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יום חמישי כ"ז שבט תשע"ז
שלום לכולם,
מרכז קהילתי אשכול
השבוע מליאת המועצה אישרה ונתנה את בירכת הדרך להקמת מתנ"ס באשכול .לא מדובר
על מבנה חדש במועצה אלא יצירת מבנה אירגוני מתכלל שיפעיל את תרבות הפנאי
והספורט במועצה בצורה הוליסטית ובראייה קהילתית .אני מאמין שזוהי בשורה חשובה
עבורנו שיש בכוחה לשמר את התוכניות והפעילויות הרבות והנהדרות הקיימות כיום
ובמקביל לשפר ,ליעל ,להתאים ולהעשיר את השירותים והתוכניות בהתאם לצרכים והמגמות
הקיימים .בשבועות הקרובים נחל בתהליך מואץ עם החברה למתנ"סים של הגדרת
התחומים שיפעלו תחת אחריות המרכז הקהילתי.

צעד קדימה שניים אחורה
תכנון והרחבת כביש  232הינו פרויקט דגל לשיפור איכות החיים באשכול .קודמי בתפקיד
עשו מאמצים רבים לקדמו והמלאכה עוד רבה .בשנה האחרונה נאמר כי ביצוע הכביש
יסתיים עד סוף  – 2018תחילת  ,2019עם זאת להפתעתי ולהפתעת נציגי כל יישובי
המועצה ,בישיבת המליאה שהתקיימה השבוע הציגו מנהל הפרויקט ומתכנן הכביש לו"ז
חדש :תכנון וביצוע  8ק"מ בלבד שיסתיימו ב  ,2020 -והקטע הבא (כ 10-ק"מ ,עד צמת
מעון) יסתיים רק ב .2021-לוח זמנים זה איננו סביר ואסור לנו לקבלו כגזירה משמיים .אני
נחוש להביא לקיצור ההליכים ולבצע את הפרויקט כפי שתוכנן וכפי שהובטח לנו .כולי תקווה
כי אהייה ראש המועצה האחרון שיידרש לטפל בפרויקט זה.

אנשים טובים באמצע הדרך
פעמים רבות יוצא לי לספר למשלחות מהארץ ומחו"ל המגיעות למועצה את הסיפור שלנו,
תושבי אשכול .השבוע התרגשתי לשמוע אישה מדהימה בשם בטסי פישר מספרת על
אשכול למשלחת של  JNFארה"ב .בטסי היא תורמת של  JNFשלקחה על עצמה להוביל צוות
שמבקש לחזק את עוטף עזה .היא סיפרה למשלחת על החיים באשכול ,על האתגרים ,על
הפרויקטים שחשוב לפתח ועד כמה המפגש עם התושבים של אשכול נגע בה .התרגשתי כי
בטסי לא נולדה באשכול ולא גדלה באשכול ובעצם היא ביקרה באשכול לראשונה במרץ שנה
שעברה וכעט זוהי הפעם השנייה שהיא נמצאת כאן .בטסי הספיקה לפגוש תושבים ,יזמיות,
להרקיד ילדים בשני בתי ספר ,להיפגש עם מנהלי תחומים במועצה ,להשקיף על מליאת
המועצה ,ללמוד על הפרויקטים העתידיים שמתוכננים ולהתעדכן על פרויקט בו היא והצוות
שלה החליטו לתמוך באשכול .היא הותירה אותי נפעם מהמסירות והאהבה הרבה שלה לעם
ישראל ,מדינת ישראל ,עוטף עזה ואשכול.

שותפות
משלחת קהילתית רחבה של מבוגרים ונערים מאולבני הגיעו לבקר אותנו השבוע .כתבתי
מספר פעמים על השותפות וחשיבותה בעיני .השקעה בחיבור בין יהודים בארץ ובתפוצות
חשובה לא רק לחיזוק הזהות היהודית שלהם אלא גם חשובה עבורנו .איך יודעים שזה
עובד? כשהצטרפתי לארוחת ערב עם המשלחת והמארחים הישראלים של הנוער והמבוגרים
לא הצלחתי לזהות מי מאשכול ומי מאולבני.

משטרה קהילתית
משטרת אופקים וילדי יובלי הבשור פיתחו קשר מיוחד .השוטרים הגיעו לבית הספר ללמד
על זהירות בדרכים ,הילדים המקסימים שלחו לשוטרים ציורים שנתלו ברחבי תחנת
המשטרה באופקים וריגשו מאוד את לובשי המדים הכחולים .כמחוות חזרה ,הזמינו שוטרי
תחנת אופקים את ילדי שכבת א' ליום כיף בתחנה ופגשו שוטרים פרשים על סוסים ,את
שוטרי יחידת הכלבנים ,רובוט לניטרול חפצים חשודים ועמדת פיינטבול .זו חוויה נהדרת
לראות עד כמה המשטרה והקהילה שלנו מחוברים .הילדים והשוטרים התרגשו ונהנו
מהמפגש .גם אני התרגשתי לראות אותם.
תודה רבה לאבי לוי מפקד תחנת משטרת אופקים ולכל צוות התחנה המסור.

שהחיינו
השבוע יצקו את היסודות לבית הקבע הראשון בשלומית .אחרי תהליכים בירוקרטיים
וסטטוטוריים לא פשוטים סוף סוף הגענו לרגע הזה וזוהי רק הסנונית הראשונה .בועדה
המקומית נגב מערבי טוענים שתנופת הבנייה באשכול גבוהה בכל פרמטר לאומי .אנו
מודעים לבירוקרטיה ועושים מאמצים בשיתוף יו"ר הועדה המקומית ומהנדס הועדה לקצר
את התהליכים הארוכים.
מי שלא ביקר עדין בישוב הצעיר ,שלומית ,אני ממליץ לו בחום לעשות זאת .אסיים בציטוט
שאני אוהב לשמוע מתושבי החלוציות" :ובבניין הארץ ננוחם".

שבת שלום
גדי ירקוני

