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שלום לכולם
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מהימיםהאחרונים:

עוצמתה של קהילה
מזה שבוע שאני שוהה במחיצת הקהילה היהודית במקסיקו ,בסימן חג הפסח .אני מרגיש
שאני קוצר כאן את ההצלחה של עבודה מבורכת שנעשתה לאורך שנים של בניית שותפות
בין הקהילות .המפגש של ישראלים עם יהודי התפוצות עוצמתי ומשמעותי לשני הצדדים .לא
הייתי מסוגל להבין זאת אם לא הייתי חווה זאת בעצמי .זכיתי גם לראות את משלחת הנוער
שלנו במקסיקו והתמלאתי נחת מהתשבוחות שהם קיבלו ,הנוער שלנו הוא מלח הארץ .אני
רוצהלהודותלידידינוהיקריםממקסיקוובמיוחדלדניליברנט,דליהוילקוצ'קהנקש,שאירחו
אותנו בחום אין קץ וברוחב בלב ולקרן היסוד ,שותפתנו לדרך ,שמסייעת ותומכת בפרויקטים
רביםבמועצה.ישעודמהלשתףאודותהביקוראךאעשהזובאיגרתנפרדת,לפניהחג.

פעילות צבאית לאורך הגבול
כידוע ,לאורך הגבול מתקיימת כל העת פעילות אינטנסיבית וממוקדת מאוד של הצבא על
מנת להבטיח את ההגנה על יישובינו .אנחנו מצויים בקשר שוטף ויומיומי עם גורמי הצבא
ומקבלים עדכונים תחת המגבלות של בטחון שדה שכולנו מחויבים לו .מטבע הדברים ,אנחנו
לא חשופים לכל המידע והצבא שומר על בטחון שדה לגבי האמצעים והפעילויות
שמתבצעות ,אך אני מתרשם שמרוכזים מאמצים רבים תוך שימוש באמצעים מגוונים
וחדשניםלהגנהמרביתעליינו.נעדכןעלכלהתפתחותאומידעחדשורלוונטישיגיעאלינו.
סקר בנושא ספורט
בימים אלה אנו מקדמים תוכנית אב אסטרטגית לקידום משמעותי של תחום הספורט
במועצה בליווי חברה חיצונית המתמחה בתחום זה .התוכנית נועדה להגדיר מחדש את
מטרותויעדיהמועצהבתחוםולפתחמשמעותיתאתהספורטהעממיוהתחרותי.אנופועלים
כדי להתאים ככל הניתן את פעילויות הספורט למגוון העדפות ורצונות התושבים .בניית
התוכנית נעשית בשיתוף עם הציבור ,בין היתר ,באמצעות קבוצות מיקוד ,שאלונים שחולקו
לבתיהספר,סקרדעתקהלובחודשיונינקייםאירועפתוחלציבור.
לאחרונה נשלח למזכירויות הסקר שבנינו .מילוי הסקר חשוב מאוד ויסייע לנו להבין את
עמדותוהעדפותהתושביםולהתייחסאליהןבתוכנית.להלןהקישור:
-c99Nf5afdLssu6nhbLLNsL4/s/scrch/occ.occoog.scoh//:sttth
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כביש  - 232עדכון
עוד הישג במאבק שלנו על כביש  :636החל מה - 6.5יכנס לתוקף צו משרד התחבורה
שמגביל את תנועת המשאיות בצירים המובילים לרצועת עזה בין השעות : 0:11-9:11ו-
.)45:11-40:11חשובלהדגיששההגבלההיאעלמשאיותשמובילותסחורהלמעברולאעל
המשאיות של המפעלים והחקלאים מהאזור .הצו הוא הישג חשוב שפעלנו רבות לקדמו ואני
מברךאתשרהתחבורה ,ישראלכץ,עלההחלטההאמיצה והקשבלצרכי תושביהאזור.עם
זאת ,עדיין יש צורך לצמצם את כמות המשאיות שנוסעת כיום למעבר 'כרם שלום' על ידי
פתיחת מעבר צפוני נוסף ועל כך אנו ממשיכים להיאבק .הוכחנו שעבודה משותפת מביאה
להצלחותואנימחזקאתכלהפעיליםאשרלוקחיםחלקבמאבקעלהכביש,יחדאיתנו.

'דן בדרום'
התקלות בתחבורה הציבורית עדיין נמשכות .אמנם חל שיפור מאז שהמערך החדש החל
לפעול ,אך נותרו עדיין ליקויים תכנוניים בלתי סבירים שמחייבים הסדרה .בפגישה שקיימנו
במועצה טרם נסיעתי עם מנכל 'דן בדרום' ,מנהל תחום התחבורה הציבורית במשרד
התחבורה ועם נציגי הציבור בוועדת התחבורה ,העלנו את כל התקלות שנותרו ואת עומק
הפגיעה בתושבים התלויים בתחבורה הציבורית .בפגישה הועלו טענות קשות מאוד נגד 'דן
בדרום' וקיבלנו התחייבות כי עד החג כל הליקויים יוסדרו .אנו אמורים לקבל עדכון על
השינוייםבשבועהבאוכשנקבלםנפיץלישובים.
המשומשוק של אשכול
כמיטב המסורת ,קיימנו לקראת חג הפסח בפעם השלישית ברציפות את ה'משומשוק' של
אשכול .אירוע מקסים שמאחוריו עומד הרעיון הקהילתי-סביבתי של מחזור חפצים ,סיוע
למשפחות מעוטות יכולת לקראת החג וגם מפגש קהילתי בין דורי חוויתי ומהנה .רחבת
המועצה התמלאה בילדים ,סבים וסבתות ,בני נוער ותינוקות בעגלולים ובמאות חפצי יד
שניהאשרנמכרובעלותשלעד45₪בלבד.באירוענאספוכ43,111-₪(!)שהועברולקרן
חרו"ב (חברה ,רווחה ובריאות) שמסייעת למשפחות באשכול שנקלעות למצוקה כלכלית.
תודה לכל המארגנים ולגופים הקהילתיים שנרתמו בהתנדבות לאירוע וכמובן לתושבים
הרביםשבאוותרמולהצלחתו.ישלנובמהלהתגאות.ניפגשבמשומשוקהבא...


יריד עוטף עזה לקראת פסח
המועצותהאזורית'אשכול','שערהנגב'ו'שדותנגב'בחרוהשנהלאחדכוחותובמקוםלערוך
יריד עצמאי בכל אחת מהמועצות ,הוחלט לעודד את הכלכלה האזורית ולקיים אירוע גדול
משותף לקראת החג ,שכולו על טהרת אמנים ,יזמים ,תעשיינים ויוצרים מקומיים .היריד
מופק ומאורגן על ידי אנשי האזור בהובלת עמותת התיירות האזורית "שדות שקמה ובשור"
ונציגיהמועצותובתמיכת'מעוף'.היריד ייערך ביום שישי51099 -0099 ,51.4.51 ,במתחם
תחנת הדלק אלונית בקיבוץ כפר.פרטיםנוספיםבקישורהבא.
פסח שמח!
המועצה יוצאת לחופשה מרוכזת ביום שני ( )4..1ונחזור לתת מענה ביום ראשון שלאחר
החג(.)4.5מוקדאשכולנותןמענה61שעותביממהבמהלךכלימיהחג(.)1.-9922333

שבת שלום ,ממקסיקו
גדי ירקוני

