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ריח בוסתנים...
ביום שישי חנכנו ב'יובלי הבשור'את 'בוסתן ימי בראשית',מרחב חדש ללמידה סביבתית חוץ
כיתתית בתוך כתלי בית הספר .הקמת הבוסתן התאפשרה הודות לתקציב שקיבלנו
מהמשרד להגנת הסביבה אחרי 'צוק איתן' לעיבוי לימודי הסביבה ,כשבבית הספר החליטו
להשתמש בתקציב עבור מימוש רעיון הבוסתן ,מתוך חשיבה יפה של חיבור הדור הצעיר
לשורשי האזור הכפרי שבו הם חיים ולערכי עבודת האדמה והעיסוק החקלאי של הוריהם
וסביהם .אני מתרגש עבור הילדים על החוויה ההתנסותית שמצפה להם מהשתילה ואח"כ
מההתרגשות של נביטה וצמיחה והבטחתי לבוא ולראות את הבוסתן בפריחה .למימוש
הרעיון היפה נרתמו רבים ,ביניהם אגף החינוך במועצה ,חברת 'זרעי גדרה' וארגון מגדלי
הירקות שתרמו שתילים והגרעינרים שסייעו בעבודות הכנת השטח יחד עם התלמידים וצוות
בית הספר .


עוד פרס לאוסף...
לפני שבועיים כתבתי על זכיית תלמידי ׳נופי הבשור׳ במקום הראשון בתחרות ׳מיטב היצירה
הצעירה׳ והשבוע נתבשרנו על זכייה נוספת של תלמידינו  -קבוצת המצויינות של תלמידי
כיתות ה-ו בבית ספר ׳ניצני אשכול׳ זכתה במקום הראשון ,פעם שלישית ברציפות ,בתחרות
וירטואלית ארצית בתחום חשיבה מדעית .החידון עסק באור וצבעים ,נושא שאותו לומדים
התלמידים במסגרת תוכנית מצויינות  2000המופעלת בבית הספר כבר  9שנים ונועדה
לקדם ולטפח מצויינות לימודית בתחומי המדעים והמתמטיקה ,יצירתיות ומנהיגות חינוכית

בקרב התלמידים .את תוכנית המצויינות מובילים המורים בבית הספר ואחת ממטרותיה
המרכזיות היא הובלת הילדים לעשייה למען חברת הילדים בבית הספר ושיפור האקלים
הבית ספרי.אני חושב שההישגים החינוכיים מקבלים משמעות נוספת מתוך ידיעה שהילדים
והמורים שלנו ממשיכים בעשייה ובמצוינות החינוכית על רקע המציאות הבטחונית המורכבת
המלווה את חיינו כאן .


תרגיל תרגיל
ביום רביעי פתחנו את היום עם הודעה על תרגיל פתע צבאי שמתקיים בגזרתנו שמדמה בין
היתר תרחישי חירום בתוך הישובים .זה היה תרגיל יוצא דופן ונרחב בהיקפו של הרמטכ"ל
שכלל שילוב זרועות אויר ,יבשה וכוחות הביטחון .בעקבות התרגיל הורגשה פעילות מוגברת
של כוחות ביטחון ברחבי המועצה וכביש 232נחסם לתנועה באופן חריג למשך שעה שלמה.
הדבר יצר עומסי תנועה בדרום המועצה והנהגים נתבקשו לנסוע בדרך חלופית  -דרך
השדות ,שנסללה על ידי הצבא במיוחד כדי לשמש ציר בעתות חירום.אין ספק שיש חשיבות
רבה בקיום התרגילים ,אך עם זאת ביקשנו מהצבא לצמצמם ככל הניתן פגיעה בשגרת היום
של התושבים ולהימנע מחסימת הכביש .לצערנו ,על אף שבתרגיל דומו תרחישים בתוך
הישובים לא היה תיאום וסנכרון של הצבא עם הגורמים המקצועיים במועצה ,כפי שהכרחי
ומתחייב לדעתנו.העלינו זאת בפני גורמי הצבא והוחלט על הקמת צוות משותף של הגורמים
הרלוונטיים באוגדה וגורמי המקצוע במועצה ,לשיפור ההתנהלות בכל מה שנוגע לאוכלוסייה
האזרחית במועצה .
קב"ט חדש לאשכול
עם הודעתו של ניקי לוי ,קב"ט המועצה ,על רצונו לסיים את תפקידו ,יצאנו במועצה במכרז
לאיתור קב"ט חדש .בועדת הבחינה לתפקיד שהתקיימה בתחילת השבוע נבחר אילן
אייזקסון (שדה ניצן) .אילן ,סא״ל במילואים ,גדל והתחנך במועצה ובשנים האחרונות משמש

מג״ד הגמ״ר חטיבה דרומית באוגדת עזה ורבש״ץ של חבל שלום.לאילן יש היכרות מעמיקה
עם האתגרים הביטחוניים המורכבים המאפיינים את אשכול ואני משוכנע שניסיונו הרב
יאפשר לו למלא את התפקיד בהצלחה .אילן החל בחפיפה מסודרת עם ניקי ,אשר ימשיך
לשמש קב"ט המועצה בפועל עד סוף החודש.אני מודה מאוד לניקי על השירות המסור למען
ביטחון תושבי אשכול ומאחל לו הצלחה רבה בהמשך דרכו .
ניסים ונפלאות באשכול
בשבוע הבא נקיים במועצה את 'פסטיבל ימי חנוכה' – יומיים שלמים מלאים בפעילות
תרבותית עשירה ומגוונת שמותאמת למגוון גילאים .הפעילויות יתפרסו במוקדים שונים
במועצה ורובן ללא עלות או בסבסוד גבוה .הפסטיבל מתקיים בחסות משרד התרבות לאחר
שזכינו במכרז שיצא לקראת החג לרשויות המקומיות .מיטל תמסוט ,מנהלת מחלקת
התרבות ,שקדה רבות ובנתה תכנית יפה ומגוונת שהוגשה במסגרת המכרז למשרד
התרבות ,שם התרשמו מהתוכנית והחליטו לסבסד אותה ואפשרו לנו להרחיב את פעילויות
חנוכה לרווחת תושבים.פרטים על אירועי הפסטיבל בקישור 
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