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פותחים עתיד
מפגש לציון פתיחת הקיץ של כל המשפחות והילדים המשתתפים בתכנית
'פותחים עתיד' התקיים השבוע .לאחר פעילות אתגרית משותפת ומגבשת התכנסו
כולם לסכם את השנה שהייתה ולהעניק לבוגרי התוכנית שעוברים לחטיבות
הביניים תעודות סיום.
התוכנית שמנוהלת בהצלחה על ידי רעיה פורת ממעלה גלבוע מופעלת במשותף
על ידי הפדרציה של קליבלנד ,הסוכנות היהודית והמועצה האזורית.
ילדי התכנית מכיתות ג'-ו' של בתי הספר "ביכורה" ו"דקלים" ,מקבלים באמצעות
התכנית תמיכה וחיזוק אישיים המאפשרים להם לגלות את החוזקות שלהם
ולאפשר חוויות של הצלחה ,התפתחות והתקדמות בתחומים השונים בחיים.
תשתיות ותיקות
פרויקט שיקום תשתיות ותיקות של המועצה ומשרד החקלאות עומד להסתיים ברשפים ,נוה איתן וחמדיה .עלות הפרויקט לכל
יישוב כ 2.3 -מליון  .₪במסגרת הפרויקט טופלו ביישובים תשתיות תאורה ,ניקוז ,מדרכות ,כבישים ועוד.
בבית יוסף החלו לפני כחודש לעבוד על שיקום התשתיות ואנחנו נערכים לאישור תקציב המדינה ומקווים לאישור הפרויקט
לעוד יישובים.
דרכים וכבישים
במושב שדי תרומות התחילו בחודש האחרון בשיקום וחידוש הכביש הצפוני של היישוב .הביצוע יכלול ביצוע קו מים חדש ,וכן
מדרכה לאורך הכביש .בקיבוץ ניר דוד החלו עבודות לשדרוג כביש הכניסה ליישוב .היישוב שנהנה מצמיחה דמוגרפית
משמעותית בשנים האחרונות סובל ממערך כניסה מיושן ולא בטיחותי .הפרויקט צפוי להימשך מספר חודשים ,אך עם סיומו
הכניסה לקיבוץ תאפשר גישה נוחה ובטיחותית.
צמיחה דמוגרפית
ברשפים מוקמות בימים אלה תשתיות לשכונת הרחבה של  18יח"ד בתוך הקיבוץ .בשדי תרומות הושלמו כל ההכנות לבניית
שכונת הרחבה של  11יח"ד המיועדת לבני המושב .בתל-תאומים ממשיכים להתרחב ,ואנו מצפים לעוד  6משפחות חדשות
שאמורות להגיע בחודש הקרוב ,ולהיקלט במקום עוד לפני תחילת שנת הלימודים .לצורך כך התחילו השבוע עבודות התשתית
לחיבור  6קרוילות חדשות שכבר הוצבו ביישוב .במרכז ביכורה  -מתחילות העבודות לפיתוח המרכז הקהילתי.
ביטחון
בעין הנציב הושלמה בניית גדר ביטחונית היקפית שמקיפה את כל שכונת ההרחבה המתוכננת ,ומגיעה עד כביש  .01במושב
ירדנה נכנסים בימים אלו להחלפה ושדרוג של חלקים מגדר המערכת.
שביל אופניים
החלה סלילת חלקו השני של שביל האופניים המתחיל בטירת צבי ויסתיים בעין הנצי"ב .בשנה שעברה נחנך חלקו הראשון של
השביל מטירת צבי ועד בית ספר שק" ד שהפך לשביל קהילתי המחבר בין טירת צבי ושדה אליהו וכעת מתבצעות העבודות
מבית ספר שק"ד לכיוון עין הנצי"ב.
קוקה קולה בגני חוגה
בפעם השנייה בחרה חברת קוקה קולה לקיים את פעילות הקיץ האקטיבית והאטרקטיבית שלה לבני הנוער בגני חוגה .מאות
ילדים מכל רחבי הארץ יגיעו בשבוע וחצי הקרובים לבלות באתר וייהנו משפע פעילויות ומופעים.

תיירות
העבודות על שיפוץ מוזיאון בית הרופא שפעל ברחוב
הראשונים במושבה מנחמיה לפני כ 111 -שנים
יסתיימו בקרוב .העבודות מתבצעות על ידי החברה
הממשלתית לתיירות וכוללות גם את עדכון ערכות
התוכן והתצוגה .צוות מתכננים משלים תוכניות
לפיתוח רחוב הראשונים.
בגשר הישנה נשלמות בימים אלה העבודות לשחזור
ובנייה מחדש של בית הילדים שנפגע ונהרס
במלחמת העצמאות.
קיץ סבבא
ממש בימים אלה מכין צוות משותף של גיל עוז ומחלקת התרבות של המועצה את שבוע "סבבא" .בשבוע שבין ה11-13 -
באוגוסט ,שבוע בו מארחים רבים מהסבים והסבתות את הנכדים שסיימו את הקייטנות ומגיעים לבלות בעמק ,מחפשים הסבים
מקומות בילוי ותעסוקה קרובים לבית .זיהוי הצורך הביא את הצוות המשותף להכין שבוע מלא בחוויות ואטרקציות ,כולן כאן
בעמק .תכנית שבוע "סבבא" נבנתה עבור סבים וסבתות מרחבי עמק המעיינות אשר להם נכדים בעמק וגם ברחבי הארץ ,וגם
לנכדים מעמק המעיינות שיכולים להזמין סבים וסבתות שגרים מחוץ לעמק לבוא ולבלות איתם כאן אצלנו .יהיה סבבה.
לתכנית שבוע "סבבא"...
נופש ,קיץ ,וחופשה שנתית
השבוע הבא ( )31-33.1וכן השבוע של ה ,18-33.8 -הם שבועות הבחירה של החופשה השנתית לעובדי המועצה .לכן בתאריכים
אלו המועצה תעבוד במתכונת מצומצמת .מומלץ ,לפני הגעה למועצה ,לתאם מראש את נוכחות וזמינות נותן השירות .מובן
שמערך השירותים הבסיסי יתפקד גם בשבועות אלו בצורה מלאה ,ומוקד המועצה עומד לרשותכם בכל פנייה.

עיתון מעיינות
עיתון מעיינות מס'  301יצא הבוקר .מוזמנים לקרוא ,ליהנות ולהגיב...

שבת שלום !

