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דור העתיד
יפעת קריב ראש אגף צעירים במשרד נגב גליל ,ביקרה השבוע בעמק ,במטרה ללמוד על הנעשה אצלנו ולסייע
בקידום מרכז לצעירים אותו אנו מקימים .במהלך הביקור הציגו החברה מ"איילים" את פעילותן של הקבוצות
הצעירות בכפרים בנוה אור ובמנחמיה ,ביקרנו ב"בית בשדה" של בוגרי נעל"ה בשדה נחום ו"בשלפים.
מצפור ליצחק
ביקרנו במצפור חדש לזכרו של יצחק אריאל ,מוותיקי טירת צבי ,ממקימי ענף המדגה בעמק ,ומנהל ענף המדגה
בקיבוצו שנים רבות ,שהוקם בבריכות הקיבוץ ,ממש מול אזור הסחר החופשי "שער ירדן" " .כל שרוח הבריות נוחה
הימנו ,רוח המקום נוחה הימנו" ,נכתב במצפור ,המהווה עוד פינת חמד בנוף העמק.
אם לאם בקהילה
המחלקה לשירותים חברתיים בעמק המעיינות פותחת בימים אלו קבוצת הכשרה חדשה למתנדבות "אם לאם
בקהילה" .מדובר בתוכנית קהילתית  -ארצית ,מבית המדרש של שדמות אורנים ,הפועלת למעלה משלוש שנים,
כשירות לקהילה .במסגרת התוכנית עוברות אימהות ותיקות הכשרה מקצועית ,המאפשרת להן לתמוך באימהות
לאחר לידה ,במהלך השנה הראשונה לחיי תינוקן .המעוניינות יכולות לפנות למח' הרווחה של המועצה.
לפרטים נוספים  -הקליקו ....
קולחי העמק
ישיבת דירקטוריון של קולחי עמק המעיינות התקיימה השבוע .בישיבה אושר מינויו של צביקה ורד מכפר רופין
לתפקיד מנכ"ל החברה בהיקף של חצי משרה .צביקה נבחר לפני שבועיים במכרז והחברים איחלו לו הצלחה והודו
לרפי אדלשטיין ששימש כממלא מקום בשנה החולפת .בנוסף נדונו הנושאים המרכזיים שבתוכנית העבודה לשנת
.1100
כדורסל גלבוע גליל
בשיתוף עם בעלי הקבוצה ,חיים אוחיון ,שלחנו לישובים הזמנה לתושבי העמק ,לבוא ולצפות במשחק הכדורסל
הקרוב שיתקיים בגן נר ,בין גלבוע גליל לבני השרון .בואו לעודד את קבוצת הבית.
יוזמים עסקים בעמק המעיינות
מט"י בית שאן-טבריה מזמינים יזמים להשתלב בתכנית מיוחדת ,כחלק מתוכנית "יוזמים עסק בגליל" ,אשר
ממומנת ע"י משרד התמ"ת וכוללת מגוון כלים אשר יאפשרו לבדוק אם אתה מתאים להיות יזם ובעל עסק ,לסייע
לך בהקמתו ולהוביל אותך כל הדרך להצלחה.
לפרטים נוספים  -הקליקו כאן ...

הזמנה לתערוכה
תערוכה של עבודות נייר ,עץ וציורים ,פרי יצירתם של תלמידי בית הספר "אולפנת גלעד" מחמדיה ,תוצג מהשבוע
הבא בבית גבריאל שלשפת הכנרת .הציבור מוזמן לבוא ולהתרשם.
לפרטים נוספים  -הקליקו כאן ...
צעירים ומטיילים
ביום שישי הבא  01.1.1100יוצא טיול מספר  1של צעירי המעיינות בשביל המעיינות" ,גיאולוגיה ,ואגדות פרועות".
נפגשים בשעה  1321בכניסה לבית העלמין של שדה אליהו (הכניסה בפניה לבית ספר שק"ד) ,שילוט יהיה במקום.
המסלול3מהאנדרטה מעל שדה אליהו דרך פינת חמד חדשה בטחנת הקמח ברחוב ועד למפלים הלבנים.
הנאה מובטחת לכולם .בסיום פיתות לבנה שמן זית וזעתר.
תיירות בדקה
במימון משרד התיירות הופק קליפ באורך  01שניות המתמצת את מוקדי התיירות בעמק המעיינות ועתיקות בית
שאן .הקליפ ישודר ביום שלישי הקרוב 0..1.00 ,בשעה ( 013.1דקה לשמונה בערב) בערוץ  .1אל תשכחו לצפות.
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