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כ"ד טבת תשע"ח
שלום לכולם,
יסודות של חוסן
בזכות הסיוע הנדיב של שותפינו בארגון  JNFארה"ב ושל משרד הרווחה ,החלו
העבודות להרחבת אגף הרווחה ומרכז החוסן במועצה .השבוע יצקו את היסודות
למבנה הממוגן החדש בצמוד לאגף ,שישמש בין היתר כמרחב טיפול קבוצתי של מרכז
החוסן שלנו .זו הזדמנות להודות שוב לידידנו הקרובים בארגון  .JNFיו"ר הארגון ,ראסל
רובינסון ,צפוי לבקר באשכול בסוף החודש כדי לראות את התקדמות עבודות הבניה
ולבחון איתנו פרויקטים ושיתופי פעולה נוספים.

יסודות של צמיחה
כל תהליך של פיתוח והרחבה בכל אחד מיישובי המועצה מרגש ומשמח מאוד .הפעם
אני נרגש לשתף על קיבוץ כיסופים ,שחווה בשנים האחרונות התמודדות מאתגרת
בתחום הצמיחה הדמוגרפית על רקע מיקומו והמצב הביטחוני ואילו היום נמצא
בתהליכי התחדשות ,התאוששות וצמיחה מחודשים .השבוע החלו עבודות בניית
תשתית ל 32-יחידות דיור חדשות בקיבוץ! הקיבוץ נמצא בתהליכי קליטה וחלק לא
מבוטל מהיחידות כבר שמורות לנקלטים חדשים .מרגש מאוד.
תגבור כוחות באשכול
על רקע אירועי הפשיעה החקלאית והפריצות לבתים שאנו מתמודדים איתם לאחרונה,
נפגשתי עם מפקד תחנת משטרת אופקים ,סנ"צ אבי לוי ,יחד עם קב"ט המועצה ,אילן
אייזקסון .בהתאם לבקשתינו ,אשכול הועלתה לראש סדר העדיפויות של התחנה
לצמצום ומניעת התופעה והחלו כבר מספר פעולות מניעה משמעותיות ,חלקן גלויות
וחלקן סמויות שאותן לא ניתן לפרט מטעמים ברורים .היקף כוחות המשטרה במרחב
המועצה הוגבר משמעותית ,ומתוכננות לצאת לפועל תוכניות מניעה אפקטיביות ,כולל
הידוק שיתוף הפעולה עם אנשי הביטחון בישובים.

העצמה הדדית
פגשתי השבוע את חניכי המכינה הקדם צבאית ('מכינת הנגב') שפתחה לאחרונה
שלוחה בקיבוץ חולית .היה מרומם רוח לדבר עם הצעירים והצעירות הערכיים שהגיעו
מכל רחבי הארץ ובחרו רגע לפני השירות הצבאי להקדיש עצמם לעשייה חברתית-
ערכית לחיזוק ההתיישבות לצד הגבול .הצעירים סיפרו לי על החוויה האישית המעצימה
שהם סופגים מההשתלבות בחיי הקיבוץ והקהילה ,על העבודה והסיוע בענפי הקיבוץ,
כולל בחינוך וברווחה .ההעצמה היא הדדית ,וכמו שהקיבוץ נהנה וזוכה לידיים עובדות
ולרוח צעירה וערכית בחיי הקהילה ,כך גם הצעירים זוכים לצמיחה אישית ולפיתוח
מנהיגות חברתית על הקרקע הפורה של קיבוץ חולית .אלה הם המנהיגים של מחר
ואני גאה שאנחנו מהווים להם קרקע לצמיחה אישית ולפיתוח מנהיגות חברתית .

החיטה צומחת שוב
גשמי הברכה שירדו אצלנו בסוף השבוע הוציאו גם אותי מהבית למרחבי הטבע
המדהימים שעוטפים אותנו .שמחתי לראות ולפגוש את המטיילים הרבים שבאו לראות
וליהנות מהזרימה המדהימה בנחל וממראות החורף המרהיבים באשכול .במיוחד
שמחתי לראות את שדות החיטה שלנו סופגים בצימאון את טיפות הגשם .אלו הם
השדות החקלאיים שלנו שמגיעים עד לגדר הגבול ובאופק רואים את בתיהם של
השכנים שלנו מעבר לגדר .איתם אנחנו צריכים לחיות זה לצד זה בשלווה בטפטופי
הגשם ולא בטפטופים של ירי ספוראדי.
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