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כ' חשון תשע"ח
שלום לכולם,
אימפריה של תנועות נוער
חזרתי השבוע ללבוש בגאווה את החולצה הכחולה עם השרוך וחגגתי יחד עם מאות החניכים
והמדריכים של תנועות הנוער באשכול את חג התנועות .שלושת תנועות הנוער באשכול (הנוער
העובד והלומד ,השומר הצעיר ובני המושבים) חגגו יחד בהתרגשות גדולה את תחילתה של
שנת הפעילות החדשה .היה מרשים ומרגש לראות את כמות החניכים בתנועות הנוער
באשכול ,המסגרת המשלימה לחינוך הפורמלי שחורטות על דגלן את ערכי הציונות,
ההתנדבות ,אהבת הזולת והדמוקרטיה .אני מאחל לכל החניכים והמדריכים שלנו שנת פעילות
מוצלחת ומהנה .חזק ואמץ!

עד התלם האחרון
החקלאים שלנו בישובים צמודי הגדר מעבדים את האדמות הנושקות לגבול בנחרצות וחריצות
תוך סיכון חיים ואמונה שלמה במשימה .אך המציאות הביטחונית מייצרת מצב שלעיתים
קרובות מדי נדרשים החקלאים להפסיק את העבודות בהנחיה צבאית ,דבר אשר מביא לפגיעה
כלכלית בלתי מבוטלת .בעקבות פנייה משותפת של ראשי המועצות בעוטף לשר הביטחון בה
הצפנו את הבעיה וביקשנו פתרון קבוע ,הוקם במשרד צוות מיוחד לבחינת הנושא .הצוות הגיע
השבוע לסיור במועצה ונפגש איתנו ועם החקלאים בישובים .הצגנו את מהות הפגיעה ואת
המורכבות למדידה מדויקת של גובה הנזק .הצוות היה קשוב מאוד וכעת שוקד על מנגנון
תמיכה בחקלאות צמודת הגדר אשר יגשר על הנזקים המצטברים ויאפשר יציבות כלכלית .ורק
שיהיה שקט.

בתי הספר החדשים
בישיבת ועדת ההיגוי להקמת בתי הספר החדשים שהתקיימה השבוע הוצגה לנו התוכנית
האדריכלית של קרית החינוך ופירוט של שני בתי הספר החדשים ,מבנה החדשנות ומבנה
המוסיקה .התוכנית האדריכלית נעשתה על בסיס ההמלצות של צוותי המשימה של ועדת
ההיגוי שפעלו בחודשים האחרונים להגדרת הצרכים בנושא והתוצאה יפה ומרשימה לכל
הדעות .קיימנו דיון בסוגיית הגידור הפנימי של בתי הספר בקריה ואחרי דיון ער קיבלנו את
המלצות מנהלות בתי הספר ואנשי החינוך על הקמת גדרות לכל בית ספר כדי לשמור על
האינטימיות והייחודיות שלהם וההמצאות של התלמיד במרחב הבית ספרי ,לצד מרחבים של
שיתופי פעולה .בימים הקרובים נפרסם את התוכנית האדריכלית.

חברים לעת צרה
על רקע המתיחות הדרוכה באזור לאחר השמדת המנהרה ,פנו אלינו לא מעט חברים בארץ
ובעולם שבמוקדי השפעה כדי לתמוך ולהציע כל עזרה לחיזוק ההתיישבות .השבוע הגיעו אלינו
שני חברי כנסת המזוהים ומחוייבים להתיישבות ,עופר שלח (יש עתיד ,חבר ועדת חוץ ובטחון
ואיתן ברושי (עבודה ,חבר ועדת הכספים) .הצגנו להם את האתגרים והצרכים הייחודיים שאנו
זקוקים לסיוע בקידומם במסדרונות הממשל ,ביניהם בעיית המים בחקלאות ,שיפוץ מיגון 'נופי
הבשור' ומיגון בתי הספר החדשים והשגת תוספת תקציב להרחבת כביש  232ממגן לסעד.
החברים יצאו מכאן נחושים ומלאי רצון לסייע לקדם את הנושאים למען תושבי אשכול.

סעו בזהירות
אני משתתף בצערה הכבד של משפחת אורלוב ז"ל מיבול עם מותה הטראגי של רחל בתאונה
הקשה השבוע בכביש  .232שוב עורק התנועה היחיד שלנו גבה מחיר כבד ושוב קיבלנו הוכחה
עד כמה הכביש הזה אינו סלחן לטעויות .כל הרוג זה כאב אישי אבל גם קהילתי .כולנו מכירים
זה את זה ומנהלים חיי קהילה מלוכדים ,בטוב וברע.
כידוע ,לאחרונה ,אחרי לא מעט עיכובים ,החלה חברת 'נתיבי ישראל' בהכנת עבודות לקראת
ביצוע הרחבת הכביש .עם זאת ,עבודות ההרחבה בפועל עדיין לא החלו ואנחנו הופכים עולמות
מול המשרדים הרלוונטיים כדי לזרז את ההרחבה ואת שאר המענים להבטחת הבטיחות
בכביש שלנו ,כולל אכיפה וצמצום המשאיות .אין כאן פתרון פלא מהיום למחר ולכולנו ברור
שהתהליכים אורכים זמן ואנו פועלים לצמצומו .עד אז מוטלת גם עליינו חובה לנסוע בזהירות.

שבת שלום
גדי ירקוני

