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י"ד אדר תשע"ח
שלום לכולם,

לא בבית ספרנו
קומץ תלמידי י"ב הצליח לחרב לתיכון שלם את מסיבת הפורים החגיגית והמושקעת בשל התנהגות
מבישה וחורגת כל גבול .אנו מוקיעים בכל תוקף את המעשה החמור שאינו מאפיין בשום אופן את רוח
מועצה אזורית אשכול ובית ה ספר .הצוות החינוכי פעל נכון כשהפסיק את חגיגות הפורים במידיית
והגיש תלונה במשטרה נגד קומץ המעורבים .עוד באותו יום התכנס הצוות החינוכי יחד עם אנשי
המקצוע במועצה ויו"ר ועד ההורים כדי לבחון במשותף את המשך נקיטת המהלכים החינוכיים
והמשמעתיים בטווח הקצר והארוך .תופעת השימוש באלכוהול בקרב בני הנוער שלנו מדאיגה אותנו.
התופעה וההתנהגות הבלתי מתקבלת על הדעת שנלווית אליה וחוזרת על עצמה לאחרונה מחייבת
את כולנו לטיפול עומק ומניעה  .כל גורמי המקצוע מעורבים ומחוייבים לעניין ופועלים יחד .אני סומך
ומגבה את צוות בית הספר ושיתוף הפעולה של ההורים והקהילה הכרחי להצלחה בהתמודדות
המשותפת למען ילדינו.
מנותקים
זה יותר משבוע שכולנו סובלים משיבושים בלתי נסבלים במערכת הסלולארית .לא יכולים להוציא ולקבל
שיחת והודעות .אני מודע לפגיעה בשגרת החיים ובעסקים ופועל מול הגורמים הרלוונטיים לטיפול
בבעיה .מקור השיבושים הוא כתוצאה מפעילות ביטחונית מעבר לגבול (במצרים) ואינם בשליטה
ישראלית .אני נמצא בקשר יומיומי בנושא עם אלוף הפיקוד ,לשכת שר הביטחון ומשרד התקשורת
וכולם חסרי אונים אל מול התקלה .המצב בלתי נסבל מבחינתנו ולכן עירבנו את הייעוץ המשפטי של
המועצה להכנת תביעה ייצוגית בשם התושבים והעסקים באשכול נגד חברות הסלולאר משרדי
התקשורת והביטחון .תושבים ועסקים שחווים פגיעה מהתקלה מוזמנים ליצור קשר ולהשאיר את
פרטיהם אצל תמרה כהן ,מנהלת הלשכה במייל.tamara@erc.org.il :

ערי המח"ר
השבוע נסעתי יחד עם מנהל אגף החינוך אבי יאנוס ,מנהלי בתי הספר באשכול ורכזי ומורי המתימטיקה
ליום עיון בטכניון בנושא 'ערי המח"ר' (הנדסה ,מתימטיקה ,חלל ורובוטיקה) .נסענו כדי להתרשם
מתוכנית חדשנית ויצירתית ללימודי מתימטיקה בבתי הספר באמצעות מחשבים ורובוטים .מדובר
בתוכנית משותפת של הטכניון וחברת  YTEKשההצטרפות אליה מחייבת השקעה ותקצוב ארוך טווח
של המועצה .ביקשנו לבחון יחד הצטרפות של אשכול לתוכנית ובעיקר לשמוע את דעתם של צוותי
המתימטיקה בבתי הספר אשר אמורים ליישם את התוכנית בפועל .כולנו התרשמנו מאוד מהתוכנית
שמשתלבת עם תוכניות החדשנות שאנו מקדמים בימים אלה בבתי הספר באשכול.

לומדים ביחד מספר 2
אנו ממשיכים ברצף מפגשי הלמידה פתוחים לציבור לקראת גיבוש החזון החינוכי של אשכול לבתי
הספר היסודיים החדשים .ביום שני הקרוב ה )5.3(-נקיים את המפגש השני ,נשמע הרצאה של רווית
רדיאן יועצת ארגונית בנושא "למה לנו חזון חינוכי וכיצד ניצור חזון חינוכי ייחודי?" ולאחריה מרחב
למידה ועבודה בקבוצות .משימה זו חשובה לכולנו כולם מוזמנים ,מורים ,הורים ,סבים סבתות
ותושבים .מחכים לכם!

למי שפספס את המפגש הראשון .חבל ,כי היה מרתק ,אבל לא נורא .מצורף קישור לסרטון הפעילות
וההרצאות מהמפגש
https://drive.google.com/drive/folders/1SxYpC7jbVSlbNe1up2Xs_upqdTKzj0-N

אדמה נדיבה
כמיטב המסורת ,ביקרתי השבוע במרכז המחקר והפיתוח החקלאי (מו"פ אשכול) במסגרת יום הפתוח
השנתי .מרכז התמלא באלפי מבקרים מכל הארץ שבאו כדי לחזות בפיתוחים האחרונים במחקר ,סיירנו
בחממות הגידול ,שמענו על הגידולים והפיתוחים והייחודים ונהנינו מתצוגה של חברות מובילות בענף
ובעיקר מהעוצמה של החקלאות בחבל הבשור .השנה נחנך במו"פ חממה תיירותית מרשימה שתשמש
כמרחב העשרה חינוכי לתלמידי אשכול במסגרת שיתופי פעולה בין מערכת החינוך למו"פ .תודה לליאור
קטרי מנהל המו"פ ולכל צוות החוקרים והעובדים .היה מרשים ומרתק.

משרד השיכון
שר הבינוי והשיכון ,יואב גלנט ,קיים השבוע כנס עם ראשי הרשויות בדרום לסיכום שנת  .2017חלקנו
הצגנו נושאים וצרכים ייחודיים של הישובים מול המשרד .אני הצגתי לגבי אשכול שלושה סעיפים
מרכזיים -
א .סוגיית המימון של המגרשים בישובים לפי שיכון והצורך בהלוואות גישור מהמשרד למגרשים
ב .רגולציה – פרקי הזמן והבירוקרטיה הבלתי נסבלת בועדת התכנון לקבלת היתרי בניה
ותבעו"ת.
ג .שדרוג התשתיות המרכזיות הישנות ביישובי אשכול המתרחבים והמתפתחים שאינן מותאמות
עוד לאופי והיקף התנועה והפעילות בהם.
השר היה קשוב ,רשם את סעיפנו והבטיח לבדוק את הנושאים עם צוות משרדו .אשוב ואעדכן.

סודות של אירוסים
פסטיבל 'דרום אדום' הסתיים אבל הכלניות עדיין כאן ואליהן הצטרפו גם האירוסים .בשבוע שעבר
סיפרתי כאן על חנוכת הפרויקט המרשים של הארכת דרך הבשור הצפונית והנגשתה למטיילים ,דרך
שעוברת בחלקים היפים ביותר בנחל (מ״יער המילואים״ חניון הררי ומצפור שי ועד לתל גמה) והנה
השבוע קיבלתי תמונה של פריחת האירוסים בדרך זו .זה בדיוק הזמן שלנו הפעם לצאת ולטייל ,כששקט
ומרווח יותר באתרים והפריחה עדיין בשיא יופייה.

שבת שלום וחג שמח
גדי ירקוני

