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שלום לכולם,
מחאת הסרדינים
ההחלטההמשותפתשלההוריםב'יובליהבשור'ו'בניצניאשכול'להשביתאתהלימודיםליוםאחד 
כחלק מפעולות המחאה להקטנת הצפיפות בכיתות זכתה להיענות מלאה .המועצה מגבה לחלוטין
את המחאה הצודקת ואנו ממשיכים במאמצים להביא להקטנת מספר הילדים בכיתות .כרגע אנו
נערכים לפתיחת  7כיתות א' ,כשבכל כיתה ילמדו עד  33ילדים לעומת הצפי שעמד על  38ילדים
בכיתה.איןספקשמדוברבשיפורניכרמהצפיהראשוניאךאנוממשיכיםלפעולכדילהביאלצמצום
נוסף .השבוע יזמנו פניה לשר החינוך מטעם כל ראשי המועצות בעוטף עזה בדרישה להכיר
בצרכים הייחודיים באזור על רקע המצב הביטחוני ולאשר כיתות תקן נוספות בבתי הספר .אשוב
ואעדכןבעניין .

שלומית בונה ישוב
ביום חמישי שעבר ציינו אירוע חגיגי בשלומית ,של תחילת בניית מגורי הקבע .הישוב שעלה על
הקרקע בקיץ  2011עם  14משפחות מונה כיום  38משפחות ונמצא בתהליכי קליטה .עד כה גרים
התושבים במבנים זמניים ובשבוע שעבר חתמו על החוזים לבניית מגרשי הקבע .במקביל נבנה
בישוב מעון יום ,גן ילדים ומקווה .שלומית הוא פרויקט ציוני לתפארת .פגשתי בו אנשים ערכיים,
חדורי אמונה וחזון שבחרו להפריח את הנגב ולהפוך אדמה שוממה לישוב שוקק חיים .אנו נסייע
להמשך פיתוח הישוב ולחיזוק ההתיישבות באזור .לטקס הוזמנו ח"כ חיים ילין שליווה את תהליכי
הקמתופיתוחהישוב ,בועזקרצ'מרמנהלהאגףהאסטרטגיויעלאדרמנהלתאגףהחינוך. 


לב ענק לילדים
כ 10-חברי פרלמנט מגרמניה ,ביניהם שר המשפטים הגרמני ,הייקו מאס ,ביקרו השבוע באשכול
והשתתפו בטקס חנוכת גן משחקים בקיבוץ רעים שנתרם על ידי קרן "לב לילדים" מגרמניה.
במהלך "צוק איתן" נוצר קשר בין המועצה לבין הקרן שהחליטה לתרום להקמת גני משחקים
חדשיםב23-ישוביםבמועצה.לפרויקטהתגייסההפדראציההאיראניתהיהודיתבניויורקשתרמה
אתהקמת גנימשחקים בארבעהישוביםנוספים.איןספקששיקוםהקהילותאחרי מלחמהמתחיל
בחיזוק ופיתוח החוסן של הילדים ,דור העתיד .אני מקווה שגם בצד השני של הגבול יזכו הילדים
לגנימשחקיםולחייםטוביםשיביאואותםלרצותלשמורעלהטובולאלפנותלטרור.אנימודהלדני
וילרולמיהבונהמהעמותהלקידוםתושביאשכול,ולמורדיביטוןמזכירהמועצהעלקידוםהפרויקט
מולהתורמיםוהישובים .





פגישה עם שגריר ארה"ב
השבוע הגיע אלינו לביקור במועצה שגריר ארצות הברית בישראל ,דן שפירו במסגרת סיור שקיים
בעוטף עזה .הפגישה היתה ידידותית מאוד ומעניינת והתרשמתי מהחשיבות הרבה שהשגריר
מייחס לחיזוק ופיתוח האזור .שוחחנו על המציאות הביטחונית באזור ,על הסוגיות המרכזיות עמן
אנו מתמודדים ,על התוכניות שלנו לפיתוח וקידום המועצה ועל הדרכים בהן הוא יוכל לסייע לאזור.
השגריר ציין שיפעל לעידוד חברות אמריקאיות ומשקיעים לפתוח מפעלים ומרכזי מחקר באזורנו.
סיכמנועלהמשךשיחושיתוףפעולה. 






המשך הטבות מס לעוטף עזה
בזכות עבודה מאומצת של ראשי המועצה בעוטף עזה ובסיוע של ח"כ חיים ילין אישרה ועדת
הכספים הארכת הטבות במס הכנסה לתושבי עוטף עזה עד לסוף שנת  .2016בהטבה נכללים
הישובים הנמצאים עד  7ק"מ מהגבול ועוד  7ישובים נוספים ,ביניהם :צוחר אוהד ,תלמי אליהו
ושדה ניצן .כעת אנו פועלים להפוך את ההחלטה מהוראת שעה לחוק ,כדי שלא נצטרך לשוב ולדון
בהארכתהכלשנהמחדש. 


אשכול מצדיעה!
מרכז הצעירים שלנו בשיתוף מדור נוער קיים במוצאי שבת כנס מתגייסים לכל מסיימי י"ב במועצה
תחתהכותרת"אשכולמצדיעה".קיבלתיתגובותרבותעלהאירועהיפהוהאווירההמיוחדתשלאור
הצלחתו יהפוך למסורת ויתקיים כל שנה .מרכז הצעירים הופך להיות בית לצעירי האזור בגילאי
 18-40ואני רואה חשיבות רבה בחיזוקו כדי להרחיב את המענים התרבותיים והחברתיים שיתן
לצעירי המועצה .למתגייסים אני מאחל הצלחה רבה ושירות צבאי משמעותי ובעיקר ,שתחזרו
הביתהבשלום! 

שותפות ביחד
בהמשךלפגישהשקיימתיבשבועשעברעםהנהלתשותפותביחדנפגשתיהשבועעםיו"רועדת
ההיגויהנכנס,איתןחיעם(מגן).איןליספקשמדוברבאישהמתאיםוהראוילתפקידושאישיותו
ואיכויותיויסייעורבותלחיזוקהקשריםביןהקהילותולגיוסמשאביםמשמעותייםלמועצה. 

חופשת קיץ
שנתהלימודיםהגיעהלסיומהוילדיגניהילדיםובתיהספר היסודייםיצאולחופשתהקיץ.רגעלפני
הספקתי לבקר ב'יובלי הבשור' וב'ניצני אשכול' ולהיפגש עם המנהלות וצוותי ההוראה .שנת
הלימודים עמדה השנה תחת אתגרים מורכבים ,חינוכיים ורגשיים .אנשי החינוך באשכול עמדו מול
האתגרים בצורה מעוררת השתאות ונתנו מענה חינוכי רגשי מיטבי לילדינו .מערכת החינוך מהווה
משענתועוגןלחוסןהקהילתיואנונעשהאתכלהמאמציםכדילהמשיךלחזקולטפחאותה.בשבוע
האחרוןהשתתפתיגםבמסיבותהסיוםהמושקעותוהמרגשותשלבוגריכיתותו'בשניבתיהספר.
בשנההבאההםיפגשווילמדויחדב"נופיהבשור",כשכלאחדואחדמהםמגיעאליועםארגזכלים
חינוכיואיכותישרכשבביתהספרהיסודי. 

אירועים במצרים
אנועוקביםבדריכותאחרהאירועיםהאחרוניםבמצרים.כרגעאיןהנחיותמיוחדותלתושביםלמעט
מגבלות על עבודות חקלאיות על הגדר .אנו עומדים בקשר עם גורמי הביטחון ונעדכן אם יהיו
שינוייםבהנחיות
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