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צפריה וחוה אוסטרלית
במעמד שגרירת אוסטרליה בישראל אנדראה פולקנר ובהשתתפות מנכל"ית הק.ק.ל יעל שאלתיאלי נחנכו בגן גורו צפריה
וחווה אוסטרלית .האטרקציות החדשות בגן גורו הן הוכחה נוספת כי עם הרבה עבודה קשה ,יזמות ,רוח צוות והתמדה אפשר
גם אצלנו בעמק המעיינות בקצה הפריפריה לקיים ענף תיירות משגשג.
ממשיכים לרקוד
מופע סיום שנה של בנות אולפן המחול התקיים השנה תחת הכותרת' :איתה ובלעדיה'  -לזכרה של אורה גלמן.
במהלך הערב נפרדנו מבוגרות האולפן .האולם היה מלא מפה לפה ,המופע מרהיב וברמה גבוהה ,ופעם נוספת נוכחנו
שלהתמדה ועבודה קשה יש תוצאות.
גנים מנגנים
מריקוד למוזיקה" .קונצרט מקהלתי" לסיום המפעל השנתי של גנים מנגנים התקיים בזיידן .מפעל מיוחד זה מבוצע במהלך
השנה על ידי תלמידי האולפן למוזיקה המופיעים בגני הילדים בנגינה ובשירה של יצירות קלאסיות ,במסגרתו נחשפים
הילדים למוזיקה קלאסית וליופייה .אנו רואים חשיבות רבה בחינוך למוזיקה כבר מגיל צעיר.
עם הפנים קדימה
בישיבת דירקטוריון החברה הכלכלית סוכמה פעילות שנת .2009
הסיכום חיובי מאד .לאחר שנים רבות בהן הזרימה המועצה כסף לחברה הכלכלית לכיסוי הפסדים בפעילויות שונות,
התהפכה המגמה .נכון להיום עוסקת החברה הכלכלית בפיתוח תשתיות בהרחבות ובישובים ופרויקטים כלכלים נוספים
ונמצאת על ציר של התפתחות וצמיחה.
יריד אכלוס
ביריד אכלוס וקליטה שהתקיים בארגון החטיבה להתיישבות והרשות לפיתוח הגליל ,הצגנו דוכן ובו מידע מגוון על הקהילות
הקולטות בעמק ,אפשרויות תעסוקה ,מערכת החינוך ועוד.
עשרות זוגות נרשמו ואנו מקווים שבהמשך יגיעו ויבנו את ביתן בעמק.
יש מה ללמוד
מטה המועצה יצא לביקור במועצה האזורית יואב במטרה ללמוד מניסיונה בנושא צמיחה ופיתוח מערכות היחסים בין
המועצה ליישוביה .הביקור התמקד בשני ישובים  -כפר הרי"ף וכפר מנחם ,בשניהם הרחבות קהילתיות גדולות ושניהם
בתהליכי צמיחה דמוגרפית.
זרעים של מסטיק
בימים אלו מתקיימות החזרות האחרונות למחזמר 'זרעים של מסטיק' שיעלה בקמרון בשלושה ערבים בסוף השבוע הבא.
במופע יקחו חלק בנוסף למשתתפים רבים מהעמק ,גם נחצ'ה היימן ולאה נאור שכתבו את המחזמר המקורי בשנות ה60 -
של המאה הקודמת ,סי היימן ,וחלק מהמבצעים המקוריים  -ילדי קבוצת סלע מבית אלפא בימים ההם והיום לקראת שנת
ה 60 -לחייהם .כולכם מוזמנים .אל תחמיצו!
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