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שלום לכולם,

בהתאם לנהלי משרד הפנים לקראת הבחירות לרשויות המקומיות באוקטובר  ,2018לא אוכל
להמשיך לשלוח את האגרת השבועית לתושבים במתכונתה הנוכחית .נהלי משרד הפנים
אוסרים על הפצת פרסום אגרת מטעם ראש מועצה מכהן חצי שנה לפני הבחירות לרשות .לכן,
החל משבוע הבא יופץ ,במקומה של האגרת ,דף שבועי עם עדכונים מטעם המועצה.

בטוב וברע
רבים וטובים הגיעו לבקר השבוע באשכול כדי להביע מסר של תמיכה והזדהות ,לשמוע מקרוב
על התחושות והצרכים שלנו על רקע האירועים האחרונים ולהציע סיוע ,כל אחד בתחומו,
לחיזוק ההתיישבות .חברי סיעת המחנה הציוני קיימו את ישיבת הסיעה בקיבוץ כיסופים ,השר
לביטחון פנים גלעד ארדן הגיע איתנו לעין השלושה ,סייר בשדות שרופים במרחב המועצה
ונפגש עם לוחמי האש בשטח וח"כ יאיר לפיד יו"ר יש עתיד הגיע לראות מקרוב את מכתש
בארי השרוף .יו"ר הכנסת ,ח"כ יולי אדלשטיין הגיע לעין השלושה ,שם פיתח בין היתר שיחה
ברוסית עם ילדי גן שיבולים דוברי השפה שחיים בקיבוץ במסגרת בית ראשון במולדת .לאחר
מכן הגיע למועצה ,נפגש עם צוות מרכז החוסן וסיים בישיבה במועצה עם ראשי הרשויות
בעוטף והנהלת המועצה .לא ,כל האנשים האלה לא באים או קשובים אלינו רק בזמן מטחים
ושדות בוערים .הם תומכים ומחויבים להתיישבות באשכול גם כששקט.

קצין וג'נטלמן
נפרדנו השבוע ,ביראת כבוד גדולה ,ממפקד פיקוד הדרום היוצא ,האלוף אייל זמיר וקיבלנו את
פניו של המפקד החדש ,אלוף הרצי הלוי .אני מוקיר תודה והערכה עצומה לאייל זמיר אשר
עמד בראש מערך ההגנה יוצא הדופן על אזורנו באחת התקופות המורכבות והמאתגרות.
למרות האתגרים הרבים לאורך הגבול בתקופה זו ,הצלחנו לשמור על שגרת החיים ,לפתח
את הישובים ולקיים חיים קהילתיים משגשגים .אייל עמד איתנו ,ראש המועצות בעוטף עזה,
בקשר ישיר והדוק והעמיד את נושא הקשר בין הצבא להתיישבות כערך עליון .דבר אשר בא
לידי ביטוי ביכולת ההתמודדות שלנו .אני מאחל לאלוף הרצי הלוי הצלחה רבה ומייחל שישמר
את אותה מדיניות שיצר זמיר בכל הנוגע לקשר ההדוק והחשוב עם התיישבות.

מחול היופי
זו שנה שלישית ברציפות שאני צופה במופע סיום השנה של האולפן למחול שלנו .אני לא
מומחה גדול במחול אבל עם תחושת החוויה שלי ,אני לא יכול להתווכח .זכינו ,שוב ,לכמה
שעות של עונג צרוף ממופע מרהיב ,מלהיב ומקצועי .צוות ההפקה הנמרץ של המופע החליט
השנה לתת ביטוי לאופי הקהילתי המיוחד שמקבל מופע המחול של אשכול וארגן לבאי
המופע גם 'בית קפה' נייד עם פינות ישיבה מחוץ לרחבת האולם .זכינו בחגיגה קהילתית
נפלאה ומרוממת .תודה לכולם.

כבוד לאלופות
בשבוע שעבר סיפרתי על הזכייה של שחקניות נבחרת הכדורעף של אשכול באליפות ישראל
בכדורעף חופים .השבוע אירחתי את שחקניות הנבחרת במועצה ,כדי לתת להן כבוד של
אלופות ולשמוע מהן ,על חוויותיהן סביב התחרות .הספורטאיות הנהדרות האלה סיפקו לנו
רגע של גאווה ושפיות בשבוע הלא פשוט שעבר עלינו במועצה והוכיחו מה המשמעות של
המושג 'חוסן' במועצה אזורית אשכול.

ברכות גם לנבחרת הקט-סל לילדי ד' – ו' ולמאמן עומר סגל על זכייתה באליפות הליגה.
ההורים שלאורך כל השנה היו פעילים ותומכים ,הפיקו בסיום המשחק האחרון מסיבת הפתעה,
פרסו שטיח אדום ,וערכו קבלת פנים שמחה וחגיגית לאלופים הצעירים .כאוהד הפועל מושבע
שמחתי לקחת חלק בחגיגות האדומות.

שבת שלום
גדי ירקוני

