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הקשר הנשי
במסגרת הפעילות המשותפת ההולכת ומתפתחת בין המועצה לבית שאן הוחלט על הפעלת תוכנית בת  7מפגשים תחת הכותרת
"הקשר הנשי" ,במטרה לבנות רשת קשרים חדשה בין נשים הממלאות תפקידי ניהול פרטי וציבורי .התוכנית אותה מובילות סמדר אלפסי
מנהלת מח' התרבות בבית שאן ,אופירה שגב מנהלת מח' התרבות במועצה ואשרת בראל מנהלת שותפות  ,2000תעסוק בנושאים שונים
בהם :מנהיגות ,הצלחה וקריירה ,עבודת צוות ,שיתופי פעולה מול תחרות ,אינטליגנציה נשית ועוד.
ביקור מנצח
סמנכ"ל משרד התיירות  -שי וינר ביקר בעמק במטרה לפגוש מקרוב את מגוון שיתופי הפעולה בתחום התיירות בהם מעורב משרד
התיירות .הביקור כלל רכיבה על אופניים בפארק המעיינות ,ביקור בצפרות כפר רופין ,ברחוב הראשונים במושבה מנחמיה ולסיום
"בדיקה" של מסעדת רוטנברג בגשר הישנה שזכתה לאחרונה להיכלל ברשימת  10המסעדות המצטיינות של אתר "מפה".
זיקוקים
השבוע נחנך בהשתתפות נציגי המועצה והעיר ,רכזי התרבות ומוזמנים נוספים מפעל פלאש זיקוקים אחד משני מפעלונים לאכסון
והרכבת זיקוקים שהוקמו בפארק צבאים .לאחרונה אנו עושים מאמץ להביא מפעלים נוספים לפארק ונקווה שהזיקוקים שהאירו את
האירוע הם סימן לבאות.
מבזק חקלאי
במפגש עם מנכ"ל משרד החקלאות יוסי ישי סוכמו שורה של נושאים בהם מעורב משרדו בהם :שיקום תשתיות ותיקות ברוויה ,פיתוח
כפר התיירות בירדנה ותמיכה בענפי ומיזמי חקלאות נוספים בעמק.
באותו הקשר הגיע חשב משרד החקלאות לסיור היכרות עם החקלאות האזורית וביקר בחממות ,בריכות דגים ושאר ענפי החקלאות.
בנוסף ,יש לציין כי לאחרונה אושר בממשלה תקציב המו"פ הרב שנתי לאזורי הפריפריה ,מה שמבטיח המשך עבודה מסודרת בתחום
חשוב זה גם אצלנו.
שער ירדן
לאט אבל בטוח אזור התעשייה המשותף ישראלי ירדני בשער ירדן הולך ומתקדם .השבוע התקיים דיון במשרד לשיתוף אזורי  -נגב גליל
שכלל את כל הגורמים העוסקים בנושא :היזם ,המועצה ונציגי משרדי הממשלה השונים.
בפגישה נדונו בין היתר  -ההערכות לבניית הגשר בין גדות הירדן ופיתוח התשתיות בצד הישראלי.
מיתוג מוניציפאלי
מכללת יזרעאל והמפע"ם קיימו יום עיון לזכרו של מולה כהן שעסק בנושא מיתוג מוניציפאלי .בפנל בו השתתפתי הצגתי את תהליך
המיתוג שעברה המועצה מבקעת בית שאן לעמק המעיינות .בנוסף השתתפו ראשי ונציגי הערים כרמיאל ,עכו ,יוקנעם ומודיעין ,שהציגו
תהליכים מרתקים שעברו הערים שלהם.
תאגיד הקולחין
ועדת היגוי שמקדמת את נושא הקמת תאגיד הקולחין האזורי קיימה ישיבה להתארגנות וקידום ההקמה מסגרת הפעלת המט"ש האזורי
שהחל לפעול .אנו מייחסים חשיבות רבה לנושא ופועלים במרץ לקידומו.
נפלאות הסבל
עם ההנאה הלכתי זמן מה,
פטפוטים היא שפעה בנהר
אך אני לא החכמתי במאומה
מכל מה שהיה לה לומר.

עם הסבל הלכתי זמן מה,
והוא לא אמר אף מילה
אך מה שלימדני בדממה
הוא עצום וגדול ונפלא.
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