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ידאדרתשע"ו
פורום הנהגות ישובים /יצאנו לדרך
ביום שני קיימנו במועצה את המפגש הראשון של פורום ההנהגות המשותף של כל יישובי
המועצה .המפגש הוקדש להיכרות ותיאום ציפיות ולדיווח שלי על נושאים מרכזיים שאותם
מקדמת המועצה .הדיון המרכזי נסוב על כביש  232ודרכי הטיפול שלנו מול הרשויות .אני
רואה חשיבות רבה בקשר הישיר בין המועצה עם ראשי הישובים וקיומו של שיח ודיון
פתוחים על נושאים מועצתיים וקורא להמשך שיתוף הפעולה מצד כל הישובים במפגשים
הבאים .סוכם שמפגשי הפורום יעסקו כל פעם בנושא מרכזי אחד .את הדיון הבא (יוני)
נקדיש לפרויקט בית הספר היסודי החדש ומיזוג הקהילות ונציג להנהגות הישובים את
פעילותהועדה.ניתן(ואףמומלץ)להעלותהצעותלדיוןלמנהלהפורוםהמשותף,ליטוחנציס
(ניריצחק)במייל:Lito@nir.org.il. 
דרום אדום ומוצלח
ביום שלישי קיימנו את הכנס השנתי לסיכום פסטיבל 'דרום אדום' ,בהשתתפות ראשי
המועצות החברים בעמותת התיירות ,תיירני האזור ,מנכ"ל משרד התיירות ושני מנהליה
המוכשרים של עמותת התיירות שלנו ,עמית לבקוב ולבנת גינזבורג .עמית ולבנת הציגו את
הפעילות הענפה של הפסטיבל ,ששבר השנה שיא של כל הזמנים במספר המבקרים
והאירועים .'דרום אדום' הפך עם השנים לפסטיבל הגדול והממותג ביותר בארץ וההצלחה
היא של כולם – התיירנים ,התושבים הסבלנים ,שיתוף הפעולה של ראשי המועצות וכמובן
צוותההפקההמנצח.ישרכח,נמשיךונצליח! 

מפגעי זבובים
הקיץ מתקרב ועמו מפגעי הזבובים ושאר המזיקים (יתושים ,נחשים ,דבוריות )...והתחלנו
בפעולות ניטור וטיפול ,פיקוח והסברה .השנה נערכנו והתארגנו מוקדם מהרגיל וכבר
התחלנו בהצבת מלכודות זבובים חד פעמיות כטיפול מקדים ומשלים ביישובים שהחליטו
לקבל את השירות מהמועצה .בהמשך (לפני פסח) יוצבו מלכודות קבע .ישנה חשיבות רבה
לפעולות מניעה אישיות של כל אחד ואחת מאתנו ואני מציע להקדיש מספר דקות ולעיין
בהסברהמפורטשהוציאאגףהתברואהואיכותהסביבהבנושאזה.

בשירות ההסברה הלאומי
משלחת של חברי פרלמנט ממפלגת הלייבור הבריטית ביקרו השבוע באשכול (ניר עוז)
בליוויו של שגרירנו ,ג'אן ברמן (אבשלום) .המשלחת הגיעה אליינו כדי ללמוד מקרוב על
מציאות החיים באזור והאתגרים המורכבים .עם הצטרפותי לביקור ,פתחתי בהבעת צער על
הטרוראשרמכהבאירופהושיתפתיאתהחבריםבהתמודדויותשלקהילתאשכולמולאיומי
הטרור בחמש עשרה השנים האחרונות .הצעתי סיוע באמצעות הידע והניסיון הרב שצברנו
בתחום החירום ,בדגש על הטיפול באוכלוסייה ושמירת החוסן .לצד האתגרים ,סיפרתי על
המחויבות והמאמצים הבלתי פוסקים של הקהילה להמשיך לפתח את הישובים ולקיים חיים
שמחים ומשגשגים .לא הייתי צריך להסביר יותר ,כי בדיוק עברה תהלוכת התחפושות של
ילדי ניר עוז והראתה שמחה מה היא .ביקשנו שייקחו אתם בחזרה לאנגליה את קולם של
תושביעוטףעזהבמאבקמולהדהלגיטמציהשלה .BDS-


תתחילו למתוח את השרירים....
במהלךסוףהשבועהבאיתקיימובתחומיהמועצהשלושהאירועיםספורטיבייםקהילתיים,
ללאעלות.רקצריךלהירשםולבוא! (פרטיםמלאיםעלכלאחדמהאירועיםבאתרהמועצה) 


מרוץ אולטרה עוטף עזה (יוםחמישי – )31.3מרוץמשותףעםחייליאוגדתעזהלאורך
העוטף.המרוץיתחילעםזריחהבאנדרטתאוגדתהפלדהויסתייםבשקיעהבחוףזיקים
(101ק"מ).במסגרתיוםהמירוץ,יתקייםבאשכולמסלולמקוצר(5ק"מ)שיצאמבארי.



מסע אופניים נשי (יוםשישי – )1.4בפעםהרביעיתברציפות,פורוםהנשיםשלנו
ומחלקתספורטחוגיםוהעשרהארגנומסעאופנייםנשי,פתוחלכלתושבותאשכול.
המסעיוצאבתלגמה(7ק"מדרגתקושיקלה-בינונית)בהדרכתהשלענתבוב(יתד).
בסיוםהמסלולתמתיןלרוכבותארוחתבוקרמפנקתעלגדולנחלהבשור.



נעים על גלגלים(יוםשבת,)2.4–מסעהאופנייםהמסורתיהמשותףשלארגוןנכי
צה"לוביתהלוחםיחדעםהמועצה.המסעהמיוחדהמרגשמשלברכיבהשלנכיצה"ל
עלאופניידיים,לצדאזרחיםהרוכביםעלאופנייםרגילות.תכליתהמסעלצייןאתהקשר
והאחדותביןכלסוגיהרוכביםמכלסוגיהקהילות.

סוף שבוע נעים ופורים שמח!
גדי ירקוני 

