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ט'חשון,תשע"ו 
שלום לכולם,
בטחון
עברנו באשכול שבוע שקט יחסית מבחינה ביטחונית ,אך הפיגוע הקשה בבאר שבע זעזע
את כולנו .מעבר לתוצאותיו הקשות ,התווספה הידיעה שהמחבל הוא בדואי תושב הנגב.
ראשי הרשויות במגזר הבדואי כינסו בעקבות הפיגוע דיון חירום ויצאו מיד בהודעת גינוי
חריפה והוקעה של המעשה .מדובר במסר חשוב ומתבקש שאני מברך עליו ומצפה גם
מההנהגה הרוחנית לגלות אחריות ולעצור ביטויי הסתה בתוך המגזר הבדואי .גם עליינו
לגלותאיפוקולאלהיגררלהקצנהתוךהכתמתמגזרשלםבשלהמקרה.כלביטויכזהעלול
להביאלהקצנהנוספתשלהלכיהרוחומסכןאתמרקםהחייםהמשותפיםשלנוכאן. 


יחד עם זאת הדאגה והחשש לנוכח האירועים המתמשכים מובנים וטבעיים ולכן נקטנו
השבוע במספר פעולות כדי להגביר את מעטפת האבטחה ברחבי המועצה ולחיזוק תחושת
הביטחון.עדכוןבנושאפורסםביוםשלישיוניתןלעייןבובקישורהבא. 

חשוב לציין שאנו מקיימים הערכות מצב מדי יום ונמצאים בקשר שוטף עם הצבא .כרגע אין
שינויבהנחיותהביטחוןבאזורנווישלשמורעלשגרה.עלכלשינויבהנחיותנעדכןבהתאם. 

אבטחה בגני ילדים
בשבועשעברפרסםמשרדהאוצרבכליהתקשורתהחלטהעלתקצובאבטחהבגניהילדים
ומעונות היום .בפועל ,הרשויות המקומיות מתקשות מאוד ליישם זאת בשל מחסור חמור
במאבטחים ברמה הלאומית .מנגד ,הכשרת מאבטח לוקחת שבועיים לפחות ,בעוד
שההחלטהשלהאוצרלגביהאבטחהתקפהלשבועייםבלבד(עדה.)30.10-כדילתתבכל
זאתמענהבגני הילדים ,הנחנואתהרבש"ציםלתגברמשמעותיתאתהסיוריםסביבהגנים
ורעננו נהלים לצוותי החינוך .במקביל ,הורים שיהיו מעוניינים להתנדב ולקחת חלק במערך
האבטחה ,יוכלו לקבל הכשרה מקצועית מאנשי מחלקת הביטחון במועצה (יש להירשם אצל
ספירשאובי,עוזרתקב"טהמועצה–.)050-6965213 

הטבות מס – עדכון 
אתמול התקיים דיון בוועדת הכספים של הכנסת לגבי המתווה החדש של הטבות המס
לישובים .הדיון היה סוער מאוד על רקע אי הכללת ישובי יהודה ושומרון במתווה ולצערנו
הרב הסתיים ללא הכרעות .בטיוטת המתווה (שטרם אושר) צורפו לשמחתנו גם הישובים
המרוחקים שלנו ,שלא זכאים כיום להטבות מס (אורים ,גבולות וצאלים) .דיון המשך יתקיים
בשבוע הבא ובינתיים אנו ממשיכים ולוחצים בעניין .אמנם עשינו צעד חשוב קדימה ,אך
נכונהלנועודדרךארוכה... 

אינדינגב
האמת,אםמישהוהיהאומרלילפנישנהשיוםאחדאשתתףבפסטיבל‘אינדינגב’ושאפילו
אהנהמכךמאוד,רובהסיכוייםשהייתידוחהזאתעלהסף.אךהמציאותלעיתיםעולהעל
כלדמיוןומהשאתהלאמכיריכוללעיתיםלהפתיעאותךמאודלטובה...
בסוףהשבועהאחרוןהתקייםהפסטיבלבמצפהגבולותבפעםהתשיעיתברציפות,רק
שהפעם׳קפצתי׳לבקר.בחודשיםהאחרוניםאנינמצאבקשרהדוקעםמארגניהאירוע
ומסייעעםסוגיותהרישויהמורכבות.נשבתיבקסמםשלהצעיריםהנפלאים(רובםתושבי
אשכול)אשרעובדיםקשהוביסודיותרבהכדילהריםאירועמוסיקהאלטרנטיביאיכותי
מתוךאהבהושליחותוללאמטרתרווח.תחתידיהםהפךאינדינגבלפסטיבלהטובבתחומו

בארץ,אשרמהווהבמהלמוסיקאיםשאוליהםמוכריםפחות,אךמוכשריםמאוד.אניגאה
שאשכולהיאהקרקעהפורהשלהאירועהייחודיונמשיךלסייעלולהתקיים .

שבוע הדמוקרטיה
במהלךהשבועהקרוביקייםתיכון'נופיהבשור' את'שבועהדמוקרטיה' בותוקדשהפעילות
הבית ספרית לעיסוק מעמיק בנושאים ערכיים-חברתיים .מדובר בתוכנית שבית הספר
מקיים מיום הקמתו סביב יום השנה לרצח רבין .השנה ,בחר בית הספר לדון ולהתמקד
בסוגיות של גזענות ,זכויות אדם וקבלת האחר .התוכנית מגוונת ומעניינת מאוד וחלקים
ממנה פתוחים לקהל הרחב .דווקא בימים אלה יש חשיבות רבה לעיסוק חינוכי מעמיק
בסוגיות אלה ובית הספר מזמין גם תושבים המעוניינים בכך לקחת חלק .התוכנית המלאה
בקישורהבא.ישלהירשםמראשאצלעידיתגרינס,רכזתהחינוךחברתי:.050-5351612 


למרות הקושי שאנו חווים בתקופה האחרונה במדינה כולה ,חשוב לשמור על אופטימיות.
לקראתשבת,בחרתילשתףאתכםבשירשמתנגןבראשיבימיםהאחרונים :
"אפילובשרבהכיכבד 
ידעתישהגשםעודירד 
ראיתיבחלוןשליציפור 
אפילובמשבסופהוקור" 
(מילהטוב/יעקבגלעד) 
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