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 500לד"ש
היום אנו מציינים את הדף השבועי ה.500 -
הד"ש הראשון יצא לציבור בספטמבר  2009ומטרתו הייתה דיווח לתושבי העמק על העשייה
וההתרחשויות במרחב המועצה.
הד"ש נשלח כבר מעל עשור שנים באמצעות תפוצות אנשי הקשר של המועצה -תושבים המקבלים
את המידע באמצעות הישובים ובאמצעות קבוצות ווצסאפ ,בעלי תפקידים ,שותפים וחברים לדרך
ולעשייה ממשרדי ממשלה ,ארגונים ועמותות .
הדף הראשון יצא לרגל ראש השנה תשס"ט ועסק בפתיחת מחזור חדש במכינת העמ"ק ,מחזור חדש
בתכנית נעל"ה ,תכנון פתיחת מרכז צעירים בעמק ,הכשרת הקטעים הראשונים של שביל עמק
המעיינות ,פתיחת העונה החדשה של בית ספר לכדורגל ע"ש ארז אשכנזי ומינויו של שחקן הכדורגל
לשעבר  -איל ברקוביץ למנהלו המקצועי ,ופתיחת המט"ש האזורי.
מאז נשלח הדף השבועי מדי שבוע .רפרוף מהיר בין כל  500דפי הד"ש מביא לידי ביטוי את סיפורו של העמק בעשור האחרון :קהילה,
חינוך ,סולידריות אזורית ,פיתוח ,צמיחה ,פריצות דרך חשובות ,חדשנות ,ביקורים ,חדשות ואירועים רבים.
אנו שמחים לקבל מעת לעת תגובות ,הערות והארות על נושאים שונים ומגוונים מקוראי הד"ש.
לרגל הגיליון ה ,500 -נשמח לשמוע גם את דעתכם כאן .לארכיון ד"ש מראש המועצה החל מ - 2009 -הקליקו כאן.
מיטל
בהתרגשות גדולה ולאחר מספר שנים של הכנת תכניות ,החלו בשבועיים האחרונים עבודות פריצת הדרכים ותשתיות ראש שטח לישוב
החדש מיטל ,הממוקם בצמוד וממזרח למלכישוע שעל רכס הגלבוע ,וצופה על נופו המקסים של העמק.
הישוב מתוכנן לכ 270-משפחות ,כאשר בשלב ראשון יבוצעו תשתיות ל 142-מגרשים ,מתוכם יפותחו  76מגרשים שיהיו מוכנים לתחילת
בניית הבתים בשיטת "בנה ביתך" בעוד כשנה.
במקביל לביצוע התשתיות החלו כבר לתכנן גם את מרכז הישוב ,ואת החלק הציבורי שיכלול את מוסדות הקהילה ,מעון יום וגן ילדים.
פריצת הדרכים מבוצעת ע"י החברה הכלכלית של המועצה ,ובהמשך השנה יוקמו שאר התשתיות והכשרת המגרשים ע"י משרד הבינוי
והשיכון ,שתומך ומלווה את הפרויקט ,וכמובן משתתף בחלק ניכר מהעלויות.
תרבות וספורט
היום ביקר בעמק שר התרבות והספורט ח"כ חילי טרופר .הצגנו את אולם הבית של העמק
 הקימרון ,נכנסנו לבקר ב'כוונת'  -ההאב החברתי וישבנו לפגישת עבודה בעידן טכנולוגי.שנת הקורונה ,הייתה ועודנה קשה מנשוא לעולם התרבות והספורט .כל הפעילות
הושבתה לחלוטין .עם זאת הביאה תקופה זו לפתחנו הרבה מאוד הזדמנויות אותן הצגנו
לשר וצוותו .צוות המתנ"ס והמחלקות מצאו פתרונות יצירתיים וחדשניים להביא תרבות
לתושבי העמק עד הבית (דוגמת חנוכה) ונערכת פעילות מאוד ענפה ברשתות ובאמצעים
הדיגיטליים :הרצאות ,מפגשים ,סרטים ועוד ,ומחלקת הספורט מקיימת מחר מירוץ חצי
מרתון דיגיטלי.
הצגנו גם את האתגרים התקציביים ,את הצורך בבנייה ושיפוץ מרכזי התרבות והספורט.
בסיום הביקור קיבלו השר וצוותו שי  -את ערכת הפוסטרים הייחודית שחולקה לתושבים
ובה שלל פעילויות והפעלות לחנוכה.
מרכז גישור קהילתי
.
אחרי חבלי לידה ארוכים ,יצא השבוע לדרך מרכז הגישור הקהילתי של המועצה מרכז הגישור הקהילתי יפעל לצד מרכז הגישור למשפחה
הפועל מזה מספר שנים במחלקה לשירותים חברתיים .המרכז יעסוק בהטמעת שפה של דיאלוג והידברות ומתן מענה לסכסוכים בתוך
הקהילה :בין שכנים ,בני משפחה ,תושבים ,סכסוכי עבודה ,ועוד .המרכז מתבסס על מגשרים מקצועיים הפועלים בהתנדבות.
בשבוע שעבר התקיים המפגש הראשון של צוות המגשרים ,קבוצה מקצועית ,איכותית ומגוונת שבנויה ברובה מתושבי המועצה.
הרשת עיר-עמק חוגגת חנוכה
הרשת עיר עמק היא קבוצה של כשבעים צעירים מבית שאן ועמק המעיינות אשר חברו יחד על מנת לייצר רשת חברתית של עשייה
מקומית ,חיבורים ויוזמות קהילתיות .לרגל חנוכה הפיקו ערכת משחק עם סביבון 'נעים להאיר' ,חילקו אותו בין משפחות חברי הרשת אשר
ערכו במהלך ימות החג ,מפגשים מצומצמים בין משפחות להיכרות ולהדלקת נרות ברוח ותחת כללי הקורונה (זום ,חצר הבית).
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