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הערכות לפתיחת שנת הלימודים תשע"ח
מחלקת החינוך מובילה עם הנהלת בית הספר, פורומי הורים ויתר הגורמים הרלוונטיים באזור, ההערכות 
לפתיחה סדורה של שנת הלימודים הבאה. במסגרת זו הוחלט לראשונה על פתיחת 6 כיתות א', הכרוכה 

בהתאמת כיתות אם וכיתות ספח.

הקמת בי"ס יסודי חדש
התקבלה הרשאה ממשרד החינוך להקמת שני השלבים הראשונים של בית הספר היסודי החדש, הכוללים שני 

מבני כיתות (6 כיתות בכל מבנה) ומבנה מנהלה. אנו נערכים ליציאה למכרז.

היערכות לחירום

• תרגיל "נקודת מפנה"
במסגרת תרגיל ארצי, מטה המועצה תורגל באירוע של רעידת אדמה. נציגי פיקוד העורף ציינו את העבודה 

הרצינית והמקצועית של צוות החירום המועצתי.

• תוכנת "חמל-נט"
אנו בשלבים האחרונים של פיתוח תוכנה לניהול החירום באזור בשיתוף עם חברת "משפוחה". המטרה היא 

ליצור סנכרון מלא בין מכלולי המועצה והישובים.

עדכוני ארנונה
- מליאת המועצה עדכנה את תעריפי והגדרות הארנונה לקראת 2018.

- על-פי הנחיות משרד הפנים, המועצה מבצעת מדידות במבני המגורים באמצעות חברה מקצועית.

מרכז צעירים וספורט
משרד התרבות והספורט הודיע על תקצוב הפרויקט, כך שהוא ישלים את מהלך איגום המשאבים מגורמים 

שונים בארץ ומקהילת סן-דייגו. מדובר במבנה ובו אולם ספורט וחללי פעילות קהילתית, שיוקם בקרית החינוך 
לטובת פעילויות ספורט ותרבות, ויהווה הבית של מרכז הצעירים.

משאבי אנוש במועצה
נבחרה מנהלת משאבי אנוש - קרן רוזן ממושב ינון. כחלק מכניסתה לעבודה, מתבצעים ריענונים בעבודה של 

צוותים שונים ובנהלים, ועדכונים בהערכות בנושאים הנוגעים לכח אדם ומשאבי אנוש.

הערכות מחודשת בתחום ההנדסה
הושלם תהליך בחינה מקיף של תחום ההנדסה, שבעקבותיו עודכן המבנה הארגוני ואופן ההתנהלות של 

מחלקת ההנדסה. כחלק מהתהליך, נכנסה לתפקידה סגנית מהנדס, סטיא אטיאס-בובליל. בלב ההערכות 
עומדת הפרדה בין תחום התכנון והביצוע, הגדרת אופן ניהל הפרויקטים והמקורות, והסדרת הממשק בין 

ההנדסה לגזברות.
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הזרם הכתום
הושלם מהלך פריסת הפחים הכתומים (לאריזות) בכל יישובי ומתחמי המועצה. המהלך מלווה בקמפיין, 

שמטרתו לעודד את הפרדת הפסולת, הן בקרב המבוגרים והן בקרב ילדים ובני נוער. כצפוי, בשלב הראשון 
היקף המיחזור עדיין קטן. עם זאת, מסתמן גידול הדרגתי בכמות המחזור, כשאיכות ההפרדה טובה מאוד.

טיפול בחתולים
האגף המוניציפאלי ביצע סבב נוסף של עיקור חתולים במימון המועצה ומשרד החקלאות.

שריפה בבית הספר התיכון
בחודש יוני פרצה שריפה בחדר הצוות במבנה כיתות ט'. המבנה הושבת עד סוף שנת הלימודים. במקביל 

לצעדי שיקום המבנה, מתבצע תהליך הפקת לקחים מהאירוע.

"מראה מקום" בארז
בקיבוץ ארז הושלם תהליך המשלב תיעוד ועשייה קהילתית. התהליך הובל ע"י צוות מקומי בליווי חברת "מראה 

מקום" וכלל סדרה של פעילויות קהילתיות, במרכזן הוקרה לוותיקים. הפרויקט מובל וממומן ע"י מרכז החוסן 
ומח' הרווחה.

סבב בישובים – מפגש ברוחמה
הוחל בסבב מפגשים של מנהלי המועצה עם הציבור בישובים, שיערכו בערך אחת  לחודש. המפגש הראשון 

נערך ברוחמה. המפגשים כוללים סקירה של ההתפתחויות במועצה בשלוש השנים שחלפו מאז התהליך 
האסטרטגי ושיח מובנה בקבוצות על הממשקים שבין התושבים למועצה.


