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אירועי סוכות
במהלך חול המועד סוכות שפע העמק אירועים:
התחלנו בארוע "צמיחה דמוגרפית" שהיה מוקדש למשפחות על ילדיהן ,כ  2500מתושבי העמק בכל הגילים באו לגן
השלושה ,נהנו מהצגות ילדים ,הפעלות ומופע על טהרת רקדני וזמרי האזור .היה אירוע מהנה ,מאורגן למופת ,שהתקיים
באווירה חמה ,ביתית ,ומשפחתית.
תערוכת האוספים שהפכה כבר למסורת התקיימה לאורך כל שבוע חול המועד במוזיאון לארכיאולוגיה ים תיכונית בגן
השלושה ,וכללה בנוסף לתצוגת האוספים גם הרצאות וסדנאות.
מסע אופנים  -בו דוושו כ 800 -רוכבים מכל הגילים ורחבי הארץ ובארגונו היו שותפים גם המועצה האזורית גלבוע ורשות
הניקוז ,עבר בכמה מסלולים בנופיו של העמק )יצא והסתיים בעין מודע( היה עוד אירוע סוכות מוצלח ויפה.
אפשר בהחלט לומר שלאט אבל בטוח העמק שלנו הופך להיות מותג לנוף ,טבע ופעילות המשולבת בהם.
משאבי אנוש
בימים אלה אנו בשלבי הקמת יחידת משאבי אנוש במועצה האזורית .יחית מש"א קמה מתוך תפיסה שהעובדים הם הנכס
העיקרי של המועצה ולכן קיים ערך מוסף אמיתי לטיפוח המשאב האנושי כתורם לחיזוק המוטיבציה של העובדים וליכולות
הארגון.
מטרת היחידה לעצב ולתכנן מדיניות משאבי אנוש ,לפתח ולהקנות כלים ניהוליים למנהלים ולטפח את ההון האנושי של
הארגון .כל זאת כדי לשפר את תפקוד המועצה והשירות לתושבים.
את היחידה תנהל מיה גומא-להב ,מנהלת מעברים.
ניהול אחזקה
לאחרונה מונה נחשון להב )שדה נחום( לתפקיד מנהל אחזקה במועצה .מדובר בתפקיד חדש שירכז את כל נושא האחזקה
במועצה פנימה )מבני המועצה ,בתי ספר ומבני ציבור( והחוצה ,תחזוקה ושרות לפניות הציבור ,בכוונה להבטיח טיפול יעיל
ומקצועי בתחום בו מושקע כסף ומאמץ רב .המטרה היא שיחד עם מוקד החירום שיתחיל לפעול בקרוב כל נושא הטיפול
בבעיות ושירות במועצה יקפוץ מדרגה.
נש"ר
פרויקט נש"ר )שירה-ריקוד-נגינה( יוצא לדרך זאת השנה השנייה .מדובר בפרויקט נפלא המאפשר לילדים צעירים
המשתתפים בו להיחשף ולעסוק בתחומים אלו מגיל צעיר .תרומה נוספת שלו היא חיבור בין בתי הספר לפעילות זאת
במועצה )מכלול המעיינ"ות( ובין בתי הספר דקלים וביכורה .באותה נשימה ממש ,חנכנו אתמול חדר מנוחה למורים
ותלמידים במרכז עידן שישמש גם את משתתפי נש"ר.
עדיפות לאומית
השבוע נפגשתי עם גבי גולן ממשרד רוה"מ בנושא מפת העדיפות הלאומית החדשה ההולכת ומתגבשת והצגתי דרישה שכל
ישובי המועצה יכללו ברשימה ,אם אכן כך יהיה ,מדובר בתרומה חשובה שתסייע לפיתוח ישובי המועצה כולם.

מפתחים תיירות
נפגשתי עם שי וינר סמנכ"ל משרד התיירות לדיון בתוכניות פיתוח תיירות לשנת  ,2010תוכניות רבות הוצגו בהן  -פארק
המעיינות ,שיתוף פעולה עם ירדן והפלשתינאים ,הקמת מלונות ,השקעה בבניית צימרים חדשים ,פיתוח גני חוגה ,שביל עמק
המעיינות ,ה"סלו תוריזם" ועוד ועוד .בקרוב ניפגש עם מנכ"ל המשרד וגם השר יבוא להתרשם בשטח.
ידידה ומסייעת
דבורה גנני יושבת ראש קרן הידידות מסייעת לנו בפרויקטים רבים ביקרה אצלנו והבטיחה בטווח המיידי תרומה יפה לנעל"ה
ובטווח הארוך יותר הביעה עניין רב בפיתוח אתרי תיירות.
כפרי וטעים
דוגמא ליזמות תיירותית מקומית המשתלבת היטב עם פיתוח התיירות האזורית ועם קידום מגמת ה"סלו תוריזם" היא שרה
כהן ממושב רחוב ,שפתחה בביתה אירוח משולב בארוחה של אוכל כורדי כפרי ביתי נפלא .המקום פתוח למשפחות וקבוצות,
אנו כמועצה מנצלים את המקום לאירוח חלק ממבקרינו השונים.
מומלץ בכל פה.
ועידת הגליל
השבוע התקיימה ועידת הגליל ,בה נטלו חלק גורמים רבים ,כולל ראש הממשלה נתניהו ,הנשיא פרס והשר לפיתוח הנגב
והגליל סילבן שלום ,הרואים עצמם כאחראיים ושותפים לפיתוח הגליל בה נכללת גם המועצה שלנו .
היו הרבה נאומים בהם הועלה הגליל על ראש שמחתנו ונשמעו הבטחות רבות ,המבחן יהיה כרגיל בתוצאות.

בהקשר זה  -הנשיא שמעון פרס סיפר כי בן גוריון סיפר פעם על מחלוקת שהייתה לו עם ראש הסוכנות היהודית
על חלוקת סמכויות .כדי לסיים את הויכוח אמר בן גוריון ליו"ר הסוכנות :אתה יודע מה  -בוא נסכם שאתה תהיה
אחראי על כל מה שיש ואני אהיה אחראי על כל מה שאין.
כך גם אנחנו  -מנהלים את מה שיש ומתעסקים הרבה במה שאין ...ובטוחים שבסוף גם יהיה.
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