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"מה שעשיתם פה בעמק המעיינות  -תורה  -מדע  -עבודה  -ויחסי שלום עם השכנים  -זהו החזון שבוער בי" .אמר
נשיא המדינה שמעון פרס במהלך נאומו ובמסגרת טקס קבלת "יקיר עמק המעיינות" של המועצה האזורית עמק
המעיינות" .אתם עמק מרגש .אני לא חושב שיש בעולם מקום ,בו מתגוררים  12,000תושבים ,עם כל כך הרבה
חכמה ,רצון טוב ויוזמה ועם גיוון כל כך גדול של אוכלוסיה .אני מקווה ומאחל לעם ישראל שיראה את דגם החיים פה
ושזה יהיה עתידנו".
הביקור החל בשדה אליהו .הנשיא הגיע למועדון לחבר ,ובכניסה חיכה לו קהל רב ,וילדים עם בלונים לבנים,
והתקיים הטקס המסורתי של לחם ,מלח ויין וברכה של רב היישוב .במועדון הייתה תצוגה של תוצרי "ביו בי" ו"ביו
פליי" -דבורים להאבקה ,צרעות טפיליות ,זכרי זבוב ים תיכון מעוקרים ותנשמת מדבירת הנברנים.
הנשיא שמע סקירה על המועצה ,על שדה אליהו ועל התעשייה החקלאית המתקדמת והייחודית.
התחנה הבאה הייתה אולם התרבות בניר דוד )תל עמל( לטקס הענקת "יקיר העמק" לנשיא .הטקס היה חלק
ממופע מרשים ביותר של ריקוד ,נגינה ושירה ,ושילב היכרות עם המשימות הקהילתיות המגוונות של העמק .המופע
היה מלהיב והציג מצוין את העמק שלנו.
בהמשך הגיע הנשיא לחממת התבלינים של אילן אמזלג במושב רחוב ,פגש בקהל רב מהיישוב שהמתין לו נרגש
בכניסה ,שמע הסברים ,חזה בתצוגת תבלינים ירוקים והתברך בטקס נוסף של לחם ,מלח ,יין ודבש .הנשיא התארח
לארוחת צהרים כורדית אותנטית ונפלאה אצל שרה כהן) ,בידיעות אחרונות כבר המליצו לרם עמנואל לא לפספס(.
הארוחה הוקדשה למפגש עם מנהלי בתי הספר של המועצה ולהצגת המשנה והאתגרים החינוכיים בעמק .בסיום
הביקור התקיים מפגש על כוס קפה עם חניכי המכינה הקדם צבאית על שפת הנחל.
"המקום הזה" סיכם הנשיא בדברי הפרידה שלו ,הוא "הוא פיילוט של גן עדן בארץ ישראל" ,ואנשי הפמליה שלו
הוסיפו" :הביקור היה עונג צרוף".
אופנים ונהנים
נפגשנו עם מנכ"ל ומנהלי עמותת אופנים הפועלים אצלנו בישובי ביכורה ,מירב ומנחמיה .במסגרת הפעילות מגיעות
ניידות העשרה המפעילות את הנוער בישובים לאחר שעות הלימודים .בפגישה העלנו על נס את שיתוף הפעולה
המצוין ואת הפעילות הנהדרת שמבצעת העמותה ונדונו האפשרויות להרחבת הפעילות במוקדים נוספים.
איילים ומשתלבים
השבוע התקיים מפגש עם  50הסטודנטים של "איילים" מנוה אור ומנחמיה במועדון בנוה אור ,במסגרתו נדונו
הדרכים להמשך השתלבותם בעמק בכלל ובמערכת החינוך בפרט .הייתה פגישה טובה שבודאי יהיה לה המשך.

סוף עונת הכדורסל
על רקע גמר הפיינל פור בכדורסל בין גלבוע גליל למכבי תל אביב) ,נקווה שצלחת האליפות תגיע לבניין המועצה
בגלבוע( השתתפנו באירוע הסיום של עונת הכדורסל הראשונה במסגרת מועדון הנוער המשותף למועצות האזוריות
גלבוע ועמק המעיינות.
באירוע בו נטלו חלק שחקני ומאמני הקבוצה הבוגרת השתתפו כ 1200 -ילדים והורים והוא היה מרשים ביותר.
במהלך האירוע צוין שיתוף הפעולה המוצלח בין המועצות שבא לידי ביטוי בהצלחת המועדון .בכוונתנו להמשיך
ולקדם את המועדון המשותף.
בלי קמח אין תורה
יחד עם ראשי רשויות נוספים נטלתי חלק בדיון של ועדת הכספים בכנסת בנושא מענקי האיזון לרשויות המקומיות.
במהלך הדיון הצגתי את הבעיה המעיקה עלינו של קיצוץ מענקי האיזון על רקע שינוי בדירוג הסוציו אקונומי של
המועצה .ראשי הרשויות תבעו ממשרדי האוצר והפנים שלא לפגוע ואף להגדיל את מענקי האיזון כדי להבטיח את
היכולת של הרשויות לפעול באופן מסודר לאורך זמן ולספק את כל השירותים לתושבים.
מנהל קרן ייק"א
קרן ייק"א יחד עם קבוצה של אנשי חינוך ,סיירו בעמק והתרשמו ממגוון הפעילויות בהן מעורבת הקרן בעמק .כאן
המקום להודות לאנשי הקרן המסייעת לנו בתחומי התיירות ,חקלאות וחינוך.
שער ירדן
נפגשנו עם היזמים של אזור הסחר החופשי ,ישראלי ירדני " -שער ירדן" לתכנון המשך הפעילות לקידום הנושא
והקמת הגשר בין שתי גדות הירדן.
נקודת מפנה
כחלק מהתרגיל הארצי למוכנות העורף לשעת חירום ,תרגלה המועצה את היערכותה .במסגרת התרגיל ירדנו
בפעם הראשונה למרכז ההפעלה החדש שיושלם בקרוב ,ותרגלנו תרחישים שונים של נפילת טילים ברוויה ובנווה
אור .כל תרגיל משפר את ההערכות והמוכנות שלנו למצבי החירום השונים ועלינו להמשיך להשקיע ולהשתפר כל
הזמן.
יום כיף לחטיבה
סוד ידוע הוא כי החטיבה להתיישבות מעורבת ומסייעת בשורה ארוכה של פרויקטים בתחומי המועצה .השבוע
הגיעו כל עובדי החטיבה להתיישבות )כ 70 -איש( התארחו ליום כיף באזורנו .היום נפתח בארוחת בוקר באגדת
לחם ובסיור בגשר הישנה ,המשיך בפעילות אתגרית בנחל האסי ,בסיור באתר חומה ומגדל והסתיים בארוחה
במוזה .שמחנו מאוד בבואם.
הביאו ביכורים
חגיגת ביכורים המסורתית של משרד החקלאות נוצלה השנה לחנוכת סניף העמקים של המשרד בסמוך למועצה
האזורית גלבוע .האירוע היה מרשים מאד ורב משתתפים במסגרתו הוצגו הישגי החקלאים במדינה והתקיים מופע
מרשים.
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