 03מאי 2017
ז' אייר תשע"ז
שלום לכולם,
לתפארת אשכול

אשכול היא הסמל לחזון של מדינת ישראל כמו שחלמו החלוצים הראשונים  -התיישבות
משגשגת בקו הגבול ,חקלאות פורצת דרך ,מערכת חינוך איכותית וקהילות חזקות וערכיות.
בתוך הערוגות האלה והסביבה העוטפת ,צומחים בוגרות ובוגרים איכותיים וערכיים שממשיכים
לעשייה משמעותית לחברה .השנה זכינו לגאווה עצומה עם קבלת בשורה על שני חיילים בני
אשכול שנבחרו כמצטייני נשיא המדינה על שרותם הצבאי – סמ"ר ינאי רובינשטיין (נירים)
וסמ"ר ענבל כספי (מגן) .שניהם נולדו וגדלו באשכול ,למשפחות שורשיות ,התחנכו במערכות
החינוך כאן ופעילים בעשיה ערכית למען הקהילה .בחירתם מביאה גאווה רבה למועצה,
לתושבים ,למערכת החינוך של אשכול ומהווה מקור השראה לבני הנוער אשר נמצאים לקראת
שירותם הצבאי .השנה החלטנו על תחילתה של מסורת חדשה ואת חגיגות העצמאות במועצה
פתחנו עם הוקרה מועצתית לשני החיילים המצטיינים שלנו .אני משוכנע שערכיהם והצטיינותם
האישית נטועה בהם וילוו אותם בכל דרך ,יחלחלו ויתרמו לחברה הישראלית ולקהילת אשכול.
ישר כח!

מועצה ללא אלימות
לאחרונה קיימתי פגישה עם השר לביטחון פנים ,גלעד ארדן ,כדי לבחון אפשרויות לחיזוק הביטחון
והמוגנות ביישובי המועצה וצמצום האלימות .בעקבות הפגישה ,התחלנו תהליך בחינה בשאיפה
להצטרף לתוכנית הלאומית 'עיר ללא אלימות' .השבוע נפגשנו במועצה עם מנהל התוכנית ,דני שחר,
שהציג לנו מגוון תוכניות מותאמות למרחב הכפרי של אשכול לחיזוק הביטחון בישובים והמוגנות
האישית .התרשמנו מהיעילות הטמונה בתוכנית וסיכמנו על ישיבת המשך עם אנשי המקצוע בחינוך,
ברווחה וביטחון מול מקביליהם במשרד לביטחון פנים .במקביל ,לבקשתנו ,תקצב המשרד מרכיבי
בטחון לשבעת הישובים העורפיים שהם מחוץ לעוטף עזה ,כולל אבטחת ישובים והתקנת מצלמות.

להקדים תרופה (ושלא נזדקק!)
לאחר תהליך ארוך מול פיקוד העורף ,אושרו לנו  20מיגוניות חדשות נוספות לישובים .המיגוניות יפוזרו
בישובים לפי הצרכים כשבראש סדר העדיפויות נמצאים הישובים העורפיים אשר קולטים תושבים
בחירום (אורים ,צאלים ,גבולות) .אני מודה לאילן איזקסון קב"ט המועצה ולסא"ל אמיר בן דוד נציג
פקע"ר באוגדת עזה אשר ליווה את התהליך והשכיל לקבל את עמדתנו  -שמוטב להיערך מראש בשגרה
ולא כשמאוחר מדי .ושלא נזדקק .בתמונה 4 :מיגוניות בדרכן אתמול לקיבוץ צאלים.

שבת שלום
גדי ירקוני

