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ד' אב תשע"ג
 11ביולי 3112
מלגות משפחת שפרן
משפחת שפרן מקליבלנד תורמת במשך שנים רבות מלגות לסטודנטים ממכללת כנרת .השנה לראשונה ,החליטה המשפחה
לתרום את המלגות ישירות ל 13 -סטודנטים מעמק המעיינות ובית שאן ,שלומדים במכללות באזור .בטקס מרגש שהתקיים
השבוע ,במעמד ראשי הרשויות ומנהלי שותפות ביחד  -דרור גרשוני בישראל ואילנית קליר מקליבלנד ,העניק ג'ו שפרן את
המלגות לסטודנטים הנרגשים שהודו לו בחום על תרומתו החשובה ,שתסייע להם להשלים הלימודים .אנו מקווים שמהלך זה
יסייע להם גם להחליט לבנות כאן את ביתם.
מהעמק קיבלו מלגות :ליזט מורד ממושב רחוב ,סטודנטית לחינוך והוראת אנגלית במכללת אוהלו ,ליבי לוי ממושב ירדנה,
שלומדת חינוך לגיל הרך במכללת אוהלו ,עדי גרוס מקיבוץ עין הנצי"ב ,שלומדת חינוך לגיל הרך במכללת אוהלו ,.ליאת גולן
ממנחמיה ,שלומדת הוראת לשון וספרות במכללת אורנים ,ואורטל וסר ממסילות ,שלומדת עבודה סוציאלית במכללת תל חי.
בהצלחה לכולן !

בשביל הקהילה
בהמשך לשלב הראשון של תוכנית עמק חינוך ,החליטה המועצה לפתח
מודל עבודה גם בקהילות שנקרא 'בשביל הקהילה'.
'בשביל הקהילה' הוא תהליך של יצירה יישובית ייחודית הנבנית
מחוזקות היחיד והיחד ומצמיחה את הקהילה.
הרעיון מבוסס על העמדת משאבי האזור והיישוב מצד אחד ,ואיתור
נקודות חוזק אישיות של התושבים ביישוב וחיזוקם מצד שני .על נדבך
זה נבנה גם מודל העבודה ב"נבחרת" שיוצרת אפשרות לעשייה
קהילתית אחרת ושונה ומסייעת לחיזוק החוסן הקהילתי ביישוב .ארבעה
ישובים  -טירת צבי ,שדה נחום ,מעלה גלבוע וירדנה ,קפצו למים ופעלו
במשך השנה האחרונה עם ליווי צמוד של מנחים מהמועצה .בימים אלו
מתקיימים ארועים בהם מוצגים ביישובים תוצרי הביניים שהם מאוד
יפים ומרגשים .לסרטון...

ביקורי פיתוח
אביתר דותן  -עוזר שר החקלאות ביקר אצלנו השבוע .הצגנו בפניו נושאים מרכזיים שעל סדר היום  -הרפורמה במדגה,
הקמת מרכז מחקר לחקלאות מים ,נושא העובדים הזרים ,הקצאת מכסות חלב לחמדיה ועוד.
נפגשנו גם עם סיגל שאלתיאל  -ראש אגף גליל במשרד נגב גליל ,והצגנו את התוכניות המרכזיות והפרויקטים בתחום
הצמיחה והפיתוח .
מיד עם אישור תקציב המדינה אפשר יהיה לקדם פרויקטים נוספים באזור.

קייטנות איל"ן וית"ד
עשרות בני נוער מהעמק יצאו השבוע משגרת החופש ונרתמו למסורת של קייטנות איל"ן וית"ד שמתקיימות שנים רבות
בקיבוצי העמק הדתיים .השנה חברו למשימה גם בני הנוער של כפר רופין שהצטרפו לקייטנת טירת צבי.
במהלך כל השבוע חונכים בני הנוער ילדים ונוער בעלי נכויות פיזיות ,דואגים לכל צורכיהם ומקיימים שגרה משותפת עם המון
כיף והנאה.
בתחילת הקיץ ערכה מחלקת ילדים ונוער מפגש הכנה לכל הנוער המתנדב מכל היישובים השותפים.
אל הקייטנות מגויסות הקהילות שרואות בקייטנה משימה וחברי הקהילות נותנים מענה לכל צורך שעולה תוך כדי הקייטנה.
יישר כח לקהילות ,לנוער ולמדריכים על שמירת המסורת הכל כך חשובה.

חומה ומגדל
אתר חומה ומגדל שבגן השלושה הוכרז כזכור ,על ידי הממשלה ,כאתר מורשת לאומי .צוות היגוי הכולל את הגופים השותפים
מקדם תכנון פרוגרמה לשדרוג משמעותי של האתר הקסום הזה .התוכנית החדשה תתבסס על התנסות בחוויה של החלוצים
בהקמתו של יישוב חומה ומגדל ,ממש כמו אז ,ותמחיש למבקרים את המפעל ההתיישבותי המדהים הזה.

'איילים' בנווה איתן
קבוצת של  23בוגרי שנת שירות של איילים הגיעה השבוע לנווה איתן
לעבודות שיפוץ מבנים ביישוב ,כחלק מפעילות הקיץ שלהם להכנת
מבנים ואתרים להתיישבות ברחבי הארץ .המבנים המשופצים בנוה
איתן מיועדים לקבוצת בוגרי צבא המגיעים לתכנית 'עבודה בעמק',
אשר יעסקו בחקלאות ,ולמשפחות צעירות בוגרות איילים שבחרו לגור
בקיבוץ.

אלוף הפיקוד
אלוף פיקוד המרכז ניצן אלון הגיע לביקור עבודה קצר בעמק .בפגישה שבה השתתפו אנשי הביטחון שלנו ,העלינו בפני
האלוף מספר סוגיות הקשורות בביטחון במועצה וסיפרנו לו על ההתארגנות שלנו למצבי חירום.
האלוף ציין שלשמחתם ,העמק אינו במוקד העיסוק של הפיקוד ,אך הוא בהחלט קרוב לליבם והם ישמחו לסייע בהערכות.
הגבול המזרחי של מדינת ישראל הוא היציב ביותר שיש ונקווה שכך יימשך.
גם אנחנו מקווים ...

לפני שבוע נהרג אמנון בוגומולסקי ,בן קיבוץ מסילות בתאונת דרכים בארה"ב ,תאונה בה נפצע בנו עומר.
אנו משתתפים בצער המשפחה ובית קיבוץ מסילות ,ומאחלים לעומר החלמה מהירה.

שבת שלום !

