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יש "עתידים"
מנכ"ל עמותת "עתידים" דבורה חסיד הגיעה לביקור היכרות עם אנשי צוותה במועצה במטרה להתרשם וללמוד על
פעילותה בבתי הספר שלנו .במסגרת "עתידים" לומדים היום  170תלמידים ותלמידות מבתי הספר שק"ד וגאון
הירדן .התוכנית מיועדת לקידום ועידוד מצויינות במערכת החינוך בבתי הספר שבפריפריה.
במסגרת התוכנית מקבלים המשתתפים תגבור לימודי עם דגש על חיזוק ציונים במקצועות :אנגלית ,מתמטיקה
ומדעים וחשיפה למוסדות לימודים אקדמיים מובילים .אנחנו רואים בחיוב רב את הפעילות הברוכה והחשובה של
עתידים בתחום בתי הספר ואת המהפך בתחום לימודי המדעים שהם חוללו ,ומקוים להרחיב את הפעילות
המשותפת.
סיום משותף
כיתות ט' של ביה"ס שק"ד וביה"ס גולני מבית שאן ,ציינו ביחד את סיום שנת הלימודים ,בהצגה משותפת של
המחזמר סאלח שבתי .הפעילות המשותפת בין בתי הספר היא עוד נדבך מבורך של שיתוף פעולה ומעורבות בין
ילדי האזור.
רימונים ודקלים
גם תלמידי בתי הספר היסודיים שלנו רימון ודקלים סיימו את שנת הלימודים באירועים חגיגיים ומרגשים
בהשתתפות הורים ובני משפחה .שני בתי הספר נחשבים לבתי ספר מצוינים ואני מאחל לכל התלמידים והמורים
חופשת קיץ מהנה ,ושיחזרו מלאי אנרגיה לשנת הלימודים הבאה.
בית הנשיא
בהמשך לביקור המוצלח של הנשיא בעמק ,נפגשנו עם אנשי צוותו בבית הנשיא ודנו בקידום הנושאים השונים שעלו
בביקור.
סיוע חטיבתי להתיישבות
נפגשנו עם הנהלת המרחב של החטיבה להתיישבות לסיכום שנת הפעילות  2009ולדיון בו התמקדנו בשני נושאים
מרכזיים  -הראשון  -כיווני הצמיחה הדמוגרפית בנוה איתן ,והשני  -פיתוח המכינה בקדם צבאית בתל תאומים
ושילובה כחלק מהרחבת היישוב.
בחטיבה מברכים על המהלכים שמובילה המועצה בתחום הצמיחה הדמוגרפית ופיתוח התשתיות בישובים ונכונים
לסייע .אין ספק כי החטיבה להתיישבות היא גוף משמעותי ביותר התורם רבות לפיתוח הישובים בעמק מתוך
מחויבות ושותפות ואנו מברכים על כך.

רשות הניקוז
השבוע קיימנו ירון שפיר ואנוכי סיור משותף עם יו"ר רשות הניקוז ירדן דרומי ,דני תמרי והמנכ"ל רמון בן ארי
באתרים השונים בהם מעורבת הרשות באגן הניקוז שלה.
רשות הניקוז מקדמת פרויקטים רבים בתחום שימור הקרקע ,הסדרת הניקוז ופיתוח נופי ותיירותי במשותף עם
גופים נוספים ועם הרשויות החברות בה .התרשמנו וברכנו על היקף הפעילות הנרחב.
מעיינות בערוץ 2
במסגרת תוכנית חדשה שתעלה בקרוב בערוץ  2ותעסוק בטיולים ולייף סטייל ,מצלם צוות של ערוץ  2פרק על עמק
המעיינות .השידור צפוי בעוד כחודש.
ביקור בונה
מנכ"ל משרד השיכון  -מרדכי מרדכי ,מנהלת המינהל לבניה כפרית  -אסנת קמחי וצוות המחוז קיימו סיור עבודה
באזור.
המנכ"ל חנך את השלב הראשון בהרחבה בטירת צבי שם נבנים היום  14בתים ,ביקר באתר הזמני של שלפים
בשלוחות ,חממת תבלינים ברחוב ,ארוחת צהרים מסורתית אצל שרה כהן וסיים בהרחבה במעלה גלבוע ,שם
מתבצע פתמ"ר במשותף עם משרד השיכון.
במסגרת הביקור העלנו מספר נושאים לדיון בהם :הצורך בהמשך סבסוד משמעותי לתשתיות לבניה חדשה הכולל
גם את ישובי המועצה שצורפו לאזור עדיפות לאומית ,מעורבות המשרד בשיקום תשתיות והקמת מבני ציבור
בישובים הותיקים ,סיוע לשיפוץ מבני חינוך וספורט ועוד.
משרד השיכון באמצעות המנהל לבניה כפרית מסייע ומעורב בכל תחומי הבניה בעמק ואנו מקוים להעמיק את
הפעילות המשותפת.
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