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שלום לכולם,
ביקור שגריר בריטניה באשכול
ביוםשלישיאירחנובמועצהאתשגרירבריטניהבישראל,דיווידקוורי,שנכנסלפניכחודשלתפקיד.
השגריר ביקר ב'נווה אשכול' ,שמקבל תמיכה מהשגרירות להפעלת מועדון 'קפה בריטניה' לרווחת
ניצולישואהתושביהאזור.בביקורנפגשהשגרירעםניצולים,הקשיבלסיפוריםהאישייםוהביעאת
החשיבות הרבה שהוא מייחס לשימור זיכרון השואה ולתמיכה בניצולים .בהמשך קיימנו עם
השגריר סיור לאורך הגבול ,נתנו סקירה על המועצה ופירטנו על האתגרים הביטחוניים שאיתם אנו
מתמודדים ב 15-השנים האחרונות .במקביל ,הדגשנו גם את מגמות ההתפתחות והצמיחה
במועצה בשנה האחרונה ,על אף המורכבויות הבטחוניות .השגריר התרשם מאוד מההתפתחות
האזור ומהעוצמות של התושבים (הוא אפילו 'צייץ' על זה  )...לבקשתו ,סיימנו את הביקור בחוויה
מקומיתייחודית-ארוחהבחדראוכלבקיבוץ!תודהלקיבוץמגןעלהאירוחוהחוויהלשגריר. 



סיוע בשכר דירה לסטודנטים
לקראת פתיחת שנת הלימודים האקדמית ,המשרד לפיתוח הנגב והגליל יעניק סיוע בשכר דירה
בגובה  500ש"ח לחודש לסטודנטים המתגוררים בישובי הקו הקדמי ( 0-4ק"מ) .הסיוע יוענק ל-
 720סטודנטים ( 320בשדרות ו 400-במועצות האזוריות) כחלק מהתוכנית הממשלתית לחיזוק
האזור אחרי ״צוק איתן״ .מאחר שהמספר מוגבל ,אני מציע לא להתמהמה ולהזדרז להגיש בקשה
לסיועבקישורהבא:http://students.negev.co.il/52234818621958

במקביל ,אנו עומדים בקשר מול המשרד לפיתוח הנגב בנושא גיבוש הנוהל לסיוע בשכר דירה
לתושבים שהגיעו לאזור בתקופת 'צוק איתן' ומתגוררים ביישובי  0-7ק"מ .עם השלמת התוכנית
נפיץאותהלמזכירויותהישוביםובאתרהמועצה .

צעירים ,רעננים וממוגנים...
בימים אלה החלו עבודות השיפוץ ב'מרכז הצעירים' של אשכול לצורך הקמת מרכז ההנצחה ובניית
כיתהמממוגנת.הכיתהתשמשללימודיקורסהפסיכומטרי,לימודיהאוניברסיטההפתוחה,סדנאות
וקורסי העשרה במגוון תחומים .מרכז הצעירים של אשכול הוא פנינה מקסימה שהולכת ומתפתחת
ואני ממליץ לעקוב אחרי הפעילויות המתקיימות בו .במרכז מתקיימים אירועי תרבות ופנאי מגוונים
והוא משמש מקום מפגש וחיבור בין הקהילות והמנהיגות הצעירה .אני רואה חשיבות בטיפוח
המקוםכדילהרחיבאתהמעניםלצרכיםשלהצעיריםבאזור. 



פגישה במשרד לפיתוח הנגב
השבוע נפגשנו ראשי המועצות בעוטף עזה עם מנכ"לית המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,סיגל
שאלתיאל .הפגישה עסקה בתכנית האסטרטגית לפיתוח עוטף עזה לטווח של עשר השנים
הקרובות ,בדגש על חיזוק האוכלוסייה באזור ועידוד הצמיחה דמוגרפית .תכנית שאני רואה בה
חשיבות רבה להמשך הפיתוח העתידי של המועצה .בנוסף דנו בקידום הנושאים השוטפים
במסגרת התוכנית הממשלתית הקיימת ,לרבות מבנים יבילים ובתי האגודה .אני מרגיש שיש רוח
גבית משמעותית מצד משרד נגב גליל ,החל מהשר הרב אריה דרעי וכלה במנכ"לית .יש רצון
אמיתילסייעולפתחאתהאזורוהנושאיםמטופליםבצורהענייניתויעילה .
מענים רגשיים במערכת החינוך
לאחר מאמצים רבים ,הצלחנו להאריך בשנה נוספת את תקצוב משרד החינוך לטיפולים רגשיים
במערכת החינוך .התקצוב מיועד עבור טיפולים פסיכולוגיים ושעות תרפיה באמנות לילדים בגילאי
גן עד י"ב .כזכור ,לקראת סוף שנת הלימודים הודיע משרד החינוך במפתיע על הפסקת התקצוב.
אנחנו התעקשנו בכל תוקף שהתקצוב המיוחד עבור המענים הרגשיים לא יופסק ואף דרשנו את
הארכתו בשנה נוספת .הבהרנו ,שילדינו מתמודדים כבר  15שנים ברצפיות עם מציאות ביטחונית
מורכבת ובשנה האחרונה ביתר שאת עם השלכות צוק איתן .הטיפול הרגשי פרטני במערכת
החינוך הכרחי לתהליך שיקום החוסן של הילדים והוא העוגן לחיזוק הקהילות .השבוע הודיע לנו
משרד החינוך שיקצה  80%מההיקף שניתן בשנה שעברה אך אני מאמין שנצליח לגייס בסוף את
התקצובהמלא,בדומהלהיקףשניתןבשנהשעברה. 
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אתמול,לפנישנהבדיוקאיבדתיאתשניחבריהטוביםוהאהובים,שחרמלמדוזאביקעציון .
שלושתנוהלכנויחדלתקןאתכבלהחשמלבקיבוץשנפגעקודםלכןמפצמ"ר.בזמןשהיינושם
נורהפצמ"רנוסףשפגעבנוישירות. 
במהלךלוויותיהם,בשבעהובשלושיםשכבתימחוסרהכרהבביתהחוליםולאנפרדתימהםיחד
עםקהילתנירים.נפרדתימאוחריותר,בדרכי,כאשרהתעוררתיבביתהחוליםובמהלךהשיקום .

עםכלאחדמהםהיהליקשראישימיוחדוחסרונםמלווהאותיבכליוםיום.אנימחזקאת
המשפחותהיקרותלימאוד,שמתמודדותעםהצערוהאובדןהכבד,יותרמכולם. 

אתמולהתייחדנועםזכרושלשחרבביתהעלמיןבקיבוץולאחרמכןהתקייםמשחקכדורגלמיוחד
לזכרו.היוםנתייחדעםזכרושלזאביקבביתהעלמיןומשםנמשיךלערב'בירהונשירה'.שתי
המשפחותבחרולהנציחאתשחרוזאביקבדרךהמאפיינתאותםוהאהובהעליהם.כךגםאזכור
אותםתמיד,מיוחדיםכלכך,אופטימייםואהובים .
שלכם,
גדי ירקוני 
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