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כ"ב אייר תשע"ז
שלום לכולם,

על המיצ"ב
תוצאות המיצב שפורסמו השבוע מצביעות על תהליך ירידה מתמשך בכל בתי הספר במועצה שמתפרס
על פני תקופה של כ 8-שנים .הנתונים אינם לשביעות רצוננו בלשון המעטה ומטרידים אותנו מאוד.
התוצאות הגיעו לידינו לפני פרסומן ומאז נכנסנו ל'מצב חירום' ללמידה עמוקה ויסודית של התוצאות,
במטרה להבין את המקורות והנסיבות שהובילו להם ואת מכלול הדרכים והתוכניות שבהן נביא לשינוי
משמעותי.
אין לנו ספק שהנתונים הם הביטוי המובהק ביותר של המצב הביטחוני המורכב והמתמשך באשכול.
המציאות הב יטחונית ו'צוק איתן' בפרט ,שהיה אחת המערכות המורכבות והארוכות שידענו ,משפיעים
עד היום על המצב הרגשי של ילדינו ועל צוותי ההוראה ואנו רואים את האפקט המצטבר .הילדים שלנו
אינם פנויים ללמידה ולכן בשלב הראשון אנו שמים את מירב הדגש על הטיפול והחיזוק הרגשי והערכי,
כבסיס שממנו הילדים יוכלו להתפנות ללמידה .יחד עם זאת ,אין לי כוונה לתלות את כל הסיבות על
המצב הבטחוני ואינני פוט ר אותנו מהאחריות לייצר מהלכי שינוי עמוקים ,למרות ועל אף המציאות
הביטחונית.
אני רוצה להזכיר שהמיצ"ב אינו חזות הכל והעיקרון המוביל שמנחה אותנו הוא בראש ובראשונה
החינוך לערכים .ואכן ,אנו רואים שבחלק מהפרמטרים ,בעיקר בתחום הערכי ,אנחנו מובלים וממוקמים
מעל הממוצע ארצי.
אני רואה בחינוך מטרה עליונה ועוגן מרכזי של המועצה ולכן מתחייב להקדיש את מירב המשאבים
המועצתיים לטובת מערכת החינוך .זה לא תהליך קצר טווח ,אלא תהליך ארוך ,מורכב וסיזיפי.
מערכת החינוך שלנו מושתת על אותם יסודות ואנשי החינוך שהציגו מערכת חינוך לתפארת .אני סומך
על צוותי החינוך שלנו ומאמין שעם הכלים והמהלכים הנכונים והמשאבים המתאימים נחזיר את מערכת
החינוך של אשכול להיות האבן השואבת כפי שהיינו וכפי שאנו יכולים וראויים להיות.

המבצע לאיתור הנורים
בשבוע שחלף אותרו ברחבי המועצה עוד מספר נורי הטעיה .רובם זוהו על ידי תושבים שפעלו על פי
ההנחיות שפרסמנו ודאגו להרחיק אנשים מהמקום ולדווח לאנשי הביטחון .בצבא עדיין מתקיים תחקיר
לבירור נסיבות התקלה שהביאה לנפילת הנורים וכפי שמסתמן מדובר בסדרת נורים פגומה .בכל
מקרה ,עדיין לא חודשו אימוני המסוקים עם שימוש בנורים ובשבוע הבא יש לי פגישה עם ראש להק
מסוקים בעניין .אני רוצה להודות לכל אנשינו ,לצוות אגף הבטחון ולצוות מידע לציבור במועצה,
לרבשצ"ים ולראשי הצח"י על הטיפול ההדוק והאחראי סביב העניין .בזכות שיתוף הפעולה ,עם גילוי
הנור הראשון ,כולם לקחו חלק כדי להבטיח שהצילום יגיע לכל בית במועצה ,כולל ההנחיות לפעולה
ובזכות זאת תושבים ידעו לזהות את הנורים ,פעלו בהתאם והצילו חיים.

הסדרת פל"ח
ב שבוע שעבר נסעתי יחד עם מוטי לבאן ,מנהל אגף ההנדסה ,ורננה יעקב ,מנהלת האגף האסטרטגי,
לפגישה בלשכת התכנון במשרד הפנים בדרום לקידום הטיפול בנושא הפלח (פעילות לא חקלאית)
במושבים .בפגישה הגענו להסכמות על פתרון מיטבי מבחינתנו ,שבעצם מאפשר לכל ישוב לבחור
באחת משתי החלופות הרלוונטיות .בימים הקרובים תיעשה פניה מסודרת לכל המושבים עם כל
הפרטים בעניין.

אשכול בחזית ההסברה
ביוזמת מרכז החוסן שלנו ,התקיימה באולם אשכול הקרנה חגיגית של חמשת הסרטים הקצרים
והמרגשים שיצרו קבוצות שונות מאשכול במסגרת הפרויקט 'יותר מאלף מילים' .כל אחד מהסרטים
מספר מנקודת מבט אחרת ויוצאת דופן את ההתמודדות עם המצב הביטחוני – הסיפור של כולנו.
בדברי בטקס אמרתי שהסיפור של אשכול הוא לא הקסאמים ,אלא איך למרות הקסאמים אנחנו
מצליחים לגדול ולצמוח ולקיים חיים קהילתיים משגשגים .אחד העוגנים המרכזיים שמאפשרים לנו את
זה הוא מרכז החוסן שלנו  -שאנשיו פועלים ללא הפסקה ,בשגרה ובחירום ,באופן פרטני ,יישובי
וקהילתי לחיזוק ההתמודדות שלנו .כתב חדשות ערוץ  ,2אודי סגל ,שמשמש כיו"ר עמותת לה"ב
(לקידום הערכים בחברה הישראלית) שתומכת בפרוייקט הסרטים ,הנחה את האירוע וסיפר שבמסגרת
תפקידו הוא פוגש מדינאים וכתבי חוץ וכשהוא נשאל על ידם על המצב בעזה  -הוא מראה להם את
האחד הסרטים של אשכול ,שמשמשים כהסברה הטובה ביותר שיש כיום לישראל.

אלופות
התמלאנו בגאווה רבה עם זכייתן של תלמידות כיתה ה' ו-ו' במקום הראשון(!) באליפות הארצית
בכדורעף .בעקבות הזכיה הזמנו את האלופות יחד עם אלכס המאמן ,למועצה כדי לברך אותן ולהביע
את גאותינו ולחזק אותן להמשך .חיזקתי את הבנות על הנחישות שגילו לאורך כל הדרך ,ההישגיות
והרוח הקבוצתית שהביאה אותן עד למקום הראשון .קדימה אשכול!...

שבת שלום
גדי ירקוני

