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כאאדרא'תשע"ו
תרגיל תרגיל
כל גורמי החירום במועצה לקחו השבוע חלק בתרגיל סימולטור יחיד מסוגו במפקדת פיקוד
העורףברמלה,שדימהאתהתמודדותהמועצהעםשורהשלתרחישיםביטחונייםמורכבים.
התרגילנעשהבשיתוףעםאוגדתעזה ובדקאתמעברהמועצהמשגרה לחירום,אתעבודת
המטה והסנכרון מול גורמי ממשלה וצבא ואת המענה הרשותי למגוון אירועים ביטחוניים
מורכבים במספר זירות במקביל .תרגיל חשוב מאין כמותו לשיפור מוכנות המועצה לחירום,
מאתגר ומלמד .מפקדי הצבא שהשתתפו בתרגיל שיבחו את ביצועי המועצה הגבוהים
והתרשמו מההכרות המעמיקה של בעלי התפקידים במועצה את מרחב הפעולה
שבסמכותם .יש גם הערות חשובות וכעת נקדיש עצמינו לטיפול ולשיפורן המתמיד .בתקווה
שלאנזדקק.



סיור מוסדות חינוך
חברי ועדת ההיגוי להקמת בית הספר החדש ומיזוג הקהילות ,נסעו השבוע לאשדוד לביקור
בשני בתי ספר יסודיים ,על מנת להתרשם וללמוד על שני מודלים חינוכיים ייחודיים (בית
הספר ע"ש 'יצחק רבין' ובית הספר 'צמח' לאמנויות) .נפגשנו עם מנהלות בתי הספר ,שמענו
מהן על הגישה הבית ספרית וסיירנו במרחבי הלמידה הפיזיים .הביקור היה מרתק ופתח
צוהר בתהליך הלמידה של הועדה .השינוי המהותי והמוצלח שנעשה בשני בתי הספר
שביקרנו בהם חיזק אותי שניתן להוביל כל שינוי תך מתן מקום לחשיבה פתוחה ויצירתית
לטובתהקהילהבשניבתיהספר .



מפגש בחדרי המורים
בשבועיים האחרונים נפגשתי עם צוותי המורים ב'יובלי הבשור' ו'ניצני אשכול' ביחד עם יעל
אדר ,מנהלת אגף החינוך ומשה מורג הפרוייקטור של בית הספר החדש .המפגשים נועדו
לשמוע את המורים באופן בלתי אמצעי לגבי הסוגיות המעסיקות אותם בתהליך .המפגשים
היו לי חשובים ומלמדים והותירו אותי עם הבנות ומחשבות לגבי המשך התהליך .אני רואה
במורות דמויות מפתח בתהליך והצלחתו תלויה גם בהן .לכן הן תחוברנה ותשולבנה בצוותי
המשנהבהמשך.אנחנונמשיךלקייםדיאלוגפתוחורצוףעםהמורותלאורךכלהתהליך. 
ממשיכים במאבק על כביש 232
אתמול הצטרפתי לשיירת המחאה על כביש  232במסגרת המאבק לצמצום כמות המשאיות
הכבדה.ידידישיחג'ג',ראשמועצתמרחביםואניפנינולשרהביטחוןבבקשהדחופהלפתוח
את מעבר 'ארז' להעברת סחורות לרצועה ולצמצם בכך את כמות המשאיות העוברות
במעבר ׳כרם שלום׳ ויוצרות את עומסי התנועה הכבדים והמסוכנים בכבישי האזור .השר
מודע לבעיה והתרשמנו שהנושא נמצא בסדר עדיפויות גבוה והוא פועל כדי לתת פתרונות.
שיגרנו מכתב בנושא גם לראש הממשלה וביקשנו את התערבותו בנושא .אני תומך ומחזק
את כל התושבים שלוקחים חלק פעיל במאבק ומשוכנע שהפעולות המשותפות יוצרות יחד
לחץמשמעותישיוביללהמשךהשגתהתוצאותהרצויות.ישרכחלכלהעוסקיםבמלאכה! 
נעים על גלגלים חסימת כבישים
ביוםשבת,יתקייםבכבישיהמועצהמסעהאופנייםהשנתיהמשותףלארגוןנכיצה"ל
ולמועצה,במסגרתויסגרולסירוגיןכבישיםבמועצהביןהשעות07:30-09:00(יצאושאטלים
כלרבעשעה).פרטיםנוספיםורשימתהכבישיםבאתרהמועצה 
נסיעה לחו"ל
ביןהתאריכים5.4.2016–17.4.2016אשההבחו"ל(ארה"בומקסיקו)כדילהיפגשעם
מנהיגיהקהילההיהודיתבארה"בובמקסיקווכחלקמבנייתהמסדהמועצתילגיוסמשאבים.
בשלהנסיעה,לאתצאהאגרתהשבועיתלתושביםבמהלךהשבועייםהקרובים. 
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