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חיזוק ההתיישבות על הגלבוע
במסגרת תוכנית כוללת של המועצה האזורית עמק המעיינות להתניע תהליך צמיחה אזורי  ,לחזק ולהרחיב את
הישובים ,נכנסנו בשיתוף משרדי הממשלה וגופי ההתיישבות השונים למהלך של חיזוק ההתיישבות על רכס
הגלבוע .ביום ראשון קיימנו שיח פתוח עם תושבי מעלה גלבוע ומירב שגם אירחו אותנו ,סיפרנו על התכניות
ובעיקר שמענו את הציבור  -שלצד השאלות שעלו ,תומך ורוצה את המהלך ,ובעיקר רוצה לראות מועצה חזקה
וצומחת.

עמק המעיינות 0202
במהלך כל החומש האחרון פעלנו בכל מגוון התחומים לכוון
למטרה המרכזית והיא הצמחת האיזור .התוצאות בהחלט באות
לידי ביטוי ,ומאות משפחות חדשות נקלטות בישובי המועצה.
צמיחה דמוגרפית מחייבת הכנת תשתיות פיסיות וחברתיות
בישובים ובמועצה .אז איך יראה העשור הקרוב ? ואיך עלינו
להתארגן לכך ?
הקדשנו יום ללמידת נושא הצמיחה והחוסן הקהילתיים ולבירור
תפקידה של המועצה.
ד"ר מירב אבן חן סלומון משדמות אורנים הציגה את הקשר בין
הצמיחה הדמוגרפית והחוסן הקהילתי .טובי כהן  -מתכננת ערים ,שעוסקת בסוגיות תכנון וניהול המרחב הכפרי
תארה תחזית דמוגרפית לעמק בעשור הקרוב .צוות היחידה לפיתוח קהילתי  -אפרת פולק והילה קאופמן הציגו
את התהליך והעבודה שנעשתה בחצי השנה האחרונה בנושא מיפוי החוסן הקהילתי בישובי המועצה וההשלכות
לעבודת המועצה ולהיערכות שלה .סיכמנו את היום במיקוד האתגרים השונים הנדרשים להמשך תהליך הפיתוח
והצמיחה של העמק.

אמנות
ביום שלישי ,נפתחה תערוכת הצילומים של תלמידי מגמת אמנות יב' בגאון הירדן -דרכא .התערוכה מהווה שיא
של שלוש שנות לימודי אמנות וצילום אותן מובילה בהתלהבות והצלחה איריס ברנע ,והיא חלק בבחינת הבגרות
באמנות .בעבודות המרשימות הביאו התלמידים לידי ביטוי סיפורים אישיים ,חשיבה מקורית ,צילומים מרהיבים
ובעיקר הרבה מאוד רגש .לתמונות

יום סבבה
הסבים והסבתות של תלמידי בית ספר דקלים לא מפסידים זמן
איכות עם הנכדים וכבמדי שנה הגיעו גם השנה ,זו השנה
הרביעית ליום שכולו סבבה בבית הספר.
הבוקר החל במצעד דגלים מרגש של כל ילדי בית הספר
ובטקס מקסים ,שעם סיומו הוזמנו כולם לכיבוד עשיר שהביאו
האורחים ולפעילות בכיתות ששיאה ב'מעגלי נפגשים' משותפים
לסבים ולנכדים.

קידום יזמים ועסקים קטנים
מעברים בעמק פועלים ,במגוון דרכים וכלים ,לקידום יזמים ועסקים קטנים במועצות השותפות ,ובפרט אצלנו,
תוך שימוש במעטפת מקצועית רחבה הניתנת במחירים מסובסדים ואטרקטיביים .בין השירותים הניתנים:
הכשרות וקורסים ,סדנאות ,מפגשי נטוורקינג ,לווי עסקי – אישי ,יעוץ בשיווק ובמכירות ועוד.
מיה לייטון ,המרכזת את התחום ב'מעברים בעמק' ,הציגה לנו את הפעילות יחד עם אסנת בצר ,המהווה אשת

קשר וכתובת עבור היזמים והעסקים הפועלים בתחומנו .לאתר מעברים בעמק

חקלאות בעמק
במהלך חודש אייר וטקסיו הביאו לידי ביטוי צעירי תכנית "חקלאות בעמק" את עוצמת נוכחותם בקהילה ,כאשר
לקחו חלק משמעותי בהרמת הטקסים הקהילתיים בנוה איתן ובכפר רופין .בנוה איתן היו שותפים מלאים לתכנון
וביצוע טקסי ימי הזיכרון ויום העצמאות לצד ותיקי הקיבוץ ,ובכפר רופין אירחה הקבוצה בערב יום הזיכרון מפגש
של שירים ולימוד לצעירים ,בהנחיית נתנאל פרבשטיין ממעלה גלבוע.

שבת שלום !
יורם קרין ,ראש המועצה
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