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לחברי המליאה שלום רב !
כידוע לכם ,אחד הפרויקטים המשמעותיים ,המורכבים והמאתגרים ביותר בו עוסקת המועצה בשנה
האחרונה הוא הקמת בתי הספר היסודיים בקרית החינוך החדשה במועצה.
הקמת בתי הספר מחייבים אותנו להתבוננות ועיסוק בסוגיות והיבטים כבדי משקל .לא כל ההיבטים הם
בשליטה מלאה שלנו ואנחנו תלויים בגורמי חוץ  -ובראשם משרד החינוך ,ועדות התכנון והבניה השונות
ובאזורנו הייחודי ,גם במשרד הביטחון  -פיקוד העורף.
לאחרונה נוצרו שני אילוצים משמעותיים מול גופים אלה אשר מחייבים אותנו להתארגנות מחודשת של
לוחות הזמנים והתהליך .האחד  -עיכוב באישור התוכניות האדריכליות על ידי משרד החינוך להתחלת
הבניה ועיכוב בוועדות התכנון והבניה להסדרת התחום הסטטוטורי .השני  -הנחיות מיגון חדשות
ומחמירות יותר שקיבלנו רק לאחרונה מפיקוד העורף ,שמחייבות שינוי של כל התכנון כדי שיעמוד
בדרישות.
אילוצים אלה ,יחד עם ההבנה שלנו שיש צורך בהעמקת התהליכים מול הקהילה לקראת המיזוג ,הובילו
אותנו לקבל את ההחלטה לדחות את פתיחת קריית החינוך החדשה בשנה  -לספטמבר .7302
ההודעה על ההחלטה בעניין נמסרה הערב לחברי ועדת ההיגוי להקמת בתי הספר היסודיים
שתמכו בה באופן מלא וחשוב היה לי להעביר את ההודעה במקביל ,גם לכם ,חברי המליאה.
הדחיה אמנם מחויבת המציאות אבל במצב שנוצר אנו מזהים גם לא מעט יתרונות ,אשר יאפשרו לנו
להעמיק בתהליך הכולל להקמת קריית החינוך .הדחיה תאפשר לנו להעמיק משמעותית את החשיבה
בתחומים הפדגוגים-חינוכיים ולממש תהליכי תכנון חינוכי והנדסי משולבים שיביאו לתוצרים טובים אף
יותר .כמו כן ,מאפשר לנו הזמן גיוס כספים למימוש חלום החדשנות החינוכית בבתי הספר .בנוסף
יתאפשר לנו לייצר תהליך קהילתי שלם ומעמיק.
(מצורף לעיונכם מצגת שמפרטת את כל הנסיבות והשיקולים שהובילו להחלטת הדחיה)
ב ...1-נקיים מפגש לשיתוף הציבור באמצעות מעגלי שיח ,סביב נושאי ליבה בקרית החינוך החדשה
(חדשנות חינוכית ,מיזוג קהילות ,מיצוי ומצוינות וחינוך מיוחד) .מטרת הערב לייצר תשתית ערכית ושיח
קהילתי משותף סביב נושאי הליבה ולאפשר לציבור להשפיע על גיבוש ההצעות .כל ההתייחסויות,
ההצעות והרעיונות של המשתתפים במעגלי השיח ישולבו בתהליכי קבלת ההחלטות של ועדת ההיגוי.
אנו שמחים שעם הזמן הנוסף ,ניתנה לנו גם ההזדמנות להעמיק את תהליכי שיתוף הציבור ולכן נצא גם
במתווה שיתוף ציבור חדש ומותאם ללוחות הזמנים החדשים.
חשוב שתבואו לקחת חלק במפגש שיתוף הציבור ביום שלישי ה  0072702 -בשעה  73:33בנווה
אשכול.
בברכה,
גדי ירקוני
ראש המועצה

