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י"ט תמוז תשע"ז
שלום לכולם,
לא קלה דרכנו
השבוע חווינו אבידה קשה .אני כואב את מותו הטראגי של בן הקהילה שלנו ,אודי קאשי
ז" ל .בין בניו הראשונים של מושב יבול ,איש לרינת ,בת קיבוץ מגן ואבא נפלא ,כך כולם
אומרים ,לרון ,אורן ודור .מחמם את הלב לראות איך הקהילה כולה עוטפת את
המשפחה יחד עם צוותי הרווחה והחינוך שלנו שמלווים אותה באופן צמוד מאז ליל
התאונה ,מסייעים ומחבקים ככל הנדרש והניתן .אני משתתף בצער הכבד מנשוא של
המשפחה ,מחבק ומחזק את רינת ,הילדים ,את כוכי וששון ההורים ואת משפחת וילר.
מדברים יחד חינוך
לא פחות מ 150-איש  -אבות ,אמהות עם תינוקות רכים ,סבתות ,סבים ,אנשי חינוך
ותושבים מעורבים שאכפת להם ,הגיעו ביום שלישי בערב לנווה אשכול כדי לדבר,
לשמוע ,להשמיע ולהשפיע על העתיד של החינוך היסודי המשותף באשכול .שמענו את
הקולות ,הרעיונות וההערות וגם א ת החששות ורחשי הלב והם היוו עבורנו זויות מפרות
להסתכלות נוספת ולכיווני חשיבה נוספים בהמשך העשייה .הדברים נשמעו ,נרשמו
ויעובדו בתוך תהליכי גיבוש התוצרים בנושאי הליבה של קרית החינוך .מדובר באירוע
אחד מתוך שורה של מפגשים ואירועי שיתוף ציבור נוספים שנקיים בהמשך לקראת
הקמת קרית החינוך .אני מודה לכל מי שהגיע ,השמיע והשפיע .היה מרתק ופורה.
המשך יבוא.

בשביל ההתיישבות

ראש החטיבה להתיישבות במשרד הבטחון ,עמיקם סבירסקי ,הגיע לבקשתנו לביקור
באשכול ,יחד עם הצוות המקצועי של משרדו ועם נציגי פיקוד העורף .הצגנו שורה של
צרכים בתחום מרכיבי הבטחון וההרחבות בישובים .עמיקם הביע נכונות ומחויבות רבה
לקידום תחושת הביטחון האישי של תושבי אשכול וצמיחת הישובים .קיבלנו אישור
למרבית הצרכים שהצגנו וכעת אנו בסגירות סופיות של גובה התקצוב בתקציב 2017-
 .2018אשוב ואעדכן.
העלה אותנו לגובה
ברכות חמות לרועי קסטנבאום מקיבוץ סופה שהרים אותנו אתמול יחד איתו לגובה
כשזכה באליפות המכביה לנוער בקפיצה לגובה במוט .רועי בן ה 18-נולד וגדל בקיבוץ
סופה ,התחנך במערכות החינוך של אשכול ,ואת דרכו הספורטיבית החל בחוגי הספורט
במועצה .לפני שנתיים עבר ללמוד בפנימיית המצטיינים בוינגייט ומאז מגיע כל שבוע
הביתה לסופה לנוח בחיק המשפחה ונוף מולדתו .אני מאחל לרועי הצלחה רבה
בהמשך .ישר כח!
בשבוע הבא אני יוצא לחופשה .האגרת הבאה תצא בתחילת אוגוסט .בהיעדרותי ימלא
את מקומי סגן ראש המועצה מאיר יפרח.
שבת שלום
גדי ירקוני

