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המועצה  -ארגון לומד
התמקצעות והתמחות הם אבני יסוד בכל מקצוע ובכל תחום .יחידת משאבי אנוש קיימה בשבוע החולף השתלמות יישומי
 outlookלעובדי המועצה במסגרת הטמעת התוכנה ככלי ניהולי ,שיפור המקצועיות ופיתוח המשאב האנושי.
למפגשים הצטרפו גם בעלי תפקידים נוספים מהאזור .
במהלך חודש אוגוסט יתקיים קורס נוסף באקסל לעובדים בתחום הכספים וזוהי רק "ירית הפתיחה" .במהלך השנה מתוכננות
השתלמויות מרוכזות לעובדי המועצה ממוקדות בערכי הליבה ,שייבחרו ע"י העובדים במהלך חודש תשרי.
קבלה אזורית
ועדת הקבלה האזורית הרחיבה פעילותה לכל ההרחבות ביישובי המועצה מכוח החלטת המינהל החדשה.
בוועדה משתתפים נציגי המועצה ,החטיבה להתיישבות ,משרד השיכון ,וכמובן היישוב הרלוונטי.
ליבנו מתרונן למראה המשפחות הצעירות והנחמדות הרבות ,שמגיעות בזו אחר זו לראיונות במועצה .כן ירבו.
תכנון ובניה
נפגשנו עם שמאי אסיף  -ראש מינהל התכנון במשרד הפנים ,לפגישת היכרות ,בה הצגנו בפניו את הנושאים שעל סדר היום
 תוכניות הפיתוח האזוריות ,תוכנית האב בת הקיימא ,תוכנית המחזור והפרדת האשפה ועוד פרויקטים שונים שבדרך.מיפוי ותכנון
מנהל אגף מיפוי ותכנון במשרד החינוך ביקר במועצה וסייר במוסדות החינוך ברחבי המועצה בהם אולפנת גלעד ,שק"ד וגאון
הירדן ,במטרה ללמוד על הצרכים ותוכניות הפיתוח.
חופש משופץ
אנו מנצלים את החופש הגדול לשיפוץ נרחב בבתי הספר שק"ד וגאון הירדן ,הכוללים שיפוץ כיתות והחלפת גגות אזבסט.
מושקע מאמץ גדול לגיוס משאבים לבניה ושיפוץ בבתי הספר ברחבי המועצה שחלק מהתשתיות והמבנים בהם ותיקים מאד.
ספורט בשיפוץ
באולם הספורט במעלה גלבוע משפצים במרץ בהשקעה של מאות אלפי שקלים ובקרוב יחל גם שיפוץ באולם של דקלים
וחמדיה ,במטרה להכשיר ולשדרג את האולמות לקראת עונת הספורט הקרבה.
טוב להיות מוכנים
בהמשך להערכות האזורית שלנו לארועי חירום ,נפגשנו השבוע עם ד"ר אבי שפירא  -יו"ר הועדה הבין משרדית לרעידת
אדמה .הדיון עסק בשיפור ההערכות לקראת רעידת האדמה שעלולה לפקוד את אזורנו )ההערכות המקצועיות חוזות כזו(,
בתפקוד הרשות באירוע כזה ,הדרכה ושיפור התשתיות ומבני הציבור שאינם עומדים בתקן.
המועצה העבירה בעבר רשימת מבני ציבור ,במיוחד בבתי הספר ,הדורשים חיזוק או החלפה ,כדי לעמוד בתקן לרעידות
אדמה ,אך עד כה הנושא לא התקדם.
שבנו והצגנו דרישה נחרצת להקצאת התקציבים הנדרשים להערכות המתאימה.
ערב מתגייסים וצעירים
בהמשך למסורת של השנים האחרונות ולחשיבות שאנו רואים בקשר עם הצעירים שלנו ,המועצה תצדיע למתגייסים החדשים
לצ.ה.ל בערב מיוחד שיתקיים באודיטוריום זיידן ,במוצ"ש  .24.7.10כיבוד ,שי למתגייסים ,מופע ואווירה נהדרת מובטחים.
חופשה מרוכזת
שימו לב ,בשבוע שבין  30.7 - 25.7יהיו משרדי המועצה סגורים בשל יציאת העובדים לחופשה מרוכזת ,הנכם מתבקשים
להיערך בהתאם ,במיקרים מיוחדים ניתן יהיה לפנות למוקד .04-6588107
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