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מצטיינים באומנות
תערוכה של מגמת האומנות בבית ספר שקד הוצגה לציבור כמידי שנה .מדובר בתערוכה מרשימה ואני ממליץ לכל תושבי
העמק לבוא ולבקר בה.
ראוי לציין את עבודתה של ספיר שחק משדה אליהו בשם "עץ החיים היא" שזכתה במקום השני של קרן עדי ליצירה ,ואת
עבודתו של בר טרופר משדה אליהו שזכה בציון לשבח .פרט פיקנטי הנספח לתערוכה הוא שעופר אבנון מטירת צבי שזכה
בפרס לפני שנתיים על עבודה בתחום האמנות ,קיבל גם הוא ביום העצמאות את אות מצטיין הנשיא כחייל צ.ה.ל ביום
העצמאות.
מורה לחיים
זהבה גורן ממושב שדי תרומות ,מחנכת ומורה בבית ספר ביכורה ,העפילה לשלב הכמעט סופי בתחרות "המורה של
המדינה" ,ביחד עם עוד  50מורים שנבחרו מבין אלפים שמועמדותם הוגשה .אנו במועצה מאוד גאים בה.
צעירים ונהנים
במסגרת הפעילות החווייתית בעמק ,התקיים בקניון הבזלת בואך שביל עמק המעיינות ,מפגש של המשפחות הצעירות עם
ילדיהן .המשתתפים  -בילו ,יצרו  ,אפו ,טיילו לאורך השביל ובעיקר נהנו.
משני עברי הירדן
ביוזמת ארגון ידידי כדור הארץ התארחו במשך יומיים אצלנו ובעמק הירדן תושבי הישובים השכנים לנו מממלכת ירדן .הם
סיירו אצלנו בעמק וסיימו את הביקור במפגש עם תושבים מהעמק בשדה אליהו.
כלכלה ופיתוח
מספר חברים מהמועצה הלאומית לכלכלה שפועלת במשרד ראש הממשלה ביקרו באזור .במסגרת הביקור דנו עימם
בנושאים שונים והשפעתם על פיתוח העמק בהם רכבת העמק ,כביש  71ועוד.
שדי תרומות
במסגרת מפגשי הנהלת המועצה עם הנהגות הישובים נפגשנו עם נציגי שדי תרומות .עיקר הדיון נסב על הדרכים לעידוד
הפיתוח הכולל ,הצמיחה הדמוגרפית ועידוד משפחות צעירות ובנים לבנות את ביתם ביישוב.
בעדיפות לאומית
נפגשתי עם אסנת קמחי מנהלת המנהל לבניה כפרית ,במשרד הבינוי והשיכון ונירית מיכאלי ממחוז צפון ,לדיון משותף על
המשך הסיוע להרחבות ברחבי המועצה והכנסת כל ישובי המועצה למפת אזור עדיפות הלאומית בכל הנוגע לבנייה למגורים.
שלפים בחכ"ל
לאחרונה קבלנו החלטה שהחברה הכלכלית של המועצה תהיה החברה המפתחת של השכונה המשותפת "שלפים" .,זהו עוד
שלב בקידום התוכניות לבניית השכונה ובהעמקת מעורבותה של החכ"ל בפיתוח העמק.

פיתוח יזמויות
ג'קי לוי ראש עיריית בית שאן ואנוכי נפגשנו עם ניצן מנהל מט"י שלנו ועם רן קיויתי האחראי על המט"ים )המרכזים לטיפוח
היזמות( במשרד התעשייה והמסחר ,במטרה לבסס ולהעמיק את מעורבותה של מט"י בית שאן בסיוע ליזמויות ועסקים
קטנים.
קולחים
ישיבה ראשונה של דירקטוריון "קולחי עמק המעיינות" נערכה במטרה לקדם את הפעלתו .בישיבה סוכם איך מעבירים את
כל פעילות המט"ש האזורי לאחריות התאגיד ומתניעים את תחילת עבודתו.
מתמידים במשימה
קבוצת צעירים  -בוגרים בבתי הספר הצטרפה לאחרונה למתמידים .אנו מברכים על הצטרפותם.
כאן המקום להזכיר פעם נוספת כי פעילות אנשי המתמידים השומרים על שדות העמק ורכוש החקלאים מגניבות וחבלות, ,יא
בעלת חשיבות רבה ,ואני קורא פעם נוספת לכל תושבי העמק לבוא ולהצטרף אליהם.
טוב מראה עיניים
נציגים מהאוצר ,וממשרד לפיתוח הנגב והגליל ביקרו ברחבי המועצה כחלק ממעורבות משרדיהם המסייעים בפיתוח וקידום
פרויקטים שונים .במהלך הביקור ,הצגנו להם את הצרכים והמשימות ,ביקרנו במעלה גלבוע ,בפארק המעיינות ,שטפנו את
העיניים בירוק של חממת תבלינים ,צפינו על גשר שייח חוסיין ושער ירדן ועוד ועוד.
ולסיום
בשבועות האחרונים עמד במוקד הדיון הציבורי בעמק נושא הקמת מפעל פרוטרום בפארק צבאים .לאור התגובה הציבורית
שהתעוררה ,שוחחתי עם תושבים רבים ,נפגשנו באסיפות פתוחות עם תושבי חמדיה ושדה נחום ,התייעצנו עם גורמים שונים,
ובחנו את הסיכויים והסיכונים ואת השלכות המהלך על תדמיתו של העמק ,ועל החזון ארוך הטווח שאנו מובילים כמועצה.
בסופו של תהליך הקשבה וחשיבה זה החלטנו להוריד מסדר היום את הקמת המפעל בפארק צבאים.
ההחלטה נבעה במידה רבה ,מתוך הקשבה לרחשי ליבם של רבים מתושבי המועצה.
נמשיך להשקיע כל מאמץ באיתור הזדמנויות לפיתוחו הכלכלי והתעסוקתי של האזור ע"י הבאת מפעלים חדשים לתחומי
המועצה .זאת תוך בחינת התאמתם לאופי ולחזון המועצה ותוך תרבות של שיח ושיתוף הציבור.
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