַהּלֵב יִָּפַתח לְָפנֵינּו,

ֶׁשַהְּׁשָעִרים יִָּפְתחּו לְָפנֵינּו,

ֶׁשַהֶּסלַע יִָּפַתח לְָפנֵינּו,

ֶׁשַּמְעיָן נְִסָּתר יְִפרֹץ לְֻעָּמֵתנּו,

ֶׁשַהֲחלֹום ַעְצמֹו יִָּפַתח לְָפנֵינּו

וְֶׁשּבֶֹקר ֶאָחד נְַׁשּיֵט ְּבלִי ֵמִׂשים לְתֹו� ִמְפָרץ ָקָטן 

ֶׁשּלֹא יַָדְענּו ֶׁשָהיָה ָׁשם ּכָל ַהזְַמן.

אולב האוגה

חינוך בעמק
גיה, טאבלטים וכיתות  לו ו טכנ
חכמות הם כלי עבודה בלבד,

גם אם חשובים.
נוך הוא לראות ילד כאדם על  חי

, לראות  רי הצמיחה שבו ו ואזו תי חוזקו
ילד כאדם שלם, שבכוחו לתרום 
ן עולם. ותר, לתיקו י לחברה טובה 

נגה


