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נר שמיני
את הנר השמיני של חנוכה הדלקנו עם קהילת עין הנצי"ב
ואורחים רבים מהעמק ומכל האזור ,שבאו לציין עימנו את
סיומו של פסטיבל 'חורף של ציפורים' יחד עם להקת
הגבעטרון ויורם רותם מגלי צה"ל.
את הערב המקסים שהופק ע"י אורית נצר ורשות ניקוז ירדן
דרומי ,בשותפות עם המועצה ,קק"ל והרשות לפיתוח הגליל,
פתחו ילדי עין הנצי"ב בשירי חנוכה והמשיכה להקת הגבעטרון
הוותיקה והטובה שסחפה את הקהל בשירים על ציפורים
אדמה ומים.
קהילה תומכת
גם חברי קהילה תומכת התכנסו למסיבת חנוכה והפעם במנחמיה.
צעירי כפר הסטודנטים "איילים" ארגנו את המסיבה ואירחו כהרגלם עם הרבה שמחה ,רצון טוב ,השקעה ורגישות.
רבה של מנחמיה הרב דוד ועקנין הדליק את החנוכייה ,בירך את הנוכחים וריגש בסיפורי חג.
מתנדבי "איילים" ומתנדבות "בית סנונית" ערכו חידון ,משחקים וקריוקי בנושא חנוכה ,ספי אלון ,מתנדב בקהילה הגיע עם נכדתו והדליק נר
חנוכה בחנוכייה ייחודית עם סיפור היסטורי נלווה .הייתה אוירה חמימה ,שמחה וחגיגית.
האירוע כולו תורגם לשפת סימנים לטובת המשתתפים החירשים במסיבה.
תכניות עבודה
בימים אלה אנו עסוקים מאוד בסיכומי השנה ובהכנת תכניות עבודה לכל מחלקות המועצה ועל בסיסן התקציב השנתי.
בניית תוכניות עבודה הינו תהליך שבו אנו עוסקים ברבעון האחרון של השנה באופן קבוע ושיטתי .כחלק מהתהליך ,מגובשות מטרות
המועצה ,על בסיסן כל אחת מהמחלקות בונה תוכנית עבודה לשנה הקרובה ,כאשר צירוף התוכניות של כל היחידות ,מהווה את תוכנית
העבודה השנתית הכוללת של המועצה .האתגר התקציבי השנה יהיה גדול וקשה במיוחד ,מכיוון שהממשלה מתכננת קיצוץ רחב שיפגע
מאוד בתקציבי הרשויות.
מרכז ביכורה
נציגים בכירים של מפעל הפיס ,משרד השיכון ונגב גליל הגיעו לסיור בשלפים ומרכז ביכורה.
בשלפים סוכם לקדם תכנון והקמת מועדון קהילתי ,ובמרכז ביכורה סוכם לקדם פרוגרמה לפיתוח
מרכז קהילתי לכל יישובי ביכורה ,שייתן מענה לפעילות שמתפתחת במהירות.
מתאחדים יחד למען הנוער
פרוייקט מיל"ה  " -מתאחדים יחד למען הנוער" ביוזמת משטרת ישראל מחבר את בני הנוער דרך
פעילויות חברתיות הנוגעות לעולמם של הנערים .בתמורה לכך בני הנוער תורמים לקהילה בה הם חיים.
ביום שלישי התקיים משחק כדורגל ידידותי בין שוטרי בית שאן לנוער ביכורה.
הנוער שיחק ,וילדי היישובים עודדו במרץ .בני הנוער ניצחו במשחק וכבר מתכננים את המשחק הבא.
את הפרויקט מרכז המדריך אביאל אזואלוס יחד עם השוטרים שחר עידו מתל-תאומים ,וחנן סיבוני חנן מבית שאן.
קרן יק"א
זאב מילר מנכ"ל קרן יק"א ביקר אצלנו והתארח בגאון הירדן ,אולפנת גלעד ,חוות עדן ועוד .בנוסף
קיימנו דיונים על המשך פיתוח רחוב הראשונים במנחמיה ,הצפרות ,גשר הישנה ,חומה ומגדל,
ופרויקטים נוספים בתחום החינוך ,התיירות והחקלאות .קרן יק"א מיסודו של הברון הירש היא שותפה
נהדרת בפיתוח עמק המעיינות.

משרד השיכון
נפגשנו עם אנשי מחוז הצפון של משרד השיכון לדיון ראשוני בתוכניות העבודה שלנו לשנת  .0202תנופת הפיתוח מורגשת במספר הרב של
הפרויקטים ובתקציבי התכנון ,פיתוח התשתיות ושדרוג מבני
הציבור שהמועצה מבצעת בימים אלו ביישוביה ,פעילות שתמשיך ותתרחב בשנה הבאה.
קובי אפללו
במסגרת  02שנה למפעל הפיס נארח הערב בקימרון את ההופעה המצוינת של קובי אפללו.
קובי אפללו הוא זמר צעיר ,עם שני אלבומים מצליחים ,שהנפיקו להיטים רבים שהפכו לחלק בלתי
נפרד מהפסקול הישראלי וקיבעו את מעמדו כאחד מהזמרים והיוצרים הטובים והמוערכים בישראל.
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