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משתפים פעולה
בפגישה משולשת שנערכה השבוע בלשכתו של ראש עיריית בית שאן ,ז'קי לוי בה השתתפתי יחד עם חה"כ אורלי
לוי-אבקסיס ,סוכם כי נפעל יחד ליצירת פלטפורמה אזורית חדשה ומשותפת בין עיריית בית שאן למועצה
האזורית עמק המעיינות ,במטרה לחזק את הקשרים ולנצל את יתרונות כל הצדדים לטובת האזור ותושביו.
בפגישה נדונו נושאים שונים בהם :פיתוח התיירות ,תעסוקה וחינוך ,וגם נושא פארק המעיינות שנפתח לאחרונה.
הרעיון המתגבש ונראה לנו כפתרון מערכתי וכולל הוא  -מתן הנחות לכל תושבי העיר והאזור בכניסה לאתרים
מרכזיים בעמק ,כולל פארק המעיינות .המפגש היה מוצלח וחשוב ואני בטוח שהמהלך המשותף של ראשי האזור
ירחיב את שיתופי הפעולה ויחזק את תחושת השותפות והשכנות הטובה של כל התושבים.
משוחררים ולומדים
לתשומת ליבם של חיילינו המשוחררים! ביוזמת חברת הכנסת גילה גמליאל נחקק לאחרונה חוק הקובע כי המדינה
באמצעות היחידה להכוונת חיילים משוחררים במשרד הביטחון ,תעניק מלגת שכר לימוד מלא לשנה הראשונה
לחיילות וחיילים משוחררים ובוגרי השירות הלאומי ,אשר ילמדו במוסדות לימוד בגליל ,בנגב ,אשקלון ואיו"ש.
חיילים משוחררים שיעדיפו ללמוד במוסדות במרכז הארץ ,יהנו משורה של הטבות כמו מכינה חינם והנחה של 01%
בשכר הלימוד.
מפתחים תיירות
מפגש עם תיירני מנחמיה ,בהשתתפות יו"ר הועד במושבה והמזכיר התקיים במטרה להקים פורום תיירות
במנחמיה שיהיה שותף למהלכים לפיתוח התיירות במקום .אנו רואים חשיבות רבה בפיתוח התיירות ,מגייסים
תקציבים ומכינים תוכניות לפיתוח רחוב הראשונים ,שיפוץ והפעלת מוזיאון בית הרופא ופרוייקטים נוספים ,במטרה
להפוך את התיירות לעוגן כלכלי מרכזי בפיתוח המושבה הותיקה.
ביקור תרבותי-ספורטיבי
מנכל"ית משרד התרבות והספורט אורלי פרומן ביקרה במועצה עם צוותה הבכיר .הביקור החל בקפה גלריה
במעוז חיים ,בסקירה על המועצה והצגת העשייה המגוונת בתחומי התרבות והספורט ,נושאים בהם אנו נהנים
משיתוף פעולה מצוין עם המשרד והמשיך במפגש עם הפסל אסף ליפשיץ שהסביר על פסליו היפים והמיוחדים.
בהמשך מפגש מוזיקלי קצר בקמרון ,עם חבורת הזמר הנהדרת שלנו "שדות שבעמק" ,סיור בפארק המעיינות
ושכונת שלפים .הביקור היה מוצלח מאד ,פרומן ציינה את התרשמותה מהעשייה הרבה והבטיחה שמשרדה ימשיך
לסייע.

ביקור חקלאי
חברת קונגרס ממדינת אוהיו  -מרסי קפצ'ור ,ביקרה ביחד עם נציגים מקליבלנד ושותפות  ,3111בחווות עדן ובביו
בי בשדה אליהו ,במטרה ללמוד על שיתופי הפעולה החקלאיים המתוכננים עם ירדן והרשות הפלשתינאית אותם
אנחנו מקדמים.
ביקור ממשלתי
גבי קדוש יועץ ראש הממשלה לענייני התיישבות ביקר היום במועצה ,פתחנו בביקור בחממה בבית יוסף ,שם הוצג
נושא החקלאות ,בעיית המחסור בעובדים זרים ,הצורך בשיקום תשתיות ותיקות ועוד .משם המשכנו למנחמיה-
ביקרנו בכפר הסטודנטים של "איילים" ,ודנו בנושא הרחבת הכפר ,פיתוח התיירות ,חיזוק דירות עמידר כך שיעמדו
ברעידות אדמה ונושאים נוספים ,אח"כ סיירנו בפארק המעיינות ובשלפים .קדוש התרשם והבטיח שמשרד ראש
הממשלה יתמוך בתהליכי הצמיחה בעמק.
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