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האחים לא שבו
רק בתחילת השבוע לקחו חלק בני נוער ותושבים מהעמק בעצרת הגדולה שנערכה בכיכר רבין למען שלושת הנערים
החטופים .ביום שני בערב התבשרנו על מציאתם ועל הסוף המר והטרגי.
ליבנו עם המשפחות.
סגירת מט"י
בעקבות היערכות שונה עליה החליט משרד הכלכלה ,מסיימת עמותת מט"י בית שאן-טבריה בימים אלו את פעילותה רבת
השנים.
העמותה שהוקמה בתחילת שנות ה 03 -פעלה בשנים האחרונות במרחב גיאוגרפי של כל הגליל המזרחי ,נתנה מידי שנה
מענה מסובסד למאות יזמים ובעלי עסקים ,וזכתה פעמים רבות להערכה על פועלה ממשרדי הממשלה השונים ומגורמים
נוספים .אנו נפרדים מעשייה משמעותית של יותר מ 0 -עשורים .נשאר רק לקוות שהמערכת החדשה תדע לתת מענה הולם
ליזמים ותסייע להמשך פיתוח האזור שלנו .אנו מודים לניצן אבירן ,אשר הוביל את המערכת בהצלחה במשך  01השנים
האחרונות ,ומאחלים לו הצלחה בהמשך דרכו.
התחלות של בנייה בירדנה
החברה הכלכלית החלה בביצוע עבודות תשתית בשכונת ההרחבה בירדנה .בתוך פחות
מחודש יהיו  02מגרשים זמינים לבניה מיידית (מתוך שכונה של  20יח"ד מתוכננות)6 .
משפחות ראשונות כבר רכשו מגרשים ומשפחות נוספות בתהליך לקראת רכישה .זוהי
פריצת דרך שתביא צמיחה משמעותית לישוב.

חיזוק ההתיישבות בגלבוע המזרחי
ביום ראשון התקיימה ישיבה ראשונה של ועדת ההיגוי לחיזוק והרחבת ההתיישבות
בגלבוע.
בישיבה השתתפו בנוסף לאנשי המועצה גם נציגי השותפים שיסייעו לנו בקידום
התוכנית :רשות מקרקעי ישראל ,משרד השיכון ,החטיבה להתיישבות ,משרד נגב גליל,
הישובים שעל הגלבוע ,מתכננים ,ואנשי מקצוע נוספים.
שביל אופניים
השבוע החלו העבודות על קטע נוסף בשביל האופניים האזורי :מעין הנציב לשלוחות .העבודות ימשכו כחודשיים ,ובסיומן יהיה
שביל של כ 7-ק"מ שמחבר בין הקהילות של טירת צבי ,שדה אליהו ,בי"ס שקד ,עין הנציב ושלוחות .השביל הקיים כבר מביא
לשינוי בצורת הקשר בין הישובים :אנשים רבים מנצלים את השביל להליכה-ריצה ,תלמידים מגיעים לבתי הספר באופניים
במקום בהסעות ועוד .קטע נוסף של שביל שיחבר את נווה-איתן ובית ספר גאון הירדן למרכז עידן אמור להיכנס לביצוע בתוך
כחודש ,קטעים נוספים נמצאים בתכנון.
כלכלה מקומית מקיימת
מעברים בעמק קיימו ביום שני כנס בנושא כלכלה מקומית מקיימת שהתמקד בדרכים
להעשרת הכלכלה המקומית :משאבים ,פיתוח מקומי ,רכש ציבורי מקומי ,בניית עסקים
ושותפויות ,ותרומת כל אלה לפיתוח האזור .בתום הכנס התקיים פאנל שעסק באחריות
האזורית לקידום ופיתוח כלכלה מקומית שהנחתה ליאת וייסבוך  -מנהלת מעברים בעמק,
שבו לקחתי חלק יחד עם שאול בשיא  -מנכל .BIO-BEE

חינוך פוגש קהילה פוגשת חינוך
ביום שני התקיים אירוע מיוחד במינו ומלא השראה ,בהובלת נגה גיל וצוותי החינוך
והקהילה ,ובשיתוף "ערי חינוך" .באירוע שהיה פתוח לציבור והתקיים במרחבים שונים
במרכז עידן :בית הנוער ,המרכז הטכנולוגי ,אולמות המחול ואודיטוריום זיידן ,הוצגו תכניות
ופרויקטים רבים המתרחשים ועתידים להתרחש במערכות החינוך שלנו ,מהגיל הרך ,בתי
הספר ,החינוך הלא פורמאלי ובקהילות.
הנושאים שהוצגו הם אלו המעסיקים אותנו בימים אלו :איך תראה הכיתה בשנת  ,4340אילו
מרחבי זמן חדשים יקדמו למידה משמעותית? איך תראה מערכת? כיצד תתקיים הלמידה
המשמעותית? מי יהיו השותפים? כיצד תתבצע הערכה? ,כמו כן הוצגה תכנית 'בשביל
הקהילה' וחיבורים שלה למתרחש בקהילות ובחינוך ,וחדשנות וחינוך במרכז הטכנולוגי.
מנהיגות קהילתית צעירה
ביום ב' האחרון התקיים טקס סיום שנה א' של המחזור הראשון בקורס עתודת מנהיגות קהילתית ,שמובילה המועצה בשותפות
עם מרכז "שדמות" .צוות הקורס ומשתתפיו סיכמו שנה ,במהלכה רכשו ידע ומושגים מקצועיים בתחום הקהילתי ולאורם
התעצבו תפיסותיהם באשר לתפקידם של מנהלי קהילות .במפגש זה הציגו המשתתפים את עבודות המיפוי הקהילתי שערכו
לאורך השנה ,תוך שימוש בכלי הניתוח המקצועיים שרכשו.
בסיכום השנה הראשונה ,ניכר כי המשתתפים עוברים תהליך למידה משמעותי מאוד ,ובמקביל חווים את חשיבות יצירת
הקשרים בין צעירים  -מנהיגים בהווה ובעתיד  -מיישובים שונים .רבים מהם נכנסים כבר היום לתפקידים משמעותיים
בקהילותיהם ,במסגרתם הם נעזרים בכלים הנרכשים וברשתות החברתיות הנוצרות בקורס.
עם תום חופשת קיץ קצרה ,יחזרו המשתתפים לשנה שנייה של לימודים ויישום בשטח.
חודש הקריאה
במהלך כל החודש האחרון התקיים בעמק חודש הקריאה .בכל יום כמעט התקיימה פעילות באחת הספריות היישוביות ,הרב
יישוביות ובספריה האזורית .תושבי האזור וילדיהם נעו מישוב לישוב ומספריה לספריה ונהנו מאירועי החודש ,אשר התקיימו
ללא תשלום :שעות סיפור ,סיפורצגה ,וירידי ספרים .כל הכבוד לשושי יעקובי מנהלת הספרייה האזורית אשר בחודש הזה
מביאה את כולנו אל הספריות ,ובמהלך השנה ממלאת את הספרייה בילדים והוריהם בפעילות תרבותית מקסימה.
קונצרט סיום מקהלות לי-לך
ביום חמישי האחרון התקיים קונצרט סיום השנה של מקהלות לי-לך הצעירה והבוגרת
בניצוחן של נגה תמיר והדס שטורמן .שתי המקהלות הן איכותיות מאוד ,ובמהלך השנה
משתתפות בכנסים ובאירועים וזוכות למחמאות רבות .כך גם בקונצרט הסיום שבו הביאו
לידי ביטוי את העבודה המצוינת שנעשתה בשנה האחרונה בפרט ובשנים האחרונות
בכלל.
המשרד לאזרחים ותיקים
ביום רביעי התקיים מפגש של נציגת מוקד המידע של המשרד לאזרחים וותיקים עם צוות "גיל עוז" ויועצת ראש המועצה
לאזרחים וותיקים .מטרת הפגישה הייתה הנגשת זכויות ומידע .בישיבה סוכם שהמשרד לאזרחים וותיקים ישלח לכל הוותיקים
חוברת מידע ובהמשך יתקיימו מפגשים קבוצתיים עם התושבים הן במרכז "גיל עוז" והן בישובים .במפגשים יוצג המידע ודרכי
קשר וייעוץ עם מומחי תוכן של מרכז המידע (.)*4423

 0,633תלמידי בתי הספר היסודיים סיימו ביום שני את שנת הלימודים .כל השבועיים
האחרונים הוקדשו למסיבות סיום ופרידות ,וביום שלישי בבוקר החל לפעול מיזם 'בית
הספר של החופש הגדול' ביוזמת ותמיכת משרד החינוך .הפעילות מתקיימת בבתי
הספר 'דקלים'' ,רימון' ושק"ד ותמשך שלושה שבועות בהם ייהנו הילדים משלל פעילויות
חינוכיות ,משמעותיות וכייפיות.
שבת שלום!
יורם קרין ,ראש המועצה

