42דצמבר4102
יבטבתכסלותשע"ו
שלום לכולם,

אישור תקציב המועצה לשנת 1026
מליאתהמועצהאישרההשבועפהאחדאתתקציבהמועצהלשנת4102עלסך044.121מיליון.₪
בסיסהתקציבלשנת 4102גדולבכארבעהמיליון₪מבסיסהתקציב שלשנת  4102ונובע מהגידול
הדמוגרפי במועצהוההגדלה במקורותההכנסה.התקציבמשקף ומביאלביטויאתתכניות העבודה
והיעדיםשלהמועצהלשנההבאה.הסעיפיםשקיבלותוספתמשמעותיתהםהחינוךואיכותהסביבה.
אני מודה למורדי ביטון ,מזכיר המועצה ,כבי שקולניק ,גזברית המועצה ויפה בוקובזה ,מנהלת
החשבונות ,ששקדו במקצועיות ובאחריות רבה על בניית התקציב ולחברי המליאה ,שנתנו את
הערותיהםואתהדגשיםשלהםלאורךהדרךועברויחדעמנואתתהליךאישורהתקציב.
הסעות לחוגים
בשבועותהאחרוניםהגיעואליפניותמהוריםשהלינועלכךשבעקבותשינויבמערךההסעותלתיכון,
חלה פגיעה באורך השיעורים של החוגים .בעקבות הדברים ,ערכנו בחינה מחודשת של המערך
והחלטנו להוסיף קווי הסעות ,כדי שאורך שיעורי החוגים לא יפגע ויחזור להיות כפי שהיה בשנים
קודמות.השינוייכנסלתוקףהחלמה.0.0.4102-
לקראתשנתהלימודיםהבאהאנחנומתכווניםלבחוןלעומק,מחדש,אתכלמערךהסעותהתלמידים
בכלל ושעות פעילות החוגים ,במטרה לשפר את זמני ההמתנה של התלמידים גם בתחילת יום
הלימודיםוגםבסוףיוםהלימודים-עדלתחילתשעתפעילותהחוגים.

פגישה עם השר לאיכות הסביבה
השרלאיכותהסביבה,אביגבאי,ביקרהשבועבעוטףעזהוקייםישיבתעבודהמשותפתעםארבעת
ראשי המועצות של העוטף ומנהלי האגפים האסטרטגים .בפגישה העלינו בפניו סוגיות מרכזיות
שנמצאותבתחוםהאחריותשלמשרדו,ביניהןהחלפתגגותהאסבסטביישוביעוטףעזה(1-2ק"מ),
פתרון לגזם החקלאי ושיקום נחל הבשור (באזור עוטף עזה) .הפגישה עם השר היתה טובה
ותכליתית והתרשמתי מאוד מהנכונות שלו לתמוך ולקדם את הדברים .סיכמנו עמו שתוך שבועיים
ימיםנציגלוהצעתתכניתראשוניתשלנולטיפולבגזםבסיועמשרדו,שתיתןמענהלכללהעוטף.

כביש 12
לא,זולאטעותולאנשמטהספרה.הכוונההיאאכןלכביש44ולאלכביש-...444
התחלנותהליךתכנון ראשוני שלדרךכביש,44אשריחברביןיישוביחבלשלוםוהחלוציותלצאלים
 ומשם לאופקים ובאר שבע .הכביש אמור לעבור בתחומן של שלוש רשויות מקומיות :אשכול,מרחבים ואופקים ולכן נדרש שיתוף פעולה .השבוע שוחחתי עם שי חג'ג' ,ראש מועצת מרחבים
ואיציק דנינו ראש עיריית אופקים ושניהם הביעו נכונות לחבירה משותפת לקידום העניין .עיקר
המאמצים שלנו כרגע מול משרד התחבורה מופנים לקידום הרחבת  ,444אך אני רואה חשיבות
בהנעת התהליך לקידום הכביש הנוסף שיקצר את הגישה של יישובי דרום המועצה לערי הדרום
המרכזיותולתחנותהרכבת.אשובואעדכןבתהליך.

קדימה ,מדע!
השבוענפגשנויעלאדר,מנהלתאגףהחינוךוזמירהבןיוסף,מנהלתתיכון'נופיהבשור'עםאביגנון,
מנכ"ל עמותת 'קדימה מדע' ,שתומכת בתוכניות חינוכיות בתחום המדע והטכנולוגיה .לנופי הבשור
שיתוףפעולההדוקוארוךשניםעםהעמותה,שתרמהגםציודמתקדםלמגמתהקולנוע(המצוינת!),
טאבלטים וגם תמכו במימון פעילות הפגתית למורי בית הספר אחרי 'צוק איתן'.בפגישה שוחחנו על
הידוקשיתופיהפעולהבאמצעותפתיחתמגמותלימודחדשות,שירחיבואתהמעניםלתלמידיהאזור
והצגנו פרויקטים שבהם העמותה יכולה לסייע ,כמו הקמת אולפן הקלטות בכפר הנוער לאמניות
'ביכורים'.אביהבטיחלבחוןברצינותאתהדבריםוסיכמנושנדברשובבקרוב.

זוהזדמנותלהעלות כאן סרט-כתבה שהפיקו תלמידי מגמת התקשורת ב'נופי הבשור' שמסקראת
אופרת הרוק המרגשת 'רסיסים' שיצרו בני הנוער באשכול מתחומי עשייה שונים ובהובלת האגף
לשירותים לחברתיים .אני חושב שמעבר לרמה המקצועית הגבוהה ,הסרט מביא לידי ביטוי את
המעורבותשלהמגמהבחייהקהילההמקומית.
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