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ביזמת צעירי דגניה ...בגיבוי ועדת צעירים...
ובעזרת השינשינים ...התארגנה מסיבת
קבלת פנים לשנת  2016בכלוב.
הם ניקו ...וקישטו ...והכינו פונצ' ...ומרק...
ולמרות הקור הגדול (אם כי ,זה ממש
מתאים לאווירת האירוע )...הגיעו כ70 -
חברה לפרגן ,לספור לאחור ולחגוג.
אולי זו התחלה של מסורת? ...אולי זו
התחלה של חידוש ימי הכלוב? ...ואולי זו
רק התחלה של שנה חדשה ...ימים יגידו.

כל הכבוד על היזמה!

אבל ,אצלנו ,כמו אצלנו ,פיגוע ממשיך לרדוף פיגוע .ושמחת תחילתה של שנה חדשה ,על התקוות
שהיא מביאה אתה ,התחלפה כהרף עין בהלם מהפיגוע ,שעוד לא הסתיים בכתיבת שורות אלו,
בתל אביב.
שתי יוזמות מקומיות:
הראשונה – פורסמה בדף הקודם ,ופרסום מעודכן מצורף כאן:
שימו לב לפרטים הנוספים:
גודל קבוצה אופטימלי 8 :משתתפים.
נפתחו  2תאריכים:
יום ראשון הקרוב10.01.16 :
יום שני שאחריו18.01.16 :
בשעה .17:00
הרשמה אצל רז קליסקי בן-חמו:
050-3687365
הזדרזו להירשם ,כי מספר המקומות
מוגבל.

השנייה:
ביום שישי הבא,
15.01.16
הכל כתוב בתמונה המצורפת.
הרשמה אצל סיון דורון ברס:
050-6373014
או אצל כלנית אשל חדוותי:
.052-4705570

ועכשו ...לפאנל שאנחנו מארגנים כאן ,בדגניה.
הוא יהיה פתוח לכל אנשי העמק והרכס.
מכיוון שהוא יהיה אחרי סגירת ההרשמות במשרד הפנים (השבוע ביום חמישי) – נפרסם את הרשימה
הסופית של משתתפי הפאנל מייד כשתתבהר.
בינתיים ...זה הפרסום שיצא לכל הישובים ,לאחר תיאום עם כל המועמדים שפתחו לעצמם דף
פייסבוק רשמי של מתמודד.
סמנו ביומנים ...ובואו.

תרבות
צמיחה דמוגרפית

חינוך

בחירות לראשות
המועצה
בעמק הירדן

סביבה

מקורות פרנסה

בריאות
ותיקי עמק הירדן
תחבורה
מי מתאים/נכון להיות ראש המועצה שלנו?
פאנל עם המועמדים לראשות המועצה
בהנחיית

זאב (ולוולה) שור

(רשימת המועמדים  -לפי א.ב .של שמות פרטיים)
אבי אייזנברג – דגניה ב'
גבי אסם  -אפיקים
זיו הרחול  -כנרת
חיים חליוה – פוריה
נחשון עב – פוריה
עידן גרינבאום – אשדות יעקב איחוד
דגניה א' מזמינה את כל תושבי המועצה להכיר ,להקשיב ולשאול שאלות ,כדי שבבואנו
להצביע נהיה במקום של הכרות עם המתמודדים ,גישתם והרוח אותה הם מביאים.

ביום חמישי14.01.16 ,
בשעה 20:00
בחדר האוכל של דגניה א'.
מתכונת הפאנל :חלק ראשון – שאלות מנחה( .המתמודדים לא יקבלו
שאלות מראש) .חלק שני – שאלות קהל .להתראות.

אנחנו מכינים סרטון קצר שיפתח את הפאנל ...דגנייתי ...בסגנון של משאל
רחוב .אם אתם מעוניינים לקחת בו חלק ...אנא הודיעו לנו ...אנחנו נסתובב
עם מצלמה ונזמין אתכם לענות ...גם את מי שלא נרשם...
:

ינואר:
 : 09.01.16משחק ליגת כדורשת.

 :14.01.16פאנל מועמדים לראשות המועצה בדגניה.
 :15.01.16קבלת שבת ,תחילת חודש שבט – פרשת בא.
 :23.01.16משחק ליגת כדורשת.

 :30.01.16טו' בשבט
את הנטיעות השנה נעשה במרחב של שלושת בתי חברת הנעורים (אלון ,אורן ו-צריפידקל).
לאחר הנטיעות ,נערוך סדר חמישה עשר בשבט בחצר של בית גורדון ,בהובלת כיתת בני המצווה
ועוד.
(גן רופין יהיה תוך כדי עבודות התשתיות ,ולכן ,את הנטיעות בו נערוך לפי קצב התקדמות הטמעת
תשתיות המים ,החשמל ,המדרכות והשטח ,לאורך השנה .אנחנו מקוים שלקראת חגיגות ה106 -
לדגניה ,הגן כולו יהיה ערוך ,שתול/נטוע ומוכן לפתיחה חגיגית!)
פברואר:
 :06.02.16משחק ליגת כדורשת.
 :09.02.16יום המשפחה :מערכת החינוך החברתי מזמינה את כל הקהילה לאחר צהרים משפחתי
קהילתי ,עם שלל פעילויות בתוך המרחב של הבתים ,שיסתיים בארוחת ערב בחדר האוכל.
 :12.02.16קבלת שבת ,תחילת חודש אדר א' – פרשת תרומה.
 :20.02.16משחק ליגת כדורשת.
מרץ:
 :11.03.16קבלת שבת ,תחילת חודש אדר ב' – פרשת פיקודי.
 :25.03.16פורים ...והשנה ...בתכונת משודרגת!

להתראות! הרבה .תמר

