שלום לכולם
בית הספר היסודי החדש
בחודשים האחרונים אנו מצויים כידוע בעומקו של תהליך משמעותי ומאתגר של תכנון בית
הספר היסודי החדש ומיזוג הקהילות .אין לי ספק שהפרויקט הוא אחד המהלכים
ההיסטוריים המשמעותיים של המועצה ולכן אנו מרכזים את מירב המשאבים על מנת לקיים
תהליך מעמיק ומשתף עם הקהילה.
בשבוע שעבר הוזמנתי יחד עם שותפי בועדת ההיגוי ,משה מורג ויעל אדר ,למפגש של
׳פורום ההורים׳ בשדה ניצן ,כדי להציג את עקרונות התהליך וההחלטות שהתקבלו עד כה.
כמות המשתתפים במ פגש מכל יישובי המועצה היתה מרשימה ביותר ושיקפה את מידת
המעורבות והמחויבות הקהילתית הגבוהה בנושא חינוך .במפגש עלו סוגיות ושאלות ענייניות
ומעוררות מחשבה והתקיים דיאלוג מכובד בין המשתתפים .הדברים שעלו יילקחו בחשבון
בתהליכי קבלת ההחלטות של הועדה .בחודש יולי נקיים במועצה ערב שיתוף ציבור ,בו נציג
את התהליך והתוצרים ונקיים חשיבה ושיח פתוח עם הציבור במסגרת של 'שולחנות עגולים'.
השבוע נפגשתי עם מנהלת מחוז הדרום במשרד החינוך ,עמירה חיים ,ודנתי איתה על
הסוגיות הייחודיות השונות שעולות במסגרת התהליך ,המחייבות את המעורבות ואת
האישור של משרד החינוך .עמירה מלווה אותנו בתהליך ומגלה רגישות והבנה רבה
לחשיבותו של פרוייקט בית הספר החדש ומיזוג הקהילות באשכול ותומכת בדרישות שעולות
בועדת ההיגוי .עמירה גם תגיע לישיבה הבאה של ועדת ההיגוי ותדון עמנו על הסוגיות.
פגישה עם שר החינוך
ביום ראשון נסעתי יחד עם שותפי ,ראשי המועצות בעוטף עזה ,לפגישה עם שר החינוך,
נפתלי בנט .בפגישה דנו על המשך התמיכה התקציבית המשמעותית הנדרשת ממשרדו כדי
להמשיך את חיזוק ופיתוח האזור .מדובר בהמשך התקצוב והתמיכה של משרד החינוך
בתוכניות פיתוח וחיזוק חוסן קהילתי שהוכללו בתוכנית האסטרטגית הממשלתית אחרי 'צוק
איתן' ועומדות לקראת סיום .במקביל ,הצגנו לו מתווה ראשוני של תוכנית אסטרטגית אזורית
חדשה וארוכת טווח שעליה אנו שוקדים בימים אלה במלוא המרץ להעצמה קהילתית
אזורית .השר הביע תמיכה בדברים שהעלינו והבהיר את המחויבות הרבה שהוא מייחס
לחיזוק האזור .סיכמנו שנמשיך לעבוד מול משרדו לקידום הדברים.
בפגישה עם בנט עלתה גם סוגיית הסבסוד של קייטנות הקיץ לילדי 'עוטף עזה' .הבהרנו
שעד היום לא הגיעו מלוא התקציבים שהובטחו בקיץ הקודם ולכן אנו מבקשים את הסדרת
העניין מראש .כמו כן ,מכיוון שלא כל הישובים משתתפים בתוכנית (בעיקר בקיבוצים),
ביקשנו להעמיד את התקציבים הרלוונטיים שמיועדים לתוכנית לטובת מימון פעילות חינוכית
חלופיות בישובים.

'דן בדרום'
אחרי ארבעה חודשים של חבלי לידה קשים בהפעלת מערך התחבורה הציבורית החדש
באזור על ידי 'דן בדרום' ,אפשר להגיד ,שכמות התקלות הופחתה משמעותית והמערך
מתחיל להתייצב .ישנן עדיין מספר תקלות נקודתיות שאנחנו מטפלים בהן מול הנהלת 'דן
בדרום' ומשרד התחבורה .אנחנו נמצאים בקשר שוטף עם הגורמים האחראים בחברה ולכן
חשוב להמשיך ולעדכן את מוקד המועצה על כל תקלה בקווים ,כדי שנוכל להעבירם לידיעתם
ולטיפולם הנדרש.
איחוד מרפאות
היום נפגשתי יחד עם ענת תבורי מנהלת מחלקת הבריאות במועצה ,עם מיכאל מישורי,
מנהל מחוז הדרום בקופת חולים כללית בנושא קידום פתיחת המרפאה המאוחדת של קיבוצי
הפרסה .מדובר במהלך שנועד להביא לשדרוג משמעותי של שירותי הרפואה לתושבי האזור
ואנו נערכים לפתיחה כבר באחד בספטמבר הקרוב.
"דיאלוג עם האדמה והצבע האדום"
אי אפשר להישאר אדישים למיצג האמנותי יוצא הדופן בייחודיותו ובמשמעויותיו שהכינו
תלמידי שכבת ד' ב'יובלי הבשור' .התלמידים יצרו את המיצג במסגרת לימודי האמנות והוא
הוצג בכנס השנתי בנושא 'חינוך לאמנות' ,במוזיאון הנגב בבאר שבע .התלמידים בחרו להציג
את 'קול' הסביבה שלהם ,הזיקה לאדמה והנוף החקלאי שמלווה אותם במהלך חייהם ,לצד
הרגישות הביטחונית .הפסטורליות והצמיחה על רקע האיום המתמיד משמיעת 'הצבע
האדום' .תודה מיוחדת למורות לאמנות ב'יובלי הבשור' שליוו את הילדים ברגישות והבנה
רבה בתהליך יצירת המיצג ,טניה מרקוב (עין הבשור) ורומי כהן דנן (סופה) .אני מאחל
לילדינו שיזכו לגדול בחבל הארץ המופלא שלנו בשקט ובשלווה.

קונצרט קשתני אשכול
היה לי לעונג יוצא דופן לצפות השבוע בקונצרט סיום השנה של קשתני אשכול הצעירים
בשיתוף עם חניכי 'ביכורים' (כפר הנוער למצוינות באמנות) .מדבריה של מנהלת האולפן
למוסיקה ,רוחמה טובי" :הדרום שונה ממרכז הארץ ,ילד שגדל כאן לא זוכה לתנאים
הסביבתיים המוזיקליים שישנם במרכז .הוא לא יכול להגיע למרכזי תרבות ולשמוע
קונצרטים ,הוא לא יכול לקבל את הכלים המתקדמים שיאפשרו לו לפתח את כישרונו.
המטרה לגרום להם להאמין שילדים בדרום יכולים לנגן לא פחות טוב מילדים במרכז הארץ".
רוחמה סיפרה שחלק מהתלמידים שהתחילו בתזמורת של אשכול הגיעו להישגים מרשימים
ולומדים באקדמיה למוסיקה בירושלים ושללא ספק ,ללא התזמורת ,הם לא היו מגיעים
להישגים הללו.
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