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ט"ו חשון תשע"ז
שלום לכולם,
נגישות והתרגשות!
התרגשנו והתגאינו לקבל השבוע אות הוקרה ,אחד החשובים לתפיסתנו  -אות נגישות ישראל
לארגון נגיש! האות ניתן לנו על ידי 'נגישות ישראל' והוא הוענק עד כה לחמישה ארגונים בלבד
בכל הארץ ואנחנו גאים במיוחד להיות הרשות המקומית הראשונה שמקבלת את האות!
בשנתיים האחרונות הובלנו במועצה תהליך הטמעה יסודי של הנגשת כל מתקני ,שירותי
ואירועי המועצה לאנשים עם מוגבלויות .לצד הנגשה פיזית של המתקנים ,אנחנו גם מבצעים
מעת לעת הדרכות לעובדים להתאמת השירות הפרונטלי לצרכים הייחודיים של אנשים עם
מוגבלויות .אני מודה מאוד למורדי ביטון ,מזכיר המועצה ודליה טמיר מאגף ההנדסה שהובילו
את קידום הנושא במועצה במחויבות עצומה ורגישות אין קץ .אנו נמשיך לבצע את כל
ההתאמות הנדרשות ,גם בסיוע לישובים עצמם ,וליצור יחד קהילה שרואה ,קשובה ומחויבת
לכל התושבים שלה ,כל אחד עם צרכיו הוא.

מחוץ לבועה
אירחנו השבוע במועצה את ראש עיריית תל אביב-יפו ,רון חולדאי יחד עם צוות הניהול הבכיר
של העירייה .סיירנו עם קברניטי המטרופלין הגדול בישראל בשדות החקלאים לאורך הגבול
ולאחר מכן המשכנו לתיכון 'נופי הבשור' ,למפגש מרתק עם בני נוער ועם הצוות החינוכי .הצגנו
את ההתמודדויות הייחודיות של בני נוער באזור פריפריאלי כשלנו הצמוד לגבול וסיכמנו על
שיתופי פעולה הדדיים בין נוער אשכול ונוער תל אביב בתחום התרבות והחינוך ,שיביאו
להעצמה הדדית של הנוער בשתי הרשויות .בנוסף ,סיפרנו על תוכנית פינוי הישובים בחירום
( 0-4ק"מ) ועל היעדר תוכנית ממשלתית מסודרת לפינוי הישובים הנמצאים בטווח  4-7ק"מ.
סיכמנו על הקמת צוות חשיבה משותף לבחינה של תוכנית פינוי התושבים מיישובי  4-7ק"מ
ל-תל אביב! הביקור היה חם ולבבי והיה מרשים לראות את החיבור האישי העמוק של חולדאי
להתיישבות ולחקלאות .קוראים להם 'בועה'? אני לא כל כך בטוח...

הרחבת כביש 232
צוות התכנון להרחבת כביש  232התקדם בהכנת התכנון הראשוני ובחודש הבא יבוא למועצה
כדי להציג לנו את המתווה העקרוני .אחרי שיוצג להנהלת המועצה ,יוצג התכנון למליאה
ובהמשך ייעשו פניות לישובים הקשורים ישירות בהרחבת הכביש .חשוב לזכור ,כי הרחבת
הכביש תתבצע במסגרת רצועת הכביש הסטטוטורית התקפה וזאת על מנת שלא להסתבך
בשינויי תב"ע שייקחו שנים ארוכות ויתקעו את כל המהלך .במקביל ,לאחרונה נפגשנו עם
מנכ"ל משרד הביטחון ועודכנו שתוכנית לפיתוח מחסום ארז להעברת סחורות מתקדמת
כמתוכנן ובתוך כשנה ניתן כבר יהיה להסיט חלק מהמשאיות לשם.
מנהל חדש למחלקת הספורט
השבוע סיימנו תהליך איתור למנהל מחלקת הספורט במועצה ,אשר יחליף את סמדר בלדיגה
(רעים) שסיימה לאחרונה את תפקידה .במכרז זכה אשחר רינות מבאר שבע ששימש רכז
ספורט ומנהל המתנ"ס בחבל איילות .אני מאחל לאשחר הצלחה רבה בתפקיד על אתגריו
העכשוויים ואנו נסייע לו ככל שיידרש כדי לפתח את המחלקה ולהביאה למקומות הראויים
אליהם אנו שואפים .בהזדמנות זו אני מודה מאוד לסמדר על שנות העשייה וקידום המחלקה
ומאחל לה הצלחה רבה בתפקידה החדש כמנהלת מחלקת הספורט במועצה האזורית חוף
אשקלון.

אחרי לסיירת....
עמותת התיירות שלנו 'שקמה הבשור' מחפשת מתנדבים ל'סיירת הכלניות' ולסייע בתקופת
פסטיבל 'דרום אדום' בהסברה והכוונת המבקרים הרבים שפוקדים את האזור .זוהי הזדמנות
לחשוף את המבקרים לא רק ליופיו החיצוני של הבית שלנו ,אלא גם ליופי האנושי...
לפרטיםrachele@npa.org.il :
בילוי היום
מה יהיה עם כביש  ?232מקורות תעסוקה? מצב החקלאות? והשריפות....
צעירי אשכול (גילאי  )18-40יותר ממוזמנים להגיע הערב ל'נגריה' במושב דקל למפגש פתוח
של שאלות ותשובות איתי על כל הנושאים ה'בוערים'...כניסה חופשית ,משקה ראשון חינם.
בואו לשמוע ולהשמיע!

שבת שלום
גדי ירקוני

