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כ"ו אלול ,תשע"ו
שלום לכולם,

לכתו של ידיד אמת
כולנו מרכינים ראש היום על לכתו של מנהיג ,ידיד אמת וקרוב של מועצה אזורית אשכול ,נשיאה
התשיעי של מדינת ישראל שמעון פרס ז״ל .במכלול תפקידיו לאורך השנים ,היה פרס שותף משמעותי
שלנו לדרך ומהתומכים הבולטים של ההתיישבות בנגב ולאורך הגבול .פרס עמד לצדנו בימים טובים ,
כמו גם בימים המורכבים ,ונתן לנו רוח גבית משמעותית בדרכו הייחודיות בימי שגרה ,בעתות חירום
ובאירועים המשמעותיים שלנו ,בחגיגות ה 60-למועצה ,בחנוכת התיכון המאוחד ׳נופי הבשור׳
ובביקורים נוספים ,ביניהם במכינת ׳עצם׳ בבני נצרים ובטקס חג ה שבועות בניר יצחק .יהי זכרו ברוך.

חברים טובים מעבר לים
חזרתי השבוע מביקור משמעותי נוסף ב קהילה היהודית במקסיקו ובכנס של ה( JNF -קק"ל) בארה"ב ,
שם ביקשתי לאחל לחברינו הטובים מעבר לים שנה טובה ולהודות להם על תמיכתם המשמעותית
באשכול .אני מרגיש שאנחנו ברי מזל שיש לנו שותפים נפלאים לדרך אשר יחד איתנו חושבים כל העת
כיצד ניתן לחבר את דור העתיד שלנו ושלהם וכיצד אפשר להמשיך לבנות ולפתח את אשכול .מרגש
לדעת שיש אנשים שחושבים עליינו ולמרות המרחק הגיאוגרפי ,הם חלק מהקהילה שלנו ועם נכונות
אדירה לעזור לנו לקדם פרויקטים שהם מנוע משמעותי לפיתוח של האזור .במהלך הנסיעה חתמתי
ברית ערים עם עיר במקסיקו סיטי 'ויסקילוקן' שבתחומה מתגוררים כ שליש מהקהילה היהודית
במקסיקו .במסגרת ברית הערים ניטע בקרוב חורשה באשכול על שם ה עיר השותפה שלנו.

ניצבים בחזית ההסברה
ביוזמת מרכז החוסן והדוברות של המועצה ,קיימנו החודש סדנת הכשרה מקצועית לדוברי יישובים
ולראשי הצח״י בנושא הסברה לציבור וניהול תקשורת בשעת חירום .הסדנה נועדה לספק ׳ארגז כלים׳
מקצועי לבעלי התפקידים בישובים בהתמודדות הסברתית עם אירועים משבריים ,בהם אירועי חירום ,
כחלק מרכזי בחיזוק החוסן הקהילתי .הסדנה כללה שלושה מפגשים בהנחייתה והובלתה של רונית
מינקר ,אשר שימשה דוברת המועצה במשך  7שנים וצברה ניסיון רב בתחום ,כשבמפגש השלישי
תרגלו המשתתפים ריאיון מול מצלמה עם כתב ערוץ  10בדרום ,אלמוג בוקר .הכוונה היא לקיים
הכשרות מקצועיות דומות גם בעתיד מתוך הכרה בחשיבות הרבה שיש להעברת מידע לציבור בשעת
חירום במקביל לרצון שלנו לשמור על התדמית של הישובים בתקשורת בשעת משבר .המטרה היא גם
לבסס את תפקיד הדוברות היישובית ולחזק את שיתופי הפעולה המקצועיים בין דוברות המועצה ומרכז
החוסן שלנו לבין הדוברים היי שוביים ,בשגרה ובחירום.

יותר מאלף מילים
ביום שלישי נסענו לסינמטק בתל אביב להקרנת בכורה של סרטי הפרויקט 'יותר מאלף מילים – תושבי
הדרום יוצרים סרטים' .זוהי ה שנה ה שלישית לפרויקט המופלא והעוצמתי המתקיים בשיתוף פעולה של
מרכז החוסן ,עמותת להב ,המשרד לפיתוח הנגב והקואליציה הישראלית לטראומה ,כחלק מתהליך
השיקום והצמיחה הקהילתי לאחר 'צוק איתן' .השנה נעשו ארבעה סרטים אשר כל אחד מהם מספר
את הסיפור שלנו ,תושבי עוטף עזה ,מנקודת מבט אחרת וייחודית .מה שעלה בסרטים ,זה באמת יותר
מאלף מילים .בשבועות הקרובים נקיים הקרנה חגיגית של סרטי אשכול באולם המועצה .בהמשך,
הסרטים יוצגו גם בהקרנות עולמיות כדי להביא את הסיפור של תושבי עטף עזה להכרה בינלאומית .
תודה מיוחדת למירב וידל ,מנהלת מרכז החוסן שלנו ,אשר מובילה במקצועיות ,חוכמה וברגישות רבה
את הפרויקט באשכול בשלוש השנים האחרונות.

רגע של תרבות
בימים הקרובים נחלק לכל תאי דואר במועצה את תוכנית התרבות החדשה לשנת תשע"ז ( 2016-
 .)2017השנה החלטנו להוציא חוברת אחת אשר מרכזת בתוכה את כל האירועים של כל גופי התרבות
במועצה (מחלקת התרבות ,תיאטרון הנגב ,נווה אשכול ,ספריית ידע כל ,מרכז הצעירים ,הדיונה ופורום
נשים אשכול) .בתוכנית הושקעה מחשבה רבה והיא כוללת קשת רחבה של תכנים איכותיים המותאמים
למגוון גילאים .זו הזדמנות להודות לכל השותפים ובפרט למנהלת מחלקת התרבות ,מיטל תמסוט ,על
ההשקעה והמאמצים הרבים להרחיב את ההיצע התרבותי בשבילנו ,קרוב לבית .מצורף קישור דיגיטלי
לתוכניתhttp://online.fliphtml5.com/cwkb/phmq/#p=2 :

סקר אתרים לשימור
אחרי חופשת החגים ,מתוכנן להתחיל במועצה מיזם מבורך של סקר 'אתרים לשימור' .הסקר יתבצע
בסיוע המועצה לשימור מבנים ואתרים ובריכוזו של בעז קרצ'מר ,מנהל האגף האסטרטגי שלנו .הסקר
ימפה וילמד את כל האתרים הרבים הפזורים ברחבי המועצה ,הן בשטחים הפתוחים והן בישובים .
המטרה היא לגבש רשימה מוסכ מת של אתרים ומתחמים הראויים לשימור ופיתוח ,אם לצורך זיכרון
ולימוד המורשת ואם לצורך פיתוח תיירותי ועסקי .בימים הקרובים תיעשה פניה מטעם האגף לכל
הישובים על מנת לקבל שם של איש קשר רלוונטי מטעם הישוב אשר יהיה בקשר עם צוות הסקר .
שיתוף הפעולה של הישובים חיוני מאוד!
שנה טובה
אמש השתתפתי יחד עם ראשי הרשויות בדרום באירוע הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה עם אלוף
פיקוד דרום ,איל זמיר וכל הצמרת הפיקודים של המרחב .האלוף התייחס בדבריו להקמת י"א הנקודות
לפני  70שנה אשר היוו את ה תשתית להתיישבות השוקקת כיום באזור ,על החשיבות הלאומית של
שמירת ופיתוח ההתיישבות כאן וקרא לנוכחים לנהוג כמוהו ולקנות לקראת החג תוצרת חקלאית של
תושבי הדרום ולא מיובאת .אני סבור שאחד הדברים החשובים והייחודיים שמתקיימים כאן הוא הקשר
ההדוק בן גורמי הביטחון לבין ראשי הרשויות .הקשר מאפשר לקברינטי הביטחון באזור להכיר מקרוב
את הצרכים הייחודיים של האוכלוסייה האזרחית ולהתאים את המערך ברגישות רבה לצרכים אלה.
בהזדמנות זאת אני רוצה להודות לכל כוחות הביטחון אשר עומדים יום ולילה על המשמר על מנת
שאנחנו נוכל לחיות כאן ב שקט ובטחון .ורק שיחזרו הביתה בשלום.
אני מאחל לכולנו שנה טובה ,שנה של הגש מת יעדים ,שנה של הצלחות קטנות וגדולות ,בריאות וחוסן
קהילתי .שנה של שקט בטחון וצמיחה קהילתית.
המועצה יוצאת לפגרה החל מיום  ,9.10ז' אלול ועד ליום  ,24.10כב' באלול.
מוקד המועצה פתוח  24שעות ביממה 08-9966333
האיגרת הבאה תצא לאחר החגים.

חג שמח ושנה טוב
גדי ירקוני

