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א' תמוז תשע"ה
שלום לכולם,
ביום שלישי התקיימה ישיבת מליאה מיוחדת לרגל כניסתי לתפקיד במעמד הממונה על המחוז במשרד
הפנים ,אבי הלר ,חברי המליאה ומנהלי האגפים ,במהלכה הצהרתי לשמור אמונים למדינת ישראל
ולמלא באמונה את שליחותי במועצה.
האווירה היתה מיוחדת ,חגיגית וחיובית כשאת מערכת הבחירות הותרנו מאחור וכעת נדמה שכולם
מכוונים לעבודה משותפת וכגוף אחד למען קידום ופיתוח ישובי המועצה.
את ימי הראשונים בתפקיד הקדשתי לפגישות עם עובדי המועצה ,בהן עם סגן ראש המועצה ,מנהלי
האגפים והמחלקות ועובדי המינהל .התרשמתי והתפעלתי מצוות עובדים מקצועי ומסור מאוד המאייש
את היחידות השונות במועצה ואני משוכנע שאת התהליכים לקידום ופיתוח המועצה נוכל להוביל יחד,
בשיתוף פעולה ובעבודה מגובשת.
אני מייחס חשיבות רבה לשימור וטיפוח קשר ישיר עם התושבים .לכן בימים אלו אנו בונים מערך חדש
של יצירת ערוצי קשר עם התושבים .ראשית כבר בימים הקרובים ישוריין ביומני חלון זמן קבוע המיועד
לפגישות אישיות עם תושבים שמעוניינים להיפגש עמי .כמו כן ,בשבועות הקרובים נתחיל לקיים מפגשים
פתוחים בכל ישוב יחד עם צוות המנהלים במועצה שבהם ניתן יהיה להעלות בפנינו סוגיות ייחודיות
הנוגעות לישוב ומציאת פתרונות מתאימים .המפגשים יתואמו עם הנהגות הישובים ויהיו פתוחים
לתושבים שיהיו מעוניינים להשתתף.
הסקטוריאליות שעלתה במערכת הבחירות הטרידה אותי מאוד .בכוונתי להגיע למושבים עם סגן ראש
המועצה ,מאיר יפרח ולקיים שיח פתוח עם התושבים תוך חשיבה משותפת על פתרונות רלוונטיים
לסוגיות לא פתורות .אני רואה את עצמי ראש מועצה של כולם וחשוב לי להדגיש שאני פתוח וקשוב לכל
ישוב ולכל אדם ומכוון לעשייה משמעותית לקידום של כל ישוב וישוב במועצה.

חינוך וצמיחה דמוגרפית
השבוע קיימתי פגישות ראשונות בשני משרדי ממשלה שהם החשובים לטעמי לצורך קידום היעדים
המרכזיים של המועצה :משרד החינוך ומשרד השיכון .במשרד החינוך נפגשנו במינהל הפיתוח ,יעל אדר
מנהלת אגף החינוך ,מוטי לבאן מנהל אגף ההנדסה ואנוכי ,כדי לקדם פרויקטים של בינוי במערכת
החינוך ובהם הקמת בית ספר היסודי החדש ,הרחבת תיכון 'נופי הבשור' ,בניית גני ילדים חדשים
ממוגנים והרחבת מוסדות חינוך בחלוציות.
במשרד השיכון נפגשנו בועז קרצ'מר מנהל האגף האסטרטגי ואנוכי עם מנהלת האגף לענייני הכפר
וטיפלנו בסוגיות מהותיות המהוות כרגע חסם לקידום הצמיחה הדמוגרפית ובראשם קידום אישורי בניה
למגרשים ובתי האגודה .בשני המשרדים זכינו לרוח גבית והתרשמתי שישנה מכוונות ונכונות לסייע
להאצת הפרויקטים במועצה.
יובלי הבשור
השבוע נפגשתי עם נציגי הורים מבית הספר "יובלי הבשור" יחד עם יעל אדר ,מנהלת אגף החינוך.
בפגישה דנו במציאת פתרונות מידיים לחיזוק בית הספר עד להקמת בית הספר החדש .כרגע אנו
נערכים למכרז ניהול בית הספר במשרד החינוך ואנו מרכזים מאמצים לאיתור מנהל מוביל ובעל שיעור
קומה עם יכולת מוכחת להנעת והובלת תהליכים עמוקים .בבית הספר יש צוות מקצועי ומסור אך יש
צורך לייצב את ההנהגה הבית ספרית ,אחרי שנים של חוסר יציבות ושינויים .התרשמתי מאוד ממידת
המעורבות והאכפתיות של ההורים ,שמשקיעים רבות כדי להבטיח חינוך מיטבי לילדיהם .ההורים באים
עם רצון לשיתוף פעולה חיובי תוך איגום משאבים ואני מאמין שבדרך זו נוכל לקדם ולחזק את בית הספר
ולהובילו לדרך חדשה .זהו אחד היעדים המרכזיים שלנו.
עדכון בטחוני
בימים האחרונים קיימנו ראשי המועצות בעוטף עזה פגישות שגרתיות עם מפקדי הצבא הבכירים
האחראים על המרחב ,אלוף הפיקוד ומפקד האוגדה ,וקיבלנו מהם עדכונים שוטפים על המצב הביטחוני
וההערכות הצבאית לכל תרחיש .תמונת המצב העדכנית מצביעה על רגיעה ושגרה ובכל מקרה ,רמת
המוכנות והערכות לכל שינוי היא גבוהה.
סיוע רגשי במערכת החינוך
מנהלי השירות הפסיכולוגי בעוטף עזה קיבלו השבוע הודעה מפתיעה ומקוממת ממשרד החינוך על
הפסקה מידית של הטיפולים הרגשיים לילדים שניתנו אחרי "צוק איתן" .ההודעה תפסה את כולנו
בהפתעה שכן תוכניות הטיפוליות תוכננו עד סוף שנת הלימודים .הדבר זכה לסיקור תקשורתי נרחב
ובתוך זמן קצר קיבלנו הודעה ממשרד ראש הממשלה על העברת תקציב להמשך הטיפולים עד סוף
שנה באמצעות רח"ל (רשות חירום לאומית) .עם זאת תהליכי השיקום וההחלמה של הילדים אחרי "צוק
איתן" רחוקים מסיום ואנו פועלים להשגת המשך תקצוב המענים הרגשיים גם בשנת הלימודים הבאה
(.)2016
אירועי סוף שנה
כניסתי לתפקיד מתרחשת במקביל לאירועי וטקסי סוף השנה במסגרות המועצה השונות .אני עושה את
כל המאמצים כדי להגיע ולהשתתף בכל האירועים אולם מתוקף הנסיבות ואילוצי לוח הזמנים הכרוך
בכניסה לתפקיד ,אינני מצליח לצערי להגיע לכל האירועים .אני מתנצל על כך מראש ואמצא את הדרך
ללמוד ולהכיר מקרוב את הפעילות במסגרות השונות מהר ככל האפשר.
מוזמנים לפנות אליי עם כל שאלה ,בקשה או הערה.
שלכם,
גדי ירקוני
08-9929102
054-7916552
gadi@erc.org.il

