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כ"השבטתשע"ו 
יבנו לנו מכשול
שר האוצר ,משה כחלון ,ביקר אתמול באשכול ובשדותנגבוקייםעםראשיהמועצותבעוטףפגישת
עבודה.השרהעבירבביקורמסרברורוחשוב:תקציבלאיהווהמחסוםלהגנהעלתושביעוטףעזה.
ישתקציבלמכשולוהקמתואינהמתעכבתונמצאתבקדימותראשונה. 
הביקורשלהשרהתקייםבהמשךלבקשותינולקדםבמידיתאתתקצובהקמתהמכשוללאורךהגבול
בעקבותהחששהמובןשלהתושביםמפניאיוםהמנהרות.אניסומךעלהצבאשפועלבכלהאמצעים
להגןעלהישוביםומודהלשרשהבהיר באופןשאינומשתמעלשתיפניםאת המחויבות הממשלתית
להעמיד תקציב משמעותי לכך ( 2.5מילארדשקל) .אני אמשיך ולא אשקוט עד שנראהאתפרויקט
המכשול יוצא לדרך ואת הדחפורים בעבודה.המכשול יספק את הביטחון וההגנה המרבית לישובים
ואנונוכללהמשיךאתהצמיחהוהפיתוחבאזור. 


תהליך אסטרטגי לגיל השלישי
אוכלוסיית הגיל השלישי במועצה הולכת וגדלה ואנו נדרשים לחשיבה מעמיקה וארוכת טווח לגבי
הצרכים והמענים הנדרשים לשמירה ושיפור איכות חייהם .לצורך זה חברו הגורמים ברשות -
העמותה למען הקשיש ,המחלקה לשירותים חברתיים ,מחלקת הבריאות והיחידה להתנדבות ,יחד
עםנציגיציבורוביניהםחברימליאה,כדילגבשתכניתאסטרטגיתמועצתיתלתחוםזה. 
אין ספק שלאורך השנים פותחו במועצה מענים מצויניםלאוכלוסיית הגיל השלישיאךיש צורך לפתח
את המענים ולהתאימם לשינויים ולצרכים עכשוויים .כחלק מהתהליך יעשה שימוש בסקר לתושבים
ובקבוצותמיקודוישחשיבותלשיתוףפעולהבעניין.אנירואהאותנומחויביםלהעניקמעניםאיכותיים
לרווחתהוותיקים כפי שאנו פועלים לתתמענים לדור הצעירים.בהזדמנותזואני מודה לענת תבורי,
מנהלתמחלקתהבריאות,שמובילהאתהתהליךבמקצועיותוביסודיות .
השמיים הם לא הגבול!
איך אסטרונאוט יצחצח שיניים בחלל?איך ניתן להחזיק כלים בחלל?איך לייצר אוכל מזין המותאם
לתנאיםהפיסיקלייםבחלל? ....
אלו לא סוגיות שמיטב המוחות ב NASA-מנסים למצוא להם פתרונות ,אלא תלמידי כיתות ו' שלנו
ב'יובלי הבשור' ו'ניצני אשכול'! בשני בתי הספר מופעלת תכנית לימודים שנקראת 'השמים הם לא
הגבול" בשיתוף עם עמותת  .Space-Ilבמסגרת התוכנית נחשפים התלמידים לתנאים ולאתגרים
בחלל וממציאים להם פתרונות יצירתיים .ביום שישי האחרון השתתפתי באירוע סיום התוכנית
ונחשפתי לתוצרים מרתקים ויצירתיים במיוחד שעשו התלמידים.זוהי תוכנית מדהימה שחושפת את
התלמידים לטכנולוגיה מתקדמת ולעולם המחר בדרך מעניינת המעודדת סקרנות וחשיבה יצירתית.
אחרי שראיתי את התוצרים,אני די משוכנע שחבויים כאן כמה ממדעני העתיד ומהנדסי המחר.ישר
כחלתלמידיםולצוותיהחינוך! 

מסע-שא
בדרך כללאני לא נוהג לכתובשבוע אחר שבועעל אירוע מסוים ,אבליש מקרים שהם יוצאי דופן.
ביוםראשוןבערבצפיתיב"מסעשא",המופעהמשותףשלניצולי שואה מאשכול יחדעם בני הנוער
וזוהיתהחוויהעוצמתיתומרגשתבמיוחד.המופעהואחלקמפרויקט ייחודיהמשותףל'נווהאשכול',
'תיאטרוןהנגב'ו'נופיהבשור' לתיעודוהנצחתזיכרוןהשואה.במהלך החודשים האחרונים נפגשו בני
הנוער עם הניצולים ושמעו מהם באופן בלתי אמצעי את סיפוריהם האישיים מתקופת השואה.מתוך
המפגשים עובד מופע תיאטרלי עוצמתי ,שכלל את סיפורי הניצולים בגוף ראשון ,בשילוב של קטעי
ריקוד ,שירהונגינהמופלאיםשלבניהנוער .אחד הדברים המרגשים ביותרהיה לראותאתהקשר
המיוחדשנרקםביןהניצוליםוהנעריםשמהוויםלפידזיכרוןלבניגילםולדורותהבאים. 
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