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שלום לכולם,
ועדת חריגים של משרד האוצר
בשבוע האחרון אנו מנהלים מאבק יומיומי מול הפקידות הבכירה במשרד האוצר לאישור תקצוב
סעיפי התוכנית הממשלתית לעוטף עזה בועדת החריגים .אנו נתקלים בלא מעט מכשולים
בירוקראטיים מקוממים על כל סעיף וסעיף ובהעברת האחראיות התקציבית ממשרד ממשלתי אחד
למשנהו .בעבודה משותפת ומאומצת של ראשי המועצות בעוטף אנו מפעילים לחצים רבים כדי
להביאלאישורהסעיפיםבועדתהחריגים.השבועאושרובוועדהכמהמהסעיפיםהחשוביםלפיתוח
האזורשנכלליםבתוכנית:בנייתבתיהאגודהבישוביםצמודיהגדר,הצבתמבניםזמנייםלמשפחות
חדשות ,סיוע בשכר דירה לסטודנטים ומשפחות צעירות וסיוע למרכז הצעירים .בסופו של דבר
הצלחנו להביא לאישור סעיפים אלה בוועדה אך מקומם שבחלוף השנה אנחנו צריכים לשוב
ולהסביראתהחשיבותהאקוטיתשלביצועההחלטותלהמשךשיקוםופיתוחהאזור! 
מפגשים בישובים
סגןראשהמועצה,מאיריפרחואנוכיהתחלנולקייםמפגשיםבישוביםעםההנהגותועםהתושבים.
בשבוע האחרון ביקרנו בבני נצרים ,בעין הבשור ובמבטחים ובשבוע הבא ניפגש בנווה ,בישע
ובתלמיאליהו.במפגשיםאלהעולותסוגיותיישוביותומועצתיותחשובותשלחלקןאנונותניםמענה
מיידי ולחלקן נדרשת בדיקה והמשך טיפול מול הרשויות והאגפים .אני מייחס חשיבות רבה
למפגשים האישיים עם התושבים בישובים המאפשרים ללמוד מקרוב את הצרכים הייחודיים בכל
ישוב .לא תמיד יש באפשרותנו להיענות לכל הבקשות והדרישות במלואן ,אך אנו עושים את מירב
המאמצים כדי למצוא את הפתרון המיטבי .מי שמעוניין להשתתף במפגשים מוזמן לבדוק מול
מזכירותהישובאתמועדהמפגש .

הדדיות מקצועית
האגף לשירותים חברתיים במועצה קיים השבוע יום עיון חשוב ומרתק לאנשי מכלול אוכלוסיה
בנושא טיפול ראשוני בנפגעי חרדה בשעת חירום ובשגרה .את יום העיון העביר ד"ר משה פרחי,
מומחה בעל שם עולמי בתחום ,שגם התנדב באשכול במהלך 'צוק איתן' .מכלול אוכלוסיה בניהולה
של תמר אורבך אבני ,כולל את כל גורמי הטיפול במועצה .המכלול צבר ניסיון רב בטיפול באירועי
חירוםומקפידכלהעתלהעמיקאתהידעוהמוכנות.באותהמידהשבההצוותערוךומוכןלהעמקת
הלמידה ,כך הוא גם נכון לחלוק את הידע שצבר עם רשויות וגופים נוספים .כביטוי לכך ,השבוע
אירחוהאגףלשירותיםחברתייםוהשפ"חללמידתעמיתיםאתמקביליהםממועצההאזוריתמגידו,
שכזכור אירחו את תושבי המועצה בימי המלחמה .ההדדיות המקצועית ושימור קשרי הגומלין
המקצועייםמוכיחיםאתעצמםכלפעםמחדש. 

שיפור שרות לתושב – גביה
כחלק מהמערך לשיפור השירות ,מחלקת הגביה החלה להפעיל שרות תשלומים טלפוני ממוחשב,
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קיץ חם לנוער אשכול
הקיץבעיצומוומדורילדיםונוערעובדבמלואהמרץומוצאאלהפועלפעילויותרבות. 
החל מפעילויות תנועות הנוער ,הופעות מוסיקליות של 'הבית הירוק' ביישובי המועצה ,אירוח
משלחות נוער ועד לפעילויות חווייתיות באתרי בילוי בארץ .לשמחתי הרבה ,מספר המשתתפים
גבוה מאוד .תודה לצוות החינוך הבלתי פורמאלי ברשות אדווה פורטל כהן ולצוותי החינוך ביישובי
המועצהשעובדיםבימיםאלהמסביבלשעוןבשביללהפוךאתקיץ2015לשמחוחוויתי. 
עודלאמאוחרלהירשםלחלקמהפעילויות.מידעמפורטניתןלמצואכאן. 
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