 18ינואר 2018
ב' שבט תשע"ח
שלום לכולם,

הגנה נחושה
שוב קיבלנו השבוע הוכחה ליעילות המבצעית החדשנית של צה"ל להתמודדות עם איום המנהרות.
בפעם הרביעית בתוך חודשיים אותרה וסוכלה מנהרת טרור שחדרה לשטח ישראל .המנהרה שאותרה
וסוכלה השבוע במעבר 'כרם שלום' כוונה אמנם למעבר ,אך אנו רואים במבצע ביטוי נוסף להישגים של
צה"ל מול האיום ולנחישות הצבאית לנטרל את האיום ,כמובטח .אני מבקש להודות לכוחות הביטחון,
לאוגדת עזה ,לחטיבה הדרומית ולכל האגפים והחיילים שלוקחים חלק במשימת ההגנה הנחושה על
הגבול והיישובים ומאפשרים לנו להתעסק בצמיחה ,בשגשוג ובפיתוח הישובים.

על סף פריצת דרך
כמועצה חקלאית ,הפתרון לגזם החקלאי הירוק מעסיק אותנו רבות .מדובר בבעיה לאומית של כל
המועצות החקלאיות בארץ ואשכול לקחה על עצמה ,בשיתוף המשרד להגנת הסביבה ,להוביל מיזם
למתן פתרון מלא וכולל .בשבוע שעבר הוצג לנו על ידי צביקה גוטליב (עין הבשור) קיצוץ גזם בחממה
ואיסוף ללא מגע בקרקע .בהדגמה נוכח מנהל מחוז הדרום במשרד להגנת הסביבה .אנו פועלים להקים
ולהפעיל מערך קיצוץ במועצה בליווי המשרד .קיצוץ הגזם החקלאי הינו שלב ראשון בטיפול ובכל מקרה
יהיה צורך להמשיך אותו לפתרון קצה מוסכם .ככל שנתקדם בנושא ,אנו צופים לצמצום היקף השריפות
במועצה הנובעות בין השאר ממחסור בפתרון הולם לחקלאים.

מחוץ לאור הזרקורים
מחוץ לאור הזרקורים בסוגיות שנויות במחלוקת ,שרת התרבות והספורט מירי רגב מוכיחה פעם אחר
פעם שהיא מחויבת לקידום ותמיכה בפריפריה ובעוטף עזה בפרט .בפגישה שקיימתי השבוע עם השרה
במועצה אזורית חוף אשקלון הוסכם על העברת תקציב של כ 13-מיליון  ₪ממשרד התרבות והספורט
לטובת בניית אולם ספורט חדשני גדול וממוגן בקמפוס החינוך החדש שלנו .האולם ישמש את תלמידי
בתי הספר החדשים במהלך שעות הלימודים ואת הקהילה כולה בשעת אחר הצהריים .השרה רגב
מכירה בצרכים הייחודיים באזורנו החורגים ממקומות אחרים בארץ ומתוקף כך גם היא מוכנה לחרוג
ממגבלות הבירוקרטיה למעננו ואיכות חיינו.

לא יורד מסדר היום
כביש  232לא יורד מסדר היום שלנו ואנו כל העת פועלים לקדם את הטיפול בו באפיקים השונים
שעומדים לרשותנו ,בין אם מול משרדי הממשלה הרלוונטיים ובין אם באמצעות העלאתו לסדר היום
הציבורי תקשורתי .אמש ,פתח כביש  232את תוכנית הטלוויזיה 'המקור' בערוץ  10שהוקדשה
לכבישים וצמתים מסוכנים בארץ .מוזמנים לצפותhttps://www.10.tv/news/153110 :

בונים יסודות חדשים
מליאת המועצה אישרה השבוע פה אחד החלטה חסרת תקדים לתקצוב פרויקטים חינוכיים בקמפוס
החדש בהיקף של  130מיליון  .₪הפרויקטים כוללים את בניית בתי הספר החדשים ,מבנה החדשנות,
מרכז אמניות ,אולמות ספורט ,תשתיות והרחבת 'נופי הבשור' .מקורות התקציב המרכזיים הם ממשרדי
הממשלה (חינוך ותחבורה) ,תרומות וקרנות המועצה .מדובר בפיתוח ושדרוג משמעותי של שירותי
החינוך הפורמאלי והבלתי פורמאלי לקהילת אשכול ואני מבקש להודות לחברי המליאה על האמון
והתמיכה באישור התוכנית.

לומדים ביחד
שריינו ביומן! ביום רביעי הבא ( )31.1נקיים בשעות הערב באודיטוריום 'נופי הבשור' מפגש למידה
משותף פתוח לציבור לקראת הקמת בתי הספר החדשים .בתוכנית  -הרצאה של הפילוסוף ואיש החינוך
ד"ר שמעון אזולאי ,הרצאות טד ו'הייד פארק' מגיבים מהציבור .המפגש הוא חלק מתהליך שיתוף
הציבור לקראת גיבוש החזון החינוכי המחודש לאשכול והוא פתוח לכולם  -מורים ,הורים ,סבים
וסבתות!.

שבת שלום
גדי ירקוני

