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כ"ח כסלו תשע"ו
שלום לכולם,
רפורמה בשירותי הבריאות
בימים אלה אנו מקדמים במועצה מהלך לביצוע רפורמה בשירותי הבריאות במועצה במטרה
להביא להרחבה משמעותית של השירותים הרפואיים .במסגרת הרפורמה ,אנו בוחנים
אפשרות של איחוד המרפאות במועצה .השבוע נפגשתי עם מיכאל מישורי ,מנהל מחוז
הדרום בקופת חולים כללית יחד עם ענת תבורי ,מנהלת מחלקת הבריאות במועצה ודנו
איתו על הקשיים בהפעלת מרפאות קטנות בכל ישוב ועל הצורך לאחד מרפאות ולהקים
מרכזים בריאותיים ,שיספקו מכלול שלם של שירותי רפואה וטיפולים בשעות פעילות
מורחבות .מיכאל הביע תמיכה במהלך והבטיח שיסייע לקדמו ,תוך העמדת תקציב לכך.
המהלך כרוך בהסכמת הישובים ויעשה בשיתוף פעולה מלא עמם .אשוב ואעדכן בנושא.
רקפת לכל מורה
מערכת החינוך באשכול עצרה ביום ראשון את שגרת היום ,כדי להוקיר תודה והערכה
למורות ולמורים שמחנכים את ילדינו ואמונים על אחת המשימות החשובות ביותר – עיצוב
פני דור העתיד .בבתי הספר התקיימו פעילויות ייחודיות לציון היום ,חלקן בשיתוף פעולה
נפלא עם הקהילה וההורים וביוזמת אגף החינוך ,חילקנו לכל מורה עציץ של רקפות .באופן
אישי ,אני רואה עצמי ובעיקר את התלמיד שהייתי כדוגמה לאתגרים שניצבים בפני המורים
במערכת החינוך...לכל תלמיד יש את הצרכים הייחודיים שלו ואת נקודות החוזקה האישיות
שלו וגדולת המורה היא היכולת לזהות צרכים אלה ולהתאים לתלמיד את היחס והמענה לו
הוא זקוק .זו הזדמנות להגיד תודה באופן אישי למורים שליוו אותי שחלקם עדיין מתגוררים
במועצה ולכל אנשי החינוך שלנו  -תודה על העשייה והשקעה היומיומית ויישר כח!

פינוי אסבסט גגות בתים
התוכנית האסטרטגית לפיתוח עוטף עזה אחרי 'צוק איתן' כוללת החלטה לגבי פינוי אסבסט
מגגות בתים פרטיים בישובי  0-4ק"מ .לאחר מיפוי שביצענו ביישובים ,מצאנו פער
משמעותי בין הסכום שהקצתה הממשלה לצורך העניין לבין הצרכים בפועל בישובים.
מדובר בפער של עשרות מיליוני ש״ח שנובע מכמות האסבסט שיש לפנות ועלות החומר
החליפי .כל ישוב יצטרך לממן  25 %אחוז .אנו בדיונים מתמשכים עם המשרד להגנת
הסביבה בדרישה להעמדת תקציב נוסף לטיפול בעניין .אנחנו עומדים בקשר ישיר עם מנהל
המחוז ,גיא סמט שמגלה הבנה ותמיכה בעניין ואני מקווה שנוכל שלצאת לדרך בקרוב.
שריפות חקלאיות
השבוע פנה אלי תושב יבול ,עמי מרקלס ,והביע בפני את המצוקה האמיתית באזור נוכח
השריפות החקלאיות הבלתי חוקיות שמזהמות את האוויר וגורמות לריח חריף .הנושא
מעסיק אותנו מאוד במועצה ונמצא בראש סדר העדיפות ביעדים שלנו לשנת  .2016חלק
מהשריפות הן חוקיות ומקבלות היתר ממשרד החקלאות .הבעיה היא עם השריפות
שמשלבות פלסטיק וניילון ,שאסורות בתכלית האיסור .אני מצטרף לקריאה לתושבים לגלות
אחראיות סביבתית ,כלפי עצמם וכלפי שכניהם ,ולחדול מהפעילות הבלתי חוקית .לאחרונה,
הוספנו משרת פקח ,על מנת לתגבר את האכיפה בנושא ואני מבקש מהציבור לדווח למוקד
על כל מקרה של שריפה ברחבי המועצה והיא תיבדק ותטופל בהתאם .מנגד ,יש להבין גם
את מצוקת החקלאים בהיעדר פתרון מממשלתי ממוסד כיום לנושא הגזם ולכן התחלנו
במועצה לבדוק מציאת פתרונות באופן עצמאי .אנו מקיימים פגישות עם חברות ויזמים כדי
לקדם פתרונות משמעותיים ,שיתנו מענה ראוי לחקלאים.
לדיווח על שריפות ,מוקד אשכול08-9966333 :
הדלקת נרות עם שר הביטחון
אתמול הגיע אלינו שר הביטחון ,משה (בוגי) יעלון ,כדי להדליק איתנו נר רביעי של חנוכה,
יחד עם הרבש"צים ,חברי מליאה ונציגי הישובים .בטקס אמרתי לשר שאמנם אנחנו עוברים
תקופה רגועה יחסית ,אך אסור לתת לשקט הזה להטעות והוא עלול להתנפץ בכל רגע ואנו
דורשים לקדם במידית את הקמת המכשול שייתן את המענה ההגנתי לאיומים הביטחוניים.
השר הבטיח שהאזור יקבל את המכשול הטוב ביותר שמדינת ישראל יודעת להעמיד בעת
הזאת מבחינת יכולת טכנולוגית ושמשרדו מגויס מאז מבצע 'צוק איתן' לפיתוח וחיזוק האזור
וימשיך לפעול על מנת לקדם את הביטחון ואת פיתוח ההתיישבות .אמרתי לשר שאני רואה
סמליות בהגעתו אלינו בחג החנוכה ,המסמל את גבורת העם היהודי .תושבי האזור מייצגים
מופת של גבורה אזרחית ,של אנשים אשר חיים  15שנים ברציפות תחת איומים ביטחוניים
מורכבים ,אך ממשיכים ליישב את חבל הארץ הזה .הגבורה היא לא בזכות הכוח ,אלא
בערכים שהם נושאים עימם :אהבת הארץ ,אהבת האדמה והערבות ההדדית.
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