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כדורגל  -איחוד נוסף יוצא לדרך
לאחר הניסיון המוצלח באיחוד מחלקות הכדורסל ,ועם המונדיאל ברקע ,סוכם בימים אלו על איחוד פעילות מחלקות
הכדורגל של עמק המעיינות וגלבוע.
אלי גוטמן מאמן הדאבליסטית הפועל תל אביב ,יהיה המנהל המקצועי של המועדון.
בימים הקרובים יחל שיווק הפעילות ביישובים וייפתח הרישום לפעילות בשנה הבאה .כמו כן יהיה המועדון פתוח לילדי בית
שאן שירצו לקחת בו חלק.
אנו מקוים כי איחוד המועדונים יחזיר עטרה ליושנה ואף מעבר לכך.

כדורסל  -נערכים לעונה הבאה
העונה הראשונה של מועדון הכדורסל המשותף גלבוע /מעיינות הסתיימה בהצלחה רבה .המועדון שהפך למועדון הנוער
הגדול ביותר בארץ ) 40קבוצות( יצא לפגרת קיץ ,ומתכנן לחדש את הפעילות לקראת עונת המשחקים הבאה באמצע אוגוסט.

חגיגה קהילתית
במהלך סוף השבוע שעבר התקיימו  4מופעים רצופים של המחזמר "זרעים של מסטיק" בקימרון .בכל ההצגות האולם היה
מלא בקהל רב שהגיע מיישובי העמק והצפון כולו .זאת היתה חגיגה קהילתית במיטבה בה נטלו חלק  120נגנים ,זמרים,
שחקנים ורקדנים מכל יישובי העמק.
בערב הסיום במוצ"ש ,השתתפו נחום היימן ולאה נאור שכתבו ,דליה פרידלנדר שביצעה )אז( וחלק מקבוצת סלע המיתולוגית
מבית אלפא שחבריה שרו את המחזמר המקורי לפני  46שנים.

 HPבגני חוגה
במשך יומיים הפכו גני חוגה לכפר הגלובלי של חברת המחשבים  HPישראל שבחרה לקיים את האירוע השנתי לעובדיה ובני
משפחותיהם כאן אצלנו בעמק .כ 3,000 -איש נהנו מהופעות ,ארוחות ובילוי ונחשפו לאתר המקסים הזה שממצב את עצמו
כפארק המעיינות של הצפון.

בשבחי המיתוג
 250חברי ועדים מכל ישובי המועצה האזורית "מטה יהודה" ,היו אורחי המועצה במטרה ללמוד על תהליך המיתוג המוצלח
שעברה המועצה שלנו והשפעתו על תהליכי קידום התיירות והצמיחה הדמוגרפית אצלנו.

מעברים
פגישה בה נטלו חלק כל ראשי המועצות השותפים בפרויקט "מעברים" התקיימה בג'וינט ,במטרה לגייס את משרדי הממשלה
השונים לתמוך בפרויקט החוגג  10שנים מוצלחות מאד להקמתו .משרד הרווחה כבר הביע נכונות להוביל את התוכנית בעתיד
ונקווה שגם משרדים נוספים יצטרפו.
מעברים שלנו מופעל כיום רק על ידנו ואנו מפתחים מודל ייחודי של שיתוף פעולה עם השכנים מירדן.

נפגשים ומתקדמים
השבוע קיימתי שתי פגישות חשובות:
האחת -באוצר ,בה דנו עם האחראי על נושאי מים וביוב במשרד ,במטרה למצוא מימון להמשך פיתוח מערכות ההולכה
והביוב באזורנו.
כמו כן ,נפגשנו עם אנשי מנהל מקרקעי ישראל במטרה לקדם את המשך המהלכים בהרחבות בשדה נחום ,בתל תאומים
ובשלפים.
הפגישות היו חיוביות והובילו להתקדמות בפרויקטים אלו.

מנשרים קלו
היום התקיים טקס הסיום השנתי של פרויקט נש"ר במכלול המעיינות.
מדובר בפרויקט ייחודי המתקיים אצלנו מזה שנתיים ,במסגרתו רוקדים ,מנגנים ושרים ילדי כיתות ג-ד הנהנים באופן בלתי
אמצעי מחוויות לימוד והעשרה בתחומים אלו .במופע הסיום השתתפו ההורים והילדים מבתי הספר דקלים וביכורה הנוטלים
חלק בפרויקט.
אנו רואים בפעילות זאת תרומה חינוכית חשובה מאד ומתכוונים להרחיב אותו בעתיד הקרוב גם לבתי ספר נוספים.

שיקוי אהבה
האופרה הישראלית יזמה הפקה קהילתית משותפת עם תושבי העיר בית שאן והמועצה האזורית עמק המעיינות .האומנים
שלנו השתלבו נפלא עם מקצועני האופרה והעניקו לקהל חוויה יוצאת דופן.
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