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תושבי מועצה אזורית תמר היקרים,
בתקופה האחרונה ישבנו יחד על המדוכה בדיון פתוח ,כן ומשותף בסוגיות הנוגעות לחיזוק החוסן
הקהילתי ולחידוש והעמקת האמון בין יישובי המועצה ותושביה .סוגיה מהותית לה הקדשנו
מקום מרכזי וחשוב ,נגעה בלב ערכינו המשותפים ,חינוך ועתיד ילדינו ,ועסקה בגיבוש חזוננו
המשותף לעתיד החינוך העל יסודי ולדמותו העתידית של בית הספר התיכון האזורי ,המשותף לנו
ולשכננו ושותפינו במועצה האזורית מגילות ים המלח.
מכלול ההחלטות הנוגעות לבית הספר התיכון האזורי ,בין היתר ,דמותו ,מיקומו והרכבו ,עתידות
להשפיע על דמות המועצה ועל עתיד ילדיה לא רק בדורנו אלא גם בדורות הבאים ,יובל שנים
קדימה .ריבוי הסוגיות העומדות על הפרק ובראשן ,הרכבן הדמוגרפי של המועצות ,פריסתן
ותכניות הפיתוח שלהן ואחריותנו המשותפת לעתיד הדורות הבאים ,מטילים עלינו את החובה
למצות דיון זה עד תום ולהפוך כל אבן בדרך לקבלת ההחלטה המיטבית ,הראויה ,והנכונה ביותר,
תוך בחינת מכלול השיקולים ושמיעת כל קשת הטיעונים.
תחושתנו הכנה ,המשותפת גם לרעינו ושותפינו במגילות ,הינה כי טרם מוצה הדיון הציבורי
וטרם בשלו התנאים הנאותים לקבלת החלטות אחראיות ושקולות בסוגיה מכריעה וחשובה זו.
מטיבם של דברים ,מובילי דעה מרכזיים ומתווי הקווים המקצועיים של הדיון צריכים ואמורים
להיות האנשים שבחרנו להוביל ,להנהיג ולנהל את החינוך במועצות ,מנהלי אגפי החינוך.
לאחרונה נבחרה במגילות מנהלת אגף חינוך חדשה ובימים אלה אנו עוסקים במרץ בהכנות
ליציאה למכרז פומבי לבחירת הגורם המקצועי שינהיג את אגף החינוך במועצה בשנים הקרובות.
לפיכך ,לאחר לבטים רבים ושמיעת מגוון רחב של דעות ,החלטנו לנהוג באחריות המתבקשת
והנדרשת מאתנו כלפי הנכס המרכזי שלנו ,דור העתיד הנוכחי והדורות הבאים של ילדי המועצה,
להמתין לסיום גיבוש ההנהגות החינוכיות ,ולייחד ,בהובלתם ותוך מעורבותם הפעילה ,סבב נוסף
של שמיעת עמדות הציבור תוך זיקוק גיבושו של החזון החינוכי המשותף ובחינתם מחדש של כלל
ההיבטים הנובעים מעתיד הפיתוח האזורי.
במהלך השבועות הקרובים נפרסם מועד נוסף לדיון פתוח בשיתוף הציבור .בשם הנהלת המועצה
כולה הריני להבטיחכם כי החלטות סופיות לא תתקבלנה עד לשמיעת כלל העמדות ,בלב פתוח
ובנפש חפצה ,ועד למיצוי הדיון במגוון הסוגיות ,ההיבטים וההשלכות של סוגיה גורלית ומכרעת
זו ,הנוגעת בליבת עתידו של הפיתוח האזורי ובדמותה של קהילתנו ,בימנו אנו ולעתיד לבוא.
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