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כ"ט תשרי תשע"ח
שלום לכולם
עדכון בטחוני
אחרי תקופה רגועה יחסית ,התמודדנו בתוך שבוע אחד עם שני אירועים של שיגורים לכיווננו .באירוע
הראשון ,במהלך חול המועד ,הופעלה אזעקה בכמה ישובים בדרום המועצה אך לא היתה נפילה
בשטחנו .באירוע השני הופעלה התראה במספר ישובים ובחלקם נשמעה אזעקה עולה ויורדת וזוהו
שני שיגורים מאזור סיני שנפלו בשטחים פתוחים במועצה .כפי שהובטח לנו על ידי גורמי הצבא
מתבצעים כל העת שיפורים ביכולות ההתראה ,גם מאזור מצרים .ידוע לנו שהפעלת האזעקה העולה
ויורדת בישובים שמורגלים להתרעת 'צבע אדום' יצרה בלבול רב .מבירור שקיימנו מול הצבא הובהר
לנו שמדובר היה בתקלה שנבעה מהשינויים שנעשו במערכות ההתראה .העניין טופל ולא אמור לקרות
שוב .חשוב מאוד להדגיש שדינה של אזעקה עולה ויורדת זהה להתרעת 'צבע אדום' מבחינת הנחיות
ההתגוננות .בשיחות שקיימתי השבוע עם שר הביטחון וגורמי הצבא הובהר שאין פנינו להתחממות
ונעשים מאמצים לשמור על השקט באזור .אנו מודעים לכך שמצבים כאלה מגבירים את תחושת הלחץ,
הן במהלכם והן לאחריהם .ניתן ומומלץ לפנות לצוות החירום היישובי או למרכז החוסן עם כל בעיה
שמתעוררת .מספר הטלפון במרכז החוסן – 08-9965264

לא עוצרים
מועצה אזורית אשכול למודת אתגרים והתמודדויות נוכח החיים לצד הגבול והמציאות הביטחונית אך
פעם אחר פעם הוכחנו שיש לנו את המשאבים והכלים להתמודד ושמנוע הצמיחה שלנו הוא חוסן
התושבים .ראיה לכך היא הפריחה והפיתוח בכל יישובינו והעובדה שכמעט ואין בתים פנויים
בישובים.זהו העיסוק היומיומי והעיקרי שלנו .באופן סמלי ,יום אחרי הנפילות בשטחנו ,השתתפנו
בפגישת עבודה חשובה ותכליתית במשרד השיכון וקיבלנו פתרונות לחסמים שיאפשרו לנו לזרז מידית
פיתוח מגרשים ותשתיות בכמה ישובים .למחרת הפגישה במשרד השיכון אירחנו במועצה את נציגי
ארגון  JNFארה"ב שיצרו איתנו שיתוף פעולה יוצא דופן של מתן הלוואות גישור ליישובים לפיתוח
ההרחבות .אני רוצה להודות לכל השותפים בארגון  JNFארה"ב אשר מסייעים לנו במעטפת הפיתוח
הכוללת לרווחת התושבים ולא רק בהיבט הבניה ,אלא גם בפרויקטים של חינוך והקמת מבני ציבור של
שירותי בריאות ורווחה .השנה היה שותף הארגון בהרחבת מרכז החוסן שלנו ,בהקמת המרפאה
החדשה בבני נצרים ובפרויקטים חינוכיים בבתי הספר לצד הסיוע בקידום הבניה בישובים.

מרכז הצעירים לשירותכם
מרכז הצעירים של אשכול שופץ ונפתח לאחרונה מחדש במבנה חדש ומושקע בסיוע של המשרד
לפיתוח הנגב והגליל .לרגל הפתיחה המחודשת אירחנו השבוע במרכז את גלית וידרמן ,האחראית על
מרכזי הצעירים במשרד לפיתוח הנגב והגליל והצגנו את הפעילות העניפה והיפה שנעשית במרכז
לגילאי  . 18-40הצגנו גם האתגרים שעומדים בפנינו ביצירת המודעות על מגוון הפעילויות ובעיקר את
האתגר הגדול ביותר שהוא להוציא את תושבי אשכול מביתם...מרכז הצעירים שלנו מציע שפע של
פעילויות ,קורסים ,הרצאות ,סדנאות מופעים ,הטבות ועוד ועוד ועוד ואני ממליץ מאוד לעקוב אחר
הפרסומים ולהתעדכן בנעשה.

מצילים את האירוסים
בשיתוף פעולה ייחודי של החברה להגנת הטבע ,רשות הטבע והגנים ,קיבוץ צאלים וחיילי צה"ל
התקיים השבוע מבצע להצלת פרחי האירוסים משטחי אש .ילדי הגן המקסימים של קיבוץ צאלים
השתתפו בפעילות העתקת של כ 1000-פקעות אירוסים משטחי האש ושתילתן בגבעת האירוסים
בדרך השדות .את המבצע הנפלא יזם בועז קרצ'מר ,מנהל האגף האסטרטגי שלנו עד לא מזמן,
שהחל במסגרת תפקידו את קידום התוכנית לפיתוח ושדרוג דרך השדות לרווחת כולנו וממשיך
לעשות זאת באהבה גדולה גם לאחר פרישתו.
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