26נובמבר 2015
יוםחמישיי"דכסלותשע"ו
שלום לכולם,

משפרים את הסביבה!
במהלךהביקוריםשקיימתיבחודשיםהאחרוניםביישוביהמועצהעםמאיריפרח,סגןראשהמועצה,
עלה באופן בולט הפער שקיים בין המענים הניתנים על ידי המועצה בתחום איכות הסביבה לבין
הציפיות והצרכיםשיש בישובים .לאחר בדיקות שקיימנובנושא ,הבנו שכדי לשפר את המענים ,יש
צורךבתוספתתקציביתמשמעותיתלפעילותמחלקתאיכותהסביבהולכןהחלטנולהגדילאתהיקף
תקציבהמועצהלמחלקהב-1,000,000ש"ח.התוספתמיועדת לפעילויותבישובים,כמו:פינוי גזם,
טאטוא כבישים ותוספת לטיפול במפגע הזבובים .התקציב יובא לדיון ואישור חברי המליאה ביום
ראשוןהקרוב .

הטבות מס  -היטיבו עם כולנו!
לאחראינספורגלגוליםומכבשילחציםפוליטיים,אישרההשבועועדתהכספיםשלהכנסתאתהצעת
החוק של מתווה הטבות המס לישובים .המתווה מגדיר קריטריונים חדשים וברורים של זכאות
להטבות ולפיהם כל יישובי המועצה יזכו מעתה להטבות מס .יישובי עוטף עזה ( 0-7ק"מ) ימשיכו
לקבלאתההטבותהקיימותמכחהוראתשעהאחרתואילוהישוביםהמרוחקים ,שלאנכללועדכה
בהטבות ,יזכוכעתלהנחהבגובה של  7%עדתקרהשל 132,000ש"ח .הכנסתכליישובי המועצה
לתוכניתההטבות היאמהלךחשובמאודמבחינתנושמתקןעיוותקודםאשריצר חוסראיזוןמשווע
ביןהישוביםבמועצה. 

פגישה במשרד החינוך  /ילדים זה שמחה...
ביוםשנינסעתילפגישהבמינהלהפיתוחשלמשרדהחינוךכדילקדםתהליכיבינויבמוסדותהחינוך
במועצה .זו היתה פגישה חשובה מאוד מבחינתנו והצלחנו להתקדם משמעותית עם התהליכים
להקמת בית הספר החדש ועם תוספות של בינוי במוסדות החינוך בקיימים .במשרד החינוך רואים
חשיבות בפיתוח של קריית החינוך במועצה תוך יצירת האינטגרציה בין היישובים ואנו זוכים לרוח
גבית לקידום בניית בית הספר .בקרוב יונפקו לנו אישורי בנייה ובחודש הבא תתחיל עבודת צוות
ההיגוי לקביעת רוח הפדגוגית של בית הספר .בנוסף ,בתחילת  2016נקבל הרשאה תקציבית
להרחבה ותוספתשלכיתותלימודב'נופיהבשור'ובאולפנה ובישיבהבישובנווה.הבשורההכיטובה
בעדכון הזה היא שתוספות הבינוי במוסדות החינוך מבטאות את הצמיחה הדמוגרפית והגידול
במספרהילדיםבאשכול ,הןכחלקמגידולטבעיוהןכחלקמתהליכיהקליטהבישובים .

אכיפה בכביש 232
השבוענפגשתיעםמפקדמשרדהשיטורשלאשכול,ביליבןשטרית,וקיבלתיממנוסקירהעלהיקף
פעילות האכיפה המשטרתית על כביש  .232התרשמתי מאוד לטובה מהפעילות המשמעותית
שנעשיתבכביש כךשאם בעבר היו מוציאיםבשנהכ 50-דוחות תנועהלמשאיות,השנה הוציאו מעל
 500דוחות .בילי הבהיר שמדיניות האכיפה ממוקדת בתנועת המשאיות ושהם אכן מזהים ירידה
בתופעותבעייתיותועבריינותתנועה ,אךשישגםלאמעטמקריםשלעבירותתנועהמסכנות חיים
מצדנהגיםפרטיים.איןצורךלהסבירשחוקיהתנועהחליםעלכולנו.בקרובמאודיסתייםשלבב'של
קורס המתנדבים שיוסמכו לתת דוחות תנועה ועם הגדלת המערך ניתן יהיה להפעיל ניידת תנועה
נוספתולהעמיקאתפעילותהאכיפה. 


מוסדות חינוך
לאחר שסיימתילבקרברובגניהילדיםבמועצהערכתיבשבועייםהאחרוניםביקוריםב'ניצני אשכול',
'יובליהבשור'ו'נופיהבשור'.אנימייחסחשיבותרבהלביקוריםאלהשמאפשריםליללמודמקרובאת
הצרכיםהייחודייםבמוסדותהחינוךוכךגםאתהדבריםהטוביםשנעשיםבהם.איןכמומראהעיניים
(מי כמוני יודע )...המנהלים הציגו לי צרכים ייחודיים בתחומי הבינוי והתחזוקה והעלו גם נושאים
פדגוגיים .אני חייב לציין שהתרשמתי עמוקות מהרמה הפדגוגית ואיכות החינוך שילדינו זוכים
במערכתהחינוךבבתיהספר.בחלקמבתיהספרעלה צורךבחיזוקבנושאתחזוקהוהדבריםטופלו
מידית,במסגרתהמגבלותהתקציביות. 

שיר לזכרה
במהלך ביקור ב'יובלי הבשור' נכנסתי לכיתה ו ,3-כיתתה של שקד בלו ז"ל .המפגש והשיח עם
חבריה של שקד ועם מחנכת הכיתה ,חנה אידסה ,היה מרגש ועוצמתי והותיר בי רושם עמוק על
דרכם המיוחדת לביטוי תחושותיהם .בתוך הכיתה הוקמה פינת הנצחה ובה תמונותיה של שקד
שלצדןנרותזיכרון.ברחבתביתהספרהוצבלוח לזכרהבוהילדיםמוזמניםלהביע את רגשותיהם
בעקבות המקרה הטראגי .הרגשתי את מעטפת התמיכה הרגשית ההדוקה שמקבלים הילדים
מהצוותים המקצועיים בבית הספר .כשיצאתי מהכיתה ,ניגשה אלי אחת התלמידות ,תמר כהן,
ומסרהלידףעםשירשהיאכתבהעלשקד.השירנגעמאודלליביולאחר שקיבלתיאתרשותהשל
תמר,אנימפרסםאותוכאן :






שתהיה לכולנו שבת שלום ושנדע רק דברים טובים


שלכם,
גדי ירקוני 
 08-9929102
 054-7916552
 gadi@erc.org.il




