בשורות טובות
לאחר מספר דחיות בשל אילוצים שונים ,נסעתי אתמול לירושלים לפגישה עם שר התחבורה,
ישראל כץ .בפגישה נכחה צמרת בעלי התפקידים הבכירים במשרד ,בהם מנכ"לית המשרד,
קרן טרנר ,מנהלי האגפים הרלוונטיים ומנכ"ל נתיבי ישראל .הצגתי את הסוגיות הבוערות שלנו
בנושא התחבורה והתרשמתי מההיכרות העמוקה של השר עם הצרכים באשכול.
הבעתי את התנגדותינו ללוחות הזמנים שהציגו לנו המתכננים בישיבת המליאה להרחבת
כביש  232ולשמחתינו ,הובהר לנו בפגישה שאכן לוחות הזמנים שהוצגו אינם מקובלים והשר
והודיע שכבר בתחילת  2018יחל ביצוע הרחבת הכביש .בשלב הראשון יוקצה התקציב
מהחלטת הממשלה להרחבת הקטע מכרם שלום לצומת מעון .ביצוע קטע זה יארך כשנתיים.
בהמשך יעשו מאמצים לאיתור תקציב להרחבת הקטע ממעון עד סעד .במקביל השר הביע
את תמיכתו בפתיחת מעבר ארז לסחורות ויצירת פתרונות אסטרטגיים נוספים להעברת
סחורות לרצועה ,שלא דרך כרם שלום ,שיצמצמו משמעותית את כמות המשאיות על הכביש
שלנו .שוחחנו גם על היערכות המשרד להגבלת תנועת המשאיות בשעות השיא ,על הסדרת
צומת אבשלום ועל צרכי תשתיות התחבורה לקרית החינוך החדשה .הפגישה היתה מקצועית
ועניינית והתרשמתי מנחישות השר לקדם את מכלול הנושאים.
תוכנית לקידום שרותי הבריאות
על פי בקשתינו ,נפגשנו השבוע ,הילה קטרי ,מנהלת מחלקת הבריאות במועצה ,ואנוכי עם
הנהלת מחוז הדרום של שרותי בריאות כללית .הצגנו את הסוגיות האקוטיות איתן אנו
מתמודדים בתחום שירותי הבריאות במועצה – מחסור בכח אדם מקצועי ומותאם לקהילה
ותחלופה גבוהה של כח אדם ,שפוגעים בשירותי הרפואה באזור .בפגישה הצענו לייצר תוכנית
תמריצים והטבות מיוחדת לעוטף עזה שתמשוך אנשי רפואה לאזור .סוכם שנבנה מודל מיוחד
לאשכול ,שיובא בהמשך לאישור הממשלה .אשוב ואעדכן.
בונים ביחד
השבוע קיימנו ישיבת מליאה מיוחדת שהוקדשה לנושא החינוך באשכול ,בעקבות פרסום נתוני
המיצ"ב שעוררו שיח ער בקהילה .שמחתי לראות את התושבים הרבים שבאו מתוך אכפתיות
עמוקה ומעורבות גבוהה ,כדי לשמוע ולהביע את תחושותיהם  -הורים ,מורים ,מנהלים לשעבר,
סבים וסבתות .למערכת החינוך שלנו יש חוזקות וחולשות וישנה שונות בין בתי הספר ,כשבכל
אחד מהם נדרש מיקוד אחר לחיזוק הטעון שיפור .עם קבלת הנתונים לפני מספר חודשים
הוקמו בבתי הספר צוותים בית ספרים ,חלקם בליווי יועצים מקצועיים ,אשר החלו בהתווית
והפעלת תוכניות ממוקדות .
יעל אדר מנהלת אגף החינוך הציגה את תמונת המצב הרשותית ולאחר מכן הבאנו לאישור
המליאה את הצעת התוכנית לחיזוק החינוך באשכול .התוכנית כוללת בין היתר הקמת צוות
מועצתי שיורכב מראש המועצה ,סגן ראש המועצה ,מנהלת אגף החינוך ,מנהלי בתי הספר,
אנשי משרד החינוך ,הנהגות הורים ויועץ חיצוני מתמחה בשיקום מערכות חינוך .תפקיד הצוות
יהיה ללוות את התהליכים הבית ספריים ,לגבש מדיניות שתחזק את הממשקים של בתי הספר
מול המועצה ,לקבוע מדדים רשותיים ולבנות על פיהם תוכנית רשותית לחיזוק החינוך.
בשבועות הקרובים נאתר יועץ המתאים לצרכי הקהילה שלנו ונתכנס לעבודה משותפת וקביעת
לוחות הזמנים .הדברים שהוצגו על ידי הציבור בישיבה יובאו לשולחן העשיה של הצוות
המקצועי .קהילה שעוסקת בחינוך ילדיה היא קהילה עם ערכים .אני מאמין שרק יחד ,בשיח
ובניה משותפים ,נצליח להבטיח את החינוך הטוב ביותר לילדינו.
עטופים בזכרון

בבית החינוך 'נופי הבשור' קיימנו טקס חנוכה לאנדרטה לזכר  25בני ובנות הקהילה ,בוגרי
בית הספר ,שנפלו במערכות ישראל .מיקום האנדרטה בכניסה לבית הספר ,לב ליבה הפועם
ושוקק החיים של הקהילה שלנו ,הוא סמל וערך .זוהי הדרך היפה שבחר בית הספר להחיות
את הסיפור של הבוגרים שנפלו ,לזכור אותם ביום יום ולחבר בין העבר ,ההווה והעתיד שלנו.
כל הפרויקט ,מתחילתו ועד סופו ,הוא פרי עשיה ,יצירה והובלה של כוחות מקומיים – זיוה ילין
(בארי) וגלדיס חנציס (ניר יצחק) שעיצבו את האנדרטה ,ירון בוב (יתד) שיצר את פסלי הכלניות
מברזל ,אורן ברקוביץ (יתד) שיצר את עבודת האבן ,מפעל ישרא-לייזר ברעים שהכין את
לוחיות שמות הנופלים ,נעמית דקל חן (ניר עוז) שהיתה אחראית על עבודת הגינון ,גאולה
ביטון (תלמי אליהו) שניהלה את הלוגיסטיקה והכספים וכשעל הכל ניצחה הפרויקטורית
אושרה גבאי (דקל) .האנדרטה בנופי הבשור היא עוד נדבך בפרויקט ההנצחה המועצתי לזכר
הנופלים של אשכול ,שמרכזו יהיה במרכז המורשת שיושלם בקרוב .בני המשפחה נושאים
יותר מכל את נטל הכאב והגעגוע .אנחנו נושאים בנו את המחויבות לזכרון .יהי זכרם ברוך.

'נולדה מהלב'
בהמשך הערב בו חנכנו את האנדרטה ,השתתפתי באירוע הקרנת סרטי הגמר של מגמת
התקשורת של נופי הבשור לזכרה של איה מלאכי ז"ל (עין הבשור) .אמנם אני לא מבקר קולנוע,
אבל עם תחושות וחוויה אי אפשר להתווכח .הסרטים היו מרתקים ,מרגשים ,מעוררי מחשבה
ועשויים נפלא .כל שנה זוכים סרטי הגמר של תלמידי המגמה שלנו במקומות ראשונים
בתחרויות ארציות ואין לי ספק שגם השנה יגיע סרט הגמר הזוכה ('נולדה מהלב') להכרה
ארצית .מגמה התקשורת בניהולו של איל בריברם היא אחת הגאוות שלנו והיא דוגמה לחלק
מהדברים היפים והטובים שנעשים במערכת החינוך שלנו .תודה מיוחדת ליוסי אביה מלאכי
(עין הבשור) על התמיכה והסיוע לטיפוח ערכי היצירה והמצוינות בקרב הדור הצעיר בקהילה
בתחומים שהיו קרובים ללבה של איה ז"ל .צפו בסרט הגמר הזוכה – נולדה מהלב

שבת שלום
גדי ירקוני

