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ו' שבט תשע"ז
שלום לכולם,
בשבועות האחרונים חלק מהנמענים ברשימת התפוצה של האגרת השבועית אינם מקבלים אותה
בשל תקלה טכנית פנימית בשרת הדואר שלנו .מי שפספס את האגרות האחרונות ,הן כולן נמצאות
באתר המועצה בקישור הבא
קרן הדיור Housing fund -
במסגרת שיתופי הפעולה ההדוקים שפיתחנו לאחרונה עם  JNFארה"ב ,נפגשנו השבוע במועצה עם
מנכ"ל  JNFארה"ב בישראל ומנהל הפרוייקט של קרן הדיור  ,housing fund -אשר קמה במטרה
לסייע לפיתוח ההתיישבות בנגב על ידי מתן הלוואות לישובים לפיתוח מגרשים .הקרן מספקת
לישובים הלוואות גישור (צמודות למדד בלבד) לביצוע התשתיות ופיתוח מגרשים ,עד לשיכונם .על ידי
כך משלימה ההלוואה את פערי המימון שנוצרים מול משרד השיכון אשר לא מתקצב את הבניה עד
שיש תוכניות קליטה בפועל .המשמעות היא שכל ישוב במועצה שמוכן עם תוכניות פיתוח ,יקבל
הלוואת גישור שתאפשר לו להתחיל בביצוע התשתיות ובכך יתקצרו משמעותית תהליכי הקליטה.
התורמים לפרוייקט של ה JNf-הם אנשי נדלן מארה"ב הרואים חשיבות בפיתוח הנגב ובאשכול
בכללם ולאחר ביקורם במועצה סיכמנו על יציאה לדרך משותפת .אני רואה בכך בשורה משמעותית
ואף פריצה דרך שתשנה את פני הקליטה במועצה .התוכנית תסייע רבות לצמיחה הדמוגרפית,
להחזרת ילדינו הביתה ולקליטת משפחות חדשות .אני מלא תודה והערכה על שיתוף הפעולה
החשוב עם  JNFארה"ב ולחיבוק החם שאנחנו זוכים מהם.
פגישה עם שר הבטחון
השבוע נפגשנו ראשי המועצות של עוטף עזה עם שר הביטחון ,אביגדור ליברמן .זוהי הפעם הרביעית
מאז תחילת כהונתו שהשר מגיע לבקר באזור ונפגש איתנו .אנו רואים בכך מסר לחשיבות הרבה
שמייחס השר לחיזוק הביטחון וחוסן הישובים שלנו .שוחחנו עם השר על השקט הבטחוני המבורך
אשר מאפשר לנו לעסוק בצמיחה ובשיקום הישובים .בשיחה איתו התמקדנו בנושאים מוניציפאליים
אזרחיים והצרכים הנדרשים להמשך חיזוק הישובים והצמיחה .העלנו מולו את הקשיים שאיתם אנו
נתקלים מול משרדי הממשלה השונים והתקציבים המוגבלים בעיקר בתחום ,החינוך ,האוצר ,השיכון,
תשתיות וכלכלה .השר הבטיח שהוא יפנה לראש הממשלה כבר בפגישתם הקרובה ויעלה בפניו את
הצורך לכנס ישיבה דחופה בין ראשי המועצות של עוטף עזה לבין כל השרים הרלוונטיים ,בנוכחות
ראש הממשלה ,כדי להביא לפתרונות מרוכזים לצרכי הישובים .השר התייחס גם לפתיחת מחסום
ארז והבהיר שהוא רואה צורך משמעותי בפתיחת המסוף ומפעיל את מלוא כובד המשקל כדי לזרז
את פתיחתו.
השר התייחס גם להערכות הביטחונית באזור ובמאמצים הרבים שנעשים כדי לשמור על השקט מצד
אחד ומצד שני חיזוק מתמיד של המוכנות הביטחונית לכל תרחיש .התרשמנו שמופעלים שיקולים
אחראיים ושיש לנו על מי לסמוך .בתחילת הישיבה עמדנו כולנו דקת דומיה לזכרו של ידידנו ,איש
הנגב ,שמוליק ריפמן ז"ל.

יהודי מארץ ישראל ,מהנגב.
במשפט הזה נהג שמוליק ריפמן ז"ל להציג את עצמו בפני האנשים הרבים שפגש לאורך הדרך.
אתמול נסעתי לקיבוץ רביבים יחד עם אלפים רבים כדי ללוות את שמוליק בדרכו האחרונה .שמוליק
ששימש כראש מועצת רמת נגב במשך  25שנים ובתפקידי מפתח ברמה המקומית והלאומית,
משאיר אחריו חותם עצום על הנגב וההתיישבות .אני הכרתי את שמוליק כשנכנסתי לתפקיד וזכיתי
להכיר איש חזון ועשייה מופלא ,אשר הקדיש את חייו לעבודה הציבורית ולמימוש חזון ההתיישבות
בנגב .מעבר לכך ,זכיתי להכיר איש חם ולבבי במיוחד ואוהב אדם .אני מוקיר את העשייה רבת
השנים ואראה בו תמיד כאחד המנהיגים המזוהים ביותר עם פיתוח הנגב וההתיישבות .אני שולח את
תנחומי הכנים לבני המשפחה ולשכנינו בקהילת רמת נגב .יהי זכרו ברוך.

אשכול-מקסיקו
הרוחות בין ישראל ומקסיקו סערו השבוע בעקבות הציוץ של ראש הממשלה ,בנימין נתניהו ,על
החומה בין ארה"ב ומקסיקו .לאשכול שותפות הדוקה וחמה עם הקהילה היהודית במקסיקו .אנשי
הקהילה עומדים לצדנו בימי שגרה וחירום ,תורמים בנדיבות רבה לפיתוח וחיזוק יישובי המועצה
ושומרים באדיקות על החיבורים בין הקהילות שלנו .לאחרונה נאבקו אנשי הקהילה כדי למשוך
החלטות אנטי ישראליות באו"ם .צר לי מאוד על הפגיעה בקהילה בעקבות ההתבטאות של ראש
הממשלה וכולי תקווה שהדבר לא יפגע בחיבורים המיוחדים בין אשכול ומקסיקו.

מחנכים בחזית
אנשי החינוך של אשכול פועלים תחת אתגרים מורכבים וייחודיים המובחנים משאר חלקי הארץ .מצד
אחד ,מתמודדים אנשי החינוך שלנו עם אתגריה המוכרים והלא פשוטים לרוב של מערכת החינוך,
העוסקת בהקניית ידע וחינוך ,חתירה להישגים והקניית ערכים .מצד שני קיבלו אנשי החינוך שלנו
'בונוס' ,לעמוד באתגרים אלה בתוך מציאות ביטחונית מורכבת כשההשלכות הרגשיות שלה על ילדינו
מורגשת כל העת .ביום שלישי בערב עצרנו לרגע וקיימנו ערב מיוחד ומרגש שכולו הכרת תודה
והבעת הערכה והוקרה לעובדי ההוראה של אשכול .הערב יועד לכלל אנשי החינוך ,על פני כל הרצף
החינוכי  -מטפלות במעונות היום ,סייעות וגננות ,מורים ומורות ,מנהלים ,מדריכים בחינוך הבלתי
פורמלי ,מנהלי חינוך ביישובים ,תומכי המערך החינוכי ואף פורשי מערכת החינוך .כל אחד מהווה
חוליה בשרשרת העשייה החינוכית של אשכול ואנו רואים חשיבות בחיזוק החוליות לשרשרת חזקה
ואיתנה ,מקדמת ומצמיחה ,למען ילדינו .אני רוצה להודות לאגף החינוך על היוזמה והארגון הנפלא
של האירוע החשוב והמרגש.

הדרום אדום!
בסוף ה שבוע זה מתחיל ,פסטיבל 'דרום אדום' .מתוכנן לנו חודש גדוש בפעילויות מהנות ,מופעים
איכותיים ,טעמים מיוחדים וכמובן שלל כלניות .כל המידע על אירועי הפסטיבל באתר -
/http://daromadom.habsor.co.il

סוף שבוע חמים ובילוי נעים
גדי ירקוני

