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 21ינואר 2010

הנה חלפה לה שנה
בתוך העשייה האין סופית ,כמעט מבלי לשים לב ,ממש היום חלפה שנה מאז נכנסתי לתפקידי כראש המועצה .לשנה הזאת
יש צדדים רבים ,העבודה מרתקת ומאתגרת ,יש בלי סוף מה לעשות ,ואירוע רודף אירוע .אני חושב ,שאחרי שנה בה נעשו
הרבה מאד עבודות הכנה ותשתית  ,תוך ידיעה שמדובר בתהליכים ארוכי טווח ,אנו מתחילים לראות תוצאות .מצאתי שותפים
נפלאים לעשייה ,החל מצוות עובדי המועצה ,דרך מנהלי הישובים והקהילות הצמאים לפריצת דרך ופיתוח ומוכנים להירתם
למאמץ ולסייע ,וכלה באלפי התושבים שגם בהם אני רואה שותפים .אני יכול להעיד כי השנה שחלפה חיזקה בי את האמונה
והביטחון כי ניתן לחולל את השינוי ולהגיע לכל אותן מטרות שהצבנו לעצמנו.
יש תקציב
מליאת המועצה אישרה את תקציב המועצה לשנת . 2010
תהליך הכנתו של התקציב היה יסודי ומעמיק והוא נבנה בשיתוף פעולה של כל מנהלי המחלקות והאגפים במועצה.
התקציב מבטא את חזון המועצה ,מטרותיה וסדרי העדיפות שלה ,ואת השינויים שהכנסנו בעבודה מול הישובים והתושבים,
תוך העמקת המעורבות בתוכניות העבודה של כל יישוב.
תקציב החינוך גדל ויהווה  41.6%מתקציב המועצה ומסתכם בכ 48 -מיליון שקלים .הצלחנו לשמור על גובה סל השירותים
ליישובים וסל התלמיד.
תקציבי הצמיחה והפיתוח תוגברו ויתמכו בתנופת הפיתוח הכוללת בעמק.
העובדה שתקציבי  2009ו 2010 -מאוזנים היא הישג משמעותי במיוחד על רקע הגזירות והקיצוצים שנכפו עלינו ממשרדי
הממשלה השונים .להשגת מטרה זאת נאלצנו לנקוט במהלכי התייעלות פנימיים לא פשוטים ,בצד הגדלת המשימות
והתפוקות של כל העובדים.
אני מאמין כי תהיה לכולנו שנה מוצלחת.
יש מה ללמוד
במזג אויר סגרירי יצאנו לסיור לימודי/חוויתי במועצה האזורית גוש עציון.
מועצה אזורית גוש עציון היא סיפור הצלחה מרשים בכל קנה מידה .היא מונה  17,000תושבים ב 20 -ישובים המתפרנסים
מחקלאות )מטעי נשירים ,פרחים ,כרמים ליין ושמן( ,יקבים ותעשיית שמן זית וגבינות ,ומפתחים תיירות ותעשייה לצד
מקצועות חופשיים וחינוך.
הביקוש להצטרף לישובים עצום ,מעבר לכל הסיבות הטובות  -היסטוריה ,אידיאולוגיה ,אקלים והקרבה לירושלים ,גורם
המשיכה העיקרי לביקוש ,לדברי אנשי הגוש ,הוא החיים הקהילתיים והקהילות החמות והתומכות.
במהלך הסיור ,למדנו על מאמץ לפיתוח התיירות ,השקעה גדולה בחינוך ,והחלטה למתג מחדש את האזור תחת הסלוגן -
"גוש עציון הבית הישראלי" במטרה לקרבו למרכז הקונצנזוס של החברה הישראלית ,תוך הדגשת נרטיב הגבורה של מגיני
גוש עציון ונפילתו במלחמת השחרור.

פסיכומטרי מס' 5
נפתח המחזור החמישי של קורס פסיכומטרי עם חברת  ,high qלומדים בו  28תלמידים 18 ,מהם מצעירי העמק )השאר
מהמדרשה בבית שאן ,הישיבה בשדמות מחולה וכו'( .הקורס כבר קנה לו שם באזור וללא פרסום הוא מתמלא.
שיתוף הפעולה עם החברה מאד פורה ,והנגשת הקורס עד הבית מקלה מאד.
אני מקווה שיהיה לו המשך ובעתיד ייפתחו קורסים נוספים.
שש-טוס
לשמחתנו הרבה ולגאוות העמק כולו ,כיתה ו'  2מ"דקלים" זכתה להשתתף בתוכנית "ששטוס" לאחר שנבחרה מתוך מספר
רב של כיתות במחוז צפון .היא העפילה לשלב הבא לאחר שגברה על כיתה מתחרה מגן נר.
"ששטוס" היא תחרות של ערוץ הילדים בטלוויזיה במסגרתה מתחרות כיתות שונות מרחבי הארץ במשימות ידע ,זריזות ,כוח
ועוד .הכיתה המנצחת בתחרות תזכה בטיול לחו"ל של כל הכיתה.
התוכנית תשודר ביום שלישי ,י"א שבט 26.1.10 ,בשעה  17:30בערוץ הילדים.
מנגן ושר
נש"ר  -נגינה\שירה\ריקוד  -בפרויקט הנהדר הזה המתקיים אצלנו שנה שניה משתתפים כבר  160ילדים מבתי הספר דקלים
וביכורה.
בזמן שביקרתי שם ,קבוצת השירה ציינה  40שנים לפטירתה של לאה גולדברג ושרה ,אולי בהשראת ט"ו בשבט המתקרב ,את
השיר "ערב מול גלעד":
"האילנות כל כך כבדים ,כופף הפרי את הבדים ,זו השעה המרגיעה ,בה נרדמים הילדים"...
מדובר במפעל נהדר המביא את הנגינה ,הריקוד והשירה אל הגילאים הצעירים בבתי הספר ,ואנו נמשיך להרחיבו ולפתחו.
כפלח הרימון רקתך
נפגשנו עם הנהלת בית ספר רימון ,פעם נוספת התרשמתי מאיכותו של ביה"ס ,תוכניות הלימוד והעשייה החינוכית המגוונת
שבו והשילוב המיוחד עם ילדים בעלי לקויות תקשורת .התקיים דיון על כיווני התפתחות ביה"ס ,במהלך השיחה הודגש הקשר
הטוב והסיוע של קיבוץ מסילות בשטחו שוכן ביה"ס .אין ספק כי מדובר בבי"ס איכותי שימשיך להוות עוגן חינוכי לישובי
המועצה גם בשנים הבאות.
שדה קודש
בשעה טובה ומוצלחת החל בית הכנסת בשדה נחום למלא את ייעודו ,וכבר עולים בו לתורה .בית הכנסת שופץ בסיוע
המועצה ,המועצה הדתית והקיבוץ עצמו.
עם הפנים למשרד
נפגשתי עם מנכ"ל משרד הפנים גבי מימון והצגתי בפניו את האתגרים העיקריים עמם אנו מתמודדים ,מענקי איזון ,מענקי
פיתוח ,והתוכניות השונות .ניצלתי את הפגישה להזמין אותו ואת שר הפנים לבקר בעמק .יש לציין את הקשר הטוב עם אנשי
המשרד שבהחלט קשובים ומסייעים.
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