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כ"ב ניסן תשפ"א
חברי אגודה ותושבים יקרים שלום רב,
לאחר חודש בתפקיד מנהל האג"מ ,חשבתי שזה זמן טוב לשתף אתכם במחשבות ,תובנות ,ובעיקר
בתהליכים שמתחילים להיות מונעים ,פעילות ואירועים שקרו במהלך תקופה קצרה זו.
במקביל לכניסה המנהלית שלי לתפקיד שכוללת פגישות הכרות ועבודה עם בעלי התפקידים
בישוב ובמועצה האזורית ,התחלנו בהערכות לחיי שגרה בתקופה זו בהתאם לנהלים של תו
סגול/ירוק .חשוב להדגיש ,שכגוף ציבורי אנו מחויבים לנהלים אלה וחשוב מזה ,אנו פועלים על פי
נהלים אלה על מנת לשמור על בריאות הציבור .ועם זאת ,אנו פועלים בכל דרך אפשרית ויצירתית
כדי לאפשר השתתפות מרבית של חברי הקהילה ותושבי הישוב באירועי תרבות וקהילה.
כך ,לאחר שנה ארוכה ומאתגרת ,הצלחנו לקיים אירוע תרבות קהילתי -המופע של דני רובס ואת
סדנת היצירה חומרים ירוקים ,שקיימנו בחול המועד לילדים .בהקשר זה ,חשוב להדגיש את
שיתוף הפעולה שלכם שאפשר קיום אירוע בסדר גודל כמו המופע של דני רובס על פי הנהלים
וההנחיות.
בתקופה הקרובה אנו עומדים בפני שורה של אירועים קהילתיים מרכזיים -יום השואה ,יום
הזיכרון יום העצמאות ,שמחייבים הערכות ושיתוף פעולה של כל אחת ואחד מכם ,על מנת שיהיו
גם משמעותיים ובלא פחות חשוב ,על פי הנהלים ,כדי שנבטיח בריאות איתנה והמשך חיי קהילה
בריאים.
בנוסף ,התחלנו תהליכים משמעותיים ובעלי השלכות עתידיות לישוב והקהילה:
 הקמנו צוות שאמור לדון ולהמליץ על אופי ,מהות ופני מערכת החינוך לגיל הרך ,לנוכחתהליכים דמוגרפיים בישוב ,משמעויות תקציביות ,משמעויות ניהוליות ותקניות
והתמודדות עם מגמות חינוכיות חדשות .בראש הצוות עומדת קרן מלול וניתן להעביר
באמצעותה שאלות ו/או נושאים לדיון .בכל אופן ,תצא הודעה מוסדרת של הצוות ,כולל
רשימת מפגשים וכד'.
 בדומה למערכת החינוך לגיל הרך ,אנו עומדים בפני תהליך של בחינת המערכת והערכותלשנים הבאות.
 אנחנו מחדשים את עבודת צוות הגישור בנושא הריסוסים ,מתוך הבנה שרק בהדברותניתן להגיע להבנות והסכמות שייטיבו עם איכות החיים והסביבה מחד ולא יפגעו
באפקטיביות והיעילות של גידולי השדה .בראש הצוות עומדת רונית קורן ומי שמעוניין
לקבל מידע ו/או להעלות נושאים לדיון ,מוזמן ליצור עימה קשר.
כמו כן,
 חילקנו מתנה לחג הפסח .מי שלא קיבל או אסף את המתנה ,מוזמן למשרדי האג"מ. אנחנו ממשיכים לבסס את מערכת הניהול והשירות לתושב דרך האפליקציה .חשובלהדגיש ,שהאפליקציה אינה המטרה ,אלא כלי חשוב להעצמת היכולת שלנו לתת מענה
ושירות טוב לצרכים של התושבים ,העברת מידע אלינו לטיפול ,והן לטובת קבלת מידע
שוטף על המתרחש בישוב .לכן ,חשוב להיכנס ללוח ההודעות מדי פעם ולהתעדכן
בהודעות השוטפות .חשוב לציין שעד כה ,משתמשים באפליקציה  510משתמשים.
 העברנו את תקציב הועד המקומי במועצה. אנו פועלים למימוש ויישום החלטות ועד ההנהלה של האג"מ.לשמחתי הרבה ,פגשתי והכרתי לא מעט מכם במהלך האירועים והעבודה השוטפת ואני מקווה
להמשיך ולפגוש עוד תושבות ותושבים כשותפים לעשייה הקהילתית המשותפת שלנו.
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