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יוםחמישיי"דאבתשע"ה 
שר השיכון
ביוםשלישינפגשתיעםשרהשיכון,ח"כיואבגלנט,שהגיעלסיורבעוטףעזה,בנוכחותכל
ראשיהרשויות. 
בסיורהעליתיבפניהשראתהצורךבפיתוחמגרשים.השראישרבאופןיוצאדופןפיתוח20
מגרשיםלביצועתשתיות,ללאתנאישלהצגתרשימתמשתכניםמראש,כפישהיהנהוגעד
היום .הכוונה היא שלאחר שנשווק את המגרשים הנ"ל נוכל לפתח מגרשים נוספים באותו
פורמט .מדובר בפריצת דרך ,שתאפשר לנו לייעל את תהליך הקליטה והבאת משפחות
חדשותלאזור.בנוסף,מעניקהשרלכלאחתמהרשויותמיליון₪למבניציבור.
בשיחה אישית שניהלנו ,שיתפתי אותו בבעיות נקודתיות של אשכול ובמיוחד בצורך לקדם
אתהרחבתכביש 232שמהווהסכנהבטיחותיתלתושבים,עקבשימושיםביטחוניים.השר
הביעאתמחויבותולקדםאתהנושאיםמולהגורמיםהרלוונטייםיחדעםאנשימשרדושהיו
קשוביםמאודלצרכינו. 
השרהדגישאתתחושתהחיבורשישלועםהאזור,גםמתוקףתפקידיוהקודמיםוגםמתוך
תפיסתעולמולחיזוקההתיישבותבמיוחדבאזורהזה.
יצאתי לפגישה עם שר וחזרתי עם ידיד ושותף אמתי לחיזוק ההתיישבות בעוטף עזה
ושמירהעלחוסנהשלהקהילה.איןליספקשנמשיךלשתףפעולהושזוהירקתחילתהשל
עבודהמשותפתלמעןתושביהאזור.



הורים עם צרכים מיוחדים
השבוע נפגשתי עם קבוצת הורים לילדים אשר לומדים מחוץ לתחומי המועצה .ההורים
נאלצים לספוג את עלויות ההסעות דבר שמכביד עליהן מאוד .אמנם המועצה לא מחויבת
לממןהסעותאלו,אךאנירואהחשיבותרבהבניסיוןלסייעעדכמהשניתן.לצורךכךהקמנו
צוות נקודתי לבדיקת הדרכים בהן המועצה יכולה לסייע ,גם אם באופן חלקי ,לאותן
משפחות.מקווהשנוכללסייע .

עומס בכביש 232
לאחרונהנשמעיםקולותמהשטחהמעליםשאלותבנוגעלהובלתהמועצהאתנושא
הרחבת הכביש ,תוך העלאת שאלות לגבי פתרונות חלופיים .על מנת לאפשר שיח
בנושאשיכלולהצגתהנתוניםהידועיםלנוודיון,החלטתיליזוםמפגשחשיבהבנושא,
הפתוח לכל תושבי המעוניין בכך ולממלאים תפקידים .מי שהנושא יקר ללבו מוזמן
להגיעלמפגש.לשמועולהשמיע .

מלגות לסטודנטים וקורס פסיכומטרי
מרכז הצעירים של אשכול פותח קורס פסיכומטרי נוסף .קרוב לבית ובמחיר
אטרקטיבי.כלהפרטיםכאן .
המועצה,באמצעותמרכזהצעירים,מחלקתגםהשנה 10מלגותלסטודנטיםלתואר

ראשוןבסכוםשל 4,000 .₪ניתןלהורידאתטופסהבקשהלמלגתמאתרהמועצהבקישור
הזה .

זכאות לבגרות
אני מניח שכבר קראתם על כך שבנתוני משרד החינוך אשר פורסמו אתמול ,התגלה כי
באשכולקיימתהעלייההגדולהביותרמביןכלהרשויות(עליהשלכ.)17%-עבורנוזהואינו
נתון מפתיע מאחר ובשנה הקודמת חווינו ירידה נקודתית .אני גאה באנשי מערכת החינוך
שלנו שידעו לנתח את הנתונים ולבצע התאמות נדרשות בתגבורים על מנת לשפר את
התוצאות. 
אי אפשר להתעלם מהעובדה שבני הנוער שלנו מתמודדים עם המצב הביטחוני ונאלצים
ללמוד למבחנים ולהיבחן בזמן מתיחות ביטחונית .הנערים והמורים הוכיחו נחישות ויכולות
גבוהות,כאשרגםבתנאיםאלויצרולמידהאפקטיביתשהביאהלתוצאותמצוינות .
אשכולנמצאתבמגמתעליהלאורךהשניםובכוונתנולהמשיךולשמורעלמגמתעליהושיפור
החינוך,שהואעמודהשדרהשלהקהילהשלנו .

מיליון תושבים באשכול
יולי בן עמי ,מאיה שלם ,מאור מינץ וגלעד אפרתי שלחו אלי השבוע מכתב בו הם טוענים
שהם כותבים לי מכיוון ש"הכרחתי אותם לעדכן אותי בחזרתם לארץ על חוויותיהם
והישגיהם" .מדובר כמובן בארבעת חברי המשלחת שלנו שיצאו למקסיקו מטעם הסוכנות
היהודית ו השבוע כתבו לי מכתב המסכם את החוויה :על הקשרים שנוצרו עם הנערים
והמשפחותבמקסיקו,עלההתרשמות שלהם מהידעשלהםעלישראלועלרצונםלהמשיך
ולחזק את הקשרים בין הקהילות .מתוך המכתב :"מסתבר ,שהחניכים שמעו כל כך הרבה
פעמיםעלהמועצה,עדכדיכך,שכששאלנואותםבמהלך פעילותטריוויהעלישראל -כמה
תושבים מתגוררים באשכול? תשובתם הסופית של כל החניכים הייתה :מיליון תושבים"...
כמובן שיש עוד מקום לשיפור ברמה הידע על האזור  זו הזדמנות להודות לסוכנות
היהודיתשמתחזקתאתהשותפותהזוובמיוחדלטלקלמר.אתהמכתבהמלאתוכלולקרוא
כאן .
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