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ב' חשון תשע"ז
שלום לכולם,
מועדים לשגרה...
אחרי חודש גדוש במועדים חזרנו לפעילות רצופה עם כוחות מחודשים לקראת תקופת עשיה
משמעותית .אנו עובדים במלוא המרץ על בניית תוכנית העבודה לשנת  2017והכנת תקציב
המועצה לשנה הבאה .במקביל אנו פועלים באינטנסיביות מול משרדי הממשלה לקראת
האישור הסופי של תקציב המדינה ,כדי להבטיח שיכלול את התוכניות והפרויקטים שהגשנו.
המשימה לא פשוטה מכיוון שאנו מתמודדים עם 'תחרות" על סדרי עדיפויות לאומיים מול
אזורים אחרים בארץ וגם על סדרי העדיפויות בצרכים הייחודיים בתוך העוטף.

שמחת תורה
בצאת חג סוכות חגגנו ברחבת המועצה כמיטב המסורת את אירוע ההקפות השניות .האירוע
היה שמח וחגיגי מאוד ,אך לצערי היתה נוכחות דלה של תושבים מכלל היישובים .ההקפות
השניות הן אחת המסורת היפות והשמחות ,המהוות סמל לאחדות ושלמות והיינו רוצים לקיים
אותן כאירוע מועצתי מרכזי ורב תרבותי .כדי לנסות ולקיים זאת ,החלטנו אחרי האירוע על
הקמת צוות חשיבה רחב משותף עם נציגים מכלל הקהילות של אשכול ,למציאת דרך משותפת
בה נוכל לקיים אירוע מועצתי מרכזי תוך כיבוד הרגשות ואורחות החיים של כלל הקהילות של
אשכול.

טוב מראה עיניים...
בשבוע שעבר הגיעו לסיור בעוטף עזה יו"ר מפלגת יש עתיד ,יאיר לפיד ,עם קבוצה גדולה של
שגרירים ממדינות ברחבי העולם כדי להציג מקרוב את האיומים הביטחוניים שאיתם מתמודדת
האוכלוסייה האזרחית ליד הגבול .בביקור סיפרנו על שגרת החירום והגענו לפיר מנהרת טרור
שאותרה ב'צוק איתן' בלב השדות החקלאיים שלנו וניסינו להמחיש את גודל האיום .את מהות
האיום ,הקרבה לישובים ,הפלישה הבלתי מתקבלת לשטחנו וזכותנו הלגיטימית להגנה וסיכול
איומי הטרור על יישובינו .אין לי ספק שביקור השגרירים בשטח עשה עבודת הסברה
אפקטיבית וסיפק תובנות חדשות ורחבות יותר על המציאות בגבול עזה אשר יסייעו לנו
בהסברה לעולם.

"עם שאינו יודע את עברו ,ההווה שלו דל ועתידו לוט בערפל" (יגאל אלון)
במוצאי יום כיפור נפתחו אירועי שנת ה 70-ל-י"א הנקודות בנגב ,בהם שלושת הקיבוצים שלנו:
אורים ,בארי ונירים .חגיגות ה 70-יצוינו לאורך כל השנה ,במגוון אירועים ופעילויות ,הן בתוך
הישובים עצמם והן באירועים מועצתיים מרכזיים ,לרבות על ידי שילוב הנושא בתוכנית
הלימודים ובפעילויות במערכת החינוך הפורמאלית והבלתי פורמאלית .שלושת הקיבוצים
שהניחו את היסודות להתיישבות רבת הגוונים היפה והמשגשגת כאן נמצאים כיום בתהליך
מרתק של התחדשות והתאמה לצרכים המשתנים לצד שימור הצביון והערכים עליהם הושתתו
לפני  70שנה .אני מאחל לחברים עוד שנים רבות של בנייה ,עשיה וסולידאריות.
בחודש הבא נחנוך בגבעת האירוסים שעל דרך השדות פסל מרשים של הפסל אברהם
בורשטיין (עין השלושה) המסמל את שנת ה 70-ל-י״א הנקודות .הפסל יתנוסס על פסגת
הגבעה ,שתיקרא מעתה גבעת י״א הנקודות .בשבוע הבא תקדיש הכנסת יום לציון  70שנה
לעליית  11הנקודות ביוזמת ח"כ חיים ילין .דיוני הכנסת באותו היום יוקדשו לסוגיות של פיתוח
הנגב ,תוצג תערוכת צילומים ויתקיים טקס שבו יובאו סיפורי המתיישבים ויחולקו תעודות
הוקרה למקימי הישובים .המועצה מעמידה לרשות שלושת וותיקי הישובים אוטובוסים להסעת
לאירוע.
אינדינגב!
במהלך סוף שבוע שעבר ביקרתי במקום הכי שמח וקסום בנגב  -פסטיבל אינדינגב! שלושה
ימים של מוסיקה עצמאית מעולה בלב המרחבים המדהימים ,אוירה נפלאה ,אנשים שמחים
שהגיעו מכל רחבי הארץ ,וכל זה אצלנו באשכול  -במצפה גבולות .ביקרתי בפסטיבל יחד עם
מפקד המחוז ומפקד המרחב במשטרה ושמענו מהמארגנים על מערך ההפקה והאבטחה
המורכב כדי לאפשר את קיום האירוע המיוחד הזה כבר  10שנים ברציפות .אגב ,המייסדים
והמארגנים של האירוע מראשיתו ועד היום ,הם משלנו  -אסף קזדו (גבולות) תום גל (ניר יצחק)
ומתן נויפלד (שדה ניצן) ועוד רבים וטובים שהם חלק בלתי נפרד מההצלחה .היה נפלא! ניפגש
בשנה הבאה...

עוצמה של קהילה
שני אירועים שקרו השבוע המחישו שוב את עוצמת הסולידריות הקהילתית יוצאן הדופן של
אשכול .בשריפה שהשתוללה במשך שעות ארוכות בליל החג בנחל הבשור וכילתה עשרות
דונמים של חורש טבעי ,פעלו מספר רב של כבאיות מכל המרחב ושני מטוסי ריסוס .אך בסופו
של דבר הושגה שליטה על השריפה בזכות ההירתמות של כוחות מקומיים שלנו .הרבשצ"ים
שהגיעו למקום ונתנו יד במערך וצביקה גוטליב (עין הבשור) שנידב שני שופלים שפעלו במקום
ויצרו מחיצת חול אשר מנעה את התפשטות השריפה ואפשרה לכבאיות להגיע למוקדים
נוספים.
גם באינידינגב נוצרה בעיה בערב שישי ועלה איום ממשי של סגירת האירוע על ידי המשטרה
בשל סוגיות אבטחה( .לא אכנס כאן אם מוצדקות או לא )...אך גם במקרה הזה הוכיחו הכוחות
המקומיים את רוח ההתנדבות והסולידריות יוצאת הדופן .הרבש"צים ,ורס"ם בילי בן שטרית
ממש"ת אשכול ,נתנו יד והתגייסו לאבטחת האירוע ובכך אפשרו את המשך קיומו .תודה
מיוחדת לקב"ט המועצה ,אילן אייזקסון ,שחלש על האירועים בנחישות ורתם איתו את
החברים .ישר כח! יש על מי לסמוך ובמה להתגאות!

שבת שלום
גדי ירקוני

