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עוד מעט מתחילה שנת הלימודים
פעילות הבנייה והשיפוצים במערכות החינוך נמצאת בשיאה .בבית ספר רימון עומדים להסתיים מבנה כיתות ומבנה רב
תכליתי .בבית ספר דרור מתבצעים שיפוצים בכיתות הקיימות במהלך החופש ,וכיתה חדשה וממ"ד עומדים לקום עד
לסוף חגי תשרי .מיד אחרי החגים יתחילו שם גם בבניית שני גני ילדים חדשים לגמרי .כל זאת לצד החלפת גגות אסבסט
שמתבצעת בגני הילדים בעין הנציב ובטירת צבי ותמשך לאורך השנה גם במירב ,כפר רופין ,מעוז חיים ,שדה נחום,
חמדיה ,נוה אור ,רשפים וניר דוד.
החלה בניית גנים חדשים בטירת צבי ומעלה גלבוע ,וגם העבודות להתחלת הבניית בית הספר החדש לאולפנת גלעד
תופסות תאוצה.
וגם בספורט יש תנועה :הסתיים שיפוץ מגרש הספורט בבית יוסף ,מגרש הכדורגל במסילות עבר שיפוץ ומתחילה עבודה
על מגרשי ספורט בגשר ובמעוז חיים.

מועצת החלב
שייקה דרורי ,מנכ"ל מועצת החלב הגיע לביקור בעמק יחד עם אפרי רייקין,
סמנכ"ל מועצת החלב .הביקור התחיל ברפת שדה אליהו ,רפת גדולה
ומצליחה והמשיך במפגש עם הרפתנים שהציגו את פעילות הענף ודיברו על
האפשרות להרחבת ענף החלב בעמק מחירי החלב ,התנהלות באירועי חירום
ועוד.

מצלמה וקהילה – מראה מקום
"תהליך עבודה ויצירה משותפים מעצימים את תחושת השייכות למקום ,מייצרים ומעצימים את תחושת הגאווה המקומית".
פורום עמיתי הצמיחה הדמוגרפית מיישובי המועצה אותו מובילות דיתי הרפז ,אפרת פולק ,הילה קאופמן ויעל ברקן סיים
השבוע את מפגשי השנה השלישית .הנושא המרכזי שבו עסקו השנה היה תחום הקהילה.
את המפגש הנחתה מיקי מוזס מנדל  -יועצת תוכן ומפתחת פרויקטים קהילתיים אשר הביאה לידי ביטוי את האפשרויות
הבלתי מוגבלות לשימוש במצלמה ככלי לגיבוש וחיזוק קהילה .מיקי הביאה דוגמאות לפרויקטים מרתקים שנעשו
בקהילות ברחבי הארץ ,תוך סיפור והדגמת השלבים לאורך התהליך ועד התוצר הסופי .המשתתפים הביאו עימם תמונות
ילדות אשר גרמו להתרגשות רבה ונדבך נוסף בחיבור ביניהם.
מצורפת התמונה שהביא אבשלום דולב מקיבוץ טירת צבי  -מי מזהה את הדמויות ?
לתמונות מהמפגש....

נפגשים במגרש
טורניר הכדורגל של נוער עמק המעיינות הסתיים השבוע בערב משחקי הגמר .הטורניר הינו חלק מפעילויות הנוער
בחודשי הקיץ.
 01קבוצות נוער מיישובי העמק השונים השתתפו ב 2 -לילות של משחקי כדורגל שהתקיימו במגרשי הספורט במושבי
ביכורה ובטירת צבי באווירה ספורטיבית ובטוחה .הפרויקט משותף למחלקת ילדים ונוער ,מחלקת הספורט והרשות
למלחמה בסמים ואלכוהול ומהווה אלטרנטיבה לפעילות נוער בטוחה בחופשה.
בגילאי ז'-ט' זכו בני הנוער של מסילות ובי'-י"ב נוער ביכורה .כל הכבוד לכל הקבוצות שהשתתפו.
לסרטון הטורניר...

פסטיבל המעיינות
בימים אלה אנו נערכים לפסטיבל המעיינות.
בפסטיבל השנה ,יקבלו זרקור מגדלי המים ומבנים ישנים ביישובים .המגדלים ששימשו לאספקת מים ולהגנה עם
הקמתם עומדים ברוב היישובים נטושים וללא ייעוד .לקראת הפסטיבל ,פועלים צוותים ביישובים על הכנת המגדלים
והאזור סביבם לאירועים הרבים שיתרחשו במהלך ימי חוה"מ סוכות .בין האירועים המיוחדים שיתקיימו במבנים ובסביבתם:
המופע של ישראל גוריון ואסף אמדורסקי ,ומופעים מיוחדים לפסטיבל של צמד הפרברים וחבורת הזמר שדות שבעמק,
אריק סיני וסיון טלמור ,ומופע של ישי לפידות המוביל את מועצת השירה העברית .אלה לצד פעילויות ייחודיות ביישובים,
באתרי התיירות ובאירוע השנתי לתושבי המועצה בגן השלושה .עוד פרטים בהמשך וממש בקרוב.

שבת שלום !

