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תושבים יקרים

תחילתה של שנה חדשה היא זמן לעצור לרגע 

ולהתרווח. להתבונן על מה שהיה לנו בשנה 

שחלפה ולשאת עיניים קדימה, לציפיות ותקוות 

לשנה החדשה. 

בשנה החולפת השקענו משאבים רבים לקידום 

ופיתוח המועצה. מספר פרויקטים גדולים 

ומשמעותיים לאשכול יצאו לדרך. מפירות 

חלקם אנו זוכים כבר להנות ואת הפירות של 

חלקם נקצור בעתיד. 

משבר הקורנה שפקד את העולם אילץ אותנו 

לשינויים, להתארגנות חדשה וליצירת סדר 

"לצד הקורונה והאתגר הבטחוני, המשכנו 
בעשייה. שיערנו כי הקורונה תאט מעט את קצב 

העבודה אך לשמחתנו התבדנו. קצב העבודה 
היה מהיר ויעדינו להצעיד את אשכול קדימה 

למרות הנסיבות."

יום חדש. הניסיון של אשכול בהתמודדות עם משברים עמד לטובתנו גם באירוע משברי זה. חיי הקהילה, ערכי 

הערבות ההדדית, המרחב הכפרי שסביבנו, רוח היזמות והיצירה, והרגישות והחמלה כלפי האוכלוסיות שזקוקות 

לכך, חיזקו והוכיחו לכולנו שאשכול היא בית על כל משמעויותיו – בית מחבק ועוטף, תמיד נמצא שם עבורנו 

-בשגרה ובעת משבר בפרט

לצד הקורונה והאתגר הבטחוני, המשכנו בעשייה. שיערנו כי הקורונה תאט מעט את קצב העבודה אך לשמחתנו 

התבדנו. קצב העבודה היה מהיר ויעדינו להצעיד את אשכול קדימה למרות הנסיבות.

אני מודה לחברי מליאת אשכול ששותפים איתנו לבניית החזון, המטרות ומימוש היעדים, למנהלי האגפים 

והעובדים המסורים במועצה ולכם, תושבי אשכול, שנותנים בנו אמון. יודעים לפרגן ולחזק, להעיר ולכוון זרקור 

לבעיות אשר צצות מן השטח. אנו בתהליך משותף של חיזוק ולמידה. מתחזקים מהפידבקים החיוביים להמשך 

הדרך ולומדים מהערותיכם במה עלינו להשתפר. 

כולי תקווה כי השנה החדשה תהיה טובה ומוצלחת. שנצליח כולנו לראות באתגרים את ההזדמנות. שנמשיך יחד 

לקדם את איכות החיים במועצה ונצליח במשימה המרכזית שעומדת לפתחנו השנה עם אתגר הקורונה: הגנה 

על האוכלוסייה המבוגרת שלנו, וותיקי המועצה וקיום שגרת לימודים קבועה ומשמעותית ככל הניתן, לילדינו 

בבתי הספר ובגנים לאורך כל השנה. אני מאחל לכם ולמשפחותיכם שנה טובה. שנה של שגשוג, בטחון והצלחה. 

שנמשיך להצעיד יחד את אשכול קדימה. להיות פורצי דרך חזקים ובריאים. 

בהזדמנות זו אנו שמחים לשתף אתכם בחלק מהפרויקטים שיצאו לדרך השנה ומה מצופה לנו בשנה שבאה 

עלינו לטובה.
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איכות חיי התושבים וצמיחה דמוגרפית

| חינוך 

בספטמבר 2019, לפני שנה בדיוק, פסעו לראשונה יחד ילדי אשכול, מהמושבים, מהקיבוצים ומהישובים 

הקהילתיים, לבתי הספר היסודיים בקריית החינוך החדשה. הקמתה של קריית החינוך הייתה עבורנו הזדמנות 

לחשוב, לתכנן וליצור יחד את עתיד החינוך באשכול. התהליך לא הושלם עם בנייתם הפיזית של בתי הספר 

החדשים ותהליך הפיתוח וההתבססות ממשיך – פיתוח והכשרת צוותי החינוך, בניית תוכנית פדגוגית ייחודית לכל 

בית ספר והשלמת מבנים תומכי למידה והעשרה.

צוותי החינוך יודעים לתת לנו דגשים ולעבות את החזון כמו שאומרים “דברים שרואים מכאן לא רואים משם...” אנו 

כאן בכדי ללמוד, תודה לכם!

קריית החינוך תוכננה כך שתהווה מוקד קהילתי. עשייה חינוכית וחברתית תלווה את ילדינו במקום מרכזי אחד- 

לימודים, פנאי, חוגים. המטרה שלנו לרכז משאבים במקום מרכזי, שמהם ייהנו הילדים במשך יום הלימודים 

ובסיומו ישרת את כלל הקהילה. בימים אלה אנו משלימים את הבניה של אולם הספורט החדש ושל מבנה 

האומנויות ומוסיקה.

| מרכז אמנויות ומוזיקה

חלל אמנויות ומוזיקה מהותו היא רוח - מיד אחרי החגים ובהתאם להנחיות יפתח לציבור מבנה האמנויות 

והמוזיקה החדש ונוכל כולנו להיווכח במקום המכבד את מהותו. במבנה למעלה מעשרה חללים מותאמים 

ללמידה והתפתחות מקצועית בתחום האמנויות: מחול, מוזיקה ציור ועוד. המבנה יהיה פתוח לאורך כל שעות 

היום. בבוקר הוא ישמש את תלמידי בית הספר ללמידה והעשרה בקבוצות ובשעות אחר הצהריים והערב יהיה 

פתוח לפעילות לכל הקהילה, כולל תינוקות, נוער ומבוגרים וגם אולם מופעים לאירועים קהילתיים. המרכז נבנה 

הודות לתרומה הנדיבה של הקהילה השותפה שלנו במקסיקו.

| היכל הספורט החדש

היכל הספורט החדש בקריית החינוך יפתח מיד אחרי החגים)שוב, בהתאם להנחיות(. אולם גדול חדשני ומלהיב. 

אנו יודעים כי חלק בלתי נפרד מפעילויות הספורט הוא האווירה. אין ספק כי עם 500 מקומות ישיבה, רצפת פרקט, 

מיזוג ומבנה אדריכלי מהמם התנאים מתקיימים לאווירה ספורטיבית מעודכנת. בכל רגע נתון ניתן יהיה לקיים 

בו שלוש פעילויות של אימוני ספורט. מיקומו קרוב לבתי הספר היסודיים והוא מאפשר שימוש לפעילות ספורט 

מעשירה במהלך יום הלימודים ומעבר נוח ובטוח לפעילות החוגים אחר הצהריים.

אולם הספורט ומרכז האמנויות בקריית החינוך שיפתחו אחרי החגים 
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| מבנה החדשנות ‘פלייסקול’ 

מה זה למעשה פלייסקול? גם אנחנו בתחילה היינו 

צריכים לרדת לשורשו של העניין, ברגע שהבנו מהי 

מהותו, אנחנו נעשה הכל על מנת שכולם יוכלו ליהנות 

מ-1300 מ”ר של מרחב מעוצב בו מתקיימים חוגים 

חדשניים )רובוטיקה, מדפסות תלת מימד, חדרי מציאות 

מדומה( מרחב פעילות בינדורי בו ילדים יכולים להגיע 

עם הוריהם או עם הסבים, משחקייה, חדר תקשורת 

ועריכה, מתחם מאסטר שף לחוגים ובישול ועוד.

גם בעלי עסקים/ סטודנטים יכולים ליהנות מחלל 

עבודה מעוצב יפה ונוח שיהיה הפתוח עבורם ללא עלות. המתחם מוקם בימים אלה הודות לתרומה נדיבה של 

ידידנו מעבר לים שתומכים בנו בשגרה ובחירום JNF ארה”ב. 

| חדר אוכל

עם הקמת קרית החינוך חלמנו על מענה מקיף לכל צורכי הילדים המגיעים אליה - לרבות מענה לילדים הנשארים 

בה שעות ארוכות. הקמת חדר האוכל היא חלק מתוכנית קריית החינוך לספק לילדים הנשארים ברצף לפעילות 

אחר הצהריים בקריית החינוך )בין אם לצהרון ובין אם לחוג( ארוחה חמה במסגרת מסודרת ועוטפת וכך גם מענה 

להורים העובדים. התוכנית נמצאת בשלבי תכנון. בשנה זו אנו נפעל למציאת מקור תקציבי. ההקמה מתוכננת 

בעוד כשנתיים.

לא ניתן להתעלם מכך שהקמת חדר האוכל עוררה קולות שונים מקרב תושבי אשכול. חלקם התקוממו כנגד 

בניית חדר אוכל בשטח פתוח המיועד למשחקי ילדים וחלקם היו מאוד מרוצים מפתרון של ארוחת צהריים 

במסגרת רצף פעילות לילדים.

למען האמת לא צפינו את התרעומת, אך כאשר נשמעו הקולות, פתחנו את המיקום למחשבה מחודשת שבסופה 

כל הצדדים היו מרוצים - שיעור קטן עם רווח גדול.
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| פיתוח והכשרת אנשי חינוך 

לאורך השנה האחרונה, צוותי החינוך של אשכול לוו על 

ידי מלווה פדגוגית לפיתוח תהליכי הוראה ובניית תוכנית 

פדגוגית בית ספרית ייחודית. כחלק מהפיתוח המקצועי 

של צוותי ההוראה, יצרנו שיתוף פעולה עם סמינר 

הקיבוצים להסבת אקדמאים להוראה בתוכנית ייחודית 

המותאמת לתפיסה הפדגוגית של אשכול וכללה יום 

לימודים בתוך קריית החינוך. המחזור הראשון סיים 

והשתלב השנה בבתי הספר שלנו. מחזור שני יצא לדרך 

אחרי החגים. השנה נפתחה עבור צוותי החינוך באשכול 

גם תוכנית ייעודית ללימודי תואר שני, בשני מקצועות 

הרלוונטיים לאשכול – חינוך סביבתי והערכה בחינוך.

| זכאות לבגרות - מובילים בדרום

פעם שישית ברצף- כבוד!

'נופי הבשור' דורג השנה בפעם השישית בין בתי הספר עם ההישגים הגבוהים ביותר בארץ בתחום הלימודי, 

הערכי והחברתי, שהקריטריונים שנבחנו: מניעת נשירה, קליטת תלמידי חינוך מיוחד, שיעור גיוס לצה"ל, אחוז 

הזכאות לבגרות ואחוז ההצטיינות במבחני הבגרות, כולל זכאות לתעודת בגרות איכותית וקידום התלמיד על פי 

יכולותיו. 

אחוז הזכאות לבגרות באשכול עלה השנה שוב והוא עומד על 88.3%, הנתון הגבוה ביותר שלנו ובין הגבוהים 

בדרום. אחוז הזכאות הגבוה ובעיקר - מגמת העלייה לאורך השנים, מבטאים את העשייה וההשקעה החינוכית של 

אנשי החינוך העל יסודי באשכול, ב'נופי הבשור', באולפנה ובישיבה ב'נווה', במטרה להגיע לכל תלמידה ותלמיד. 

תמיד יש מקום להשתפר ונמשיך לשאוף קדימה, ערכית ולימודית.

שירות לתושב – מוקד
| מוקד אשכול – עם הפנים לתושב

לפני כשנה פתחנו את מוקד אשכול החדש, כחלק 

מהקמת מחלקה חדשה של שירות לתושב. המוקד 

מספק מענה 24 שעות ביממה לתושבים, ישובים ובעלי 

התפקידים בכל התחומים – בטחון, תברואה ואיכות 

סביבה, מפגעים, הנדסה, ביוב, מים, חשמל ועוד. הפניות 

שמתקבלות במוקד מועברות לטיפול מחלקות המועצה 

תוך ביצוע מעקב ובקרה עד גמר הטיפול ועדכון הפונה. 

המוקד שלנו מחובר למספר מערכות מתקדמות, 
מצלמות וגופי חירום וממשל. במהלך השנה התקבלו כ-2000 פניות. אנו עוקבים ומקבלים דוחות רבעוניים כדי 

לזהות מגמות בפניות וקבלת החלטות ניהוליות בהתאם. בשנה הקרובה אנו נשלים חיבור למערכות ומצלמות 

נוספות שיאפשרו לנו לשפר עוד יותר את השירות. 

המוקד שלנו ערוך עבורנו גם בשאלות לגבי הקורונה. כמו בכל דבר אחר, אם יש לכם שאלה, דבר ראשון פנו למוקד! 
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איכות סביבה – אשכול בסביבה טובה
שיפור ופיתוח איכות הסביבה הוא נושא מוביל ומרכזי שהצבנו לעצמנו השנה ולשנים הקרובות. אנחנו עובדים במרץ 

כדי לייצר שינוי ולהעמיד את הנושא הסביבתי בסדר יום מרכזי של מועצה אזורית אשכול, בתשתיות, במשאבים, 

בפיקוח ובאכיפה, בשירות ובהסברה. בשיתוף פעולה עם ועדת איכות הסביבה, רשמנו השנה שיפור במספר תחומים, 

מחזור ופינוי אשפה, כלבים משוטטים, זבובים, פיקוח והסברה. בתחום הפסולת החקלאית שהוא אחד המפגעים 

המרכזיים במועצה שמשפיעים על אורח חיינו אנו בפיתוח הקמת אתר דיה, פרויקט פורץ דרך )הראשון בארץ( - 

לטיפול כולל בפסולת אורגנית ובגזם חקלאי לצורך הפקת חשמל נקי.

עלינו על המסלול הירוק ועבודה רבה עוד לפנינו. יחד איתכם ובשיתוף פעולה. 

מחזור וסביבה נקיה – כחלק מפיתוח תחום המיחזור במועצה, יצאנו לדרך עם שני פרוייקטים חדשים באשכול: 

פינוי פסולת אלקטרונית מהישובים ובאלה מכולה לפינוי מבוקר ומסובסד של פסולת בניין. שני השירותים החדשים 

מצטרפים לשאר מעני המחזור במועצה - הפח הכתום, הפח הכחול, הפח הסגול, מחזורית וקרטונייה.

חינוך סביבתי – יזמות בקהילה, יום הניקיון ועוד...השנה לראשונה אנו משלבים את נושא הסביבה באופן מהודק יותר 

במערכת החינוך שלנו בתיאום ושיתוף פעולה בין אגף איכות הסביבה והמרכז הקהילתי ורכזי הסביבה על פי תוכנית 

עבודה משותפת ומתואמת. 

הסברה ומודעות סביבתית – במקביל לפעולות לשיפור וחיזוק תשתיות איכות הסביבה התחלנו השנה גם עם 

תוכנית הסברה להעלאת המודעות והמעורבות. לצורך כך יצרנו דמות הסברה - מיקי הצפרדע הירוקה והנקייה של 

אשכול שיסייע לנו בהסברה. תמצאו אותו על גב האוטובוסים הצהובים שלנו, על הפחים הירוקים בישובים, במודעות 

וכרזות וברשת. 
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 עסקים ותעסוקה 

מנוע צמיחה מרכזי של המועצה שיבטיח את איכות חיי התושבים וקליטת תושבים החדשים הוא 
הוא תחום התעסוקה והעסקים. השנה יצרנו פריצת דרך בשני תחומים אלה שישנו את המציאות 

התעסוקתית באזור בעתיד הקרוב והרחוק.

| 'נגב 19’ - משנים את המציאות התעסוקתית!

בנובמבר הקרוב יפתח באשכול לראשונה חלל עבודה משותף ומטופח של מיזם התעסוקה פורץ הדרך בו אנו 

שותפים 'נגב 19' – מיזם המחבר בין לקוחות מכל הארץ לעובדים מקומיים באמצעות מתן שירותים מקצועיים 

מרחוק. בחרנו לקדם ולהוביל את הקמת המיזם באשכול, כדי לייצר לתושבינו מקורות תעסוקה באמצעות 

טכנולוגיות דיגיטליות שמאפשרות עבודה מרחוק ובכך להתגבר על מכשול המרחק הגיאוגרפי בתחום התעסוקה. 

העמדנו מבנה במתחם הבשור, שיפצנו אותו ובימים אלה מתבצע תהליך איתור וליווי עובדים. 

| תוכנית הפלח המועצתית: ניתן להגדירה כ"התכנית שכולנו מחכים בקוצר רוח להסדרתה!"

אנו בשלבים מתקדמים של בניית תוכנית הפלח )פעילות לא חקלאית( המועצתית – להסדרת כלל הפעילויות 

שאינם עיסוק ישיר בחקלאות. מטרת התוכנית לתכנן, להגדיר להסדיר ולאפשר פעילויות תומכות חקלאות 

ועסקים ויזמויות במושבי אשכול שאינם מהווים עיסוק ישיר בחקלאות. התהליך כולל הגדרת שימושים וייעודי 

קרקע בתוך שטח המגורים בנחלה המושבית. התוכנית היא בשורה למושבים שתעשה סדר בעיסוק הלא חקלאי 

ותמנע בעתיד קנסות גדולים וסגירת עסקים בשל שימוש לא יעודי. בשנה הקרובה התוכנית תובא לאישור ועדה 

מחוזית ולאחר אישורה, ניתן יהיה להפעיל את הזכויות הנגזרות ממנה.

| קהילת עסקים של אשכול

השנה ייצרנו והתנענו לראשונה את קהילת העסקים של אשכול. קהילה שפתוחה לכל בעלי העסקים במועצה 

במטרה להוות מרחב לשיתופי פעולה, מקצועיות ולמידת עמיתים. בלווי והדרכה של מעברים 

אם אתם בעלי עסק המעוניינים לייצר שיתופי פעולה, מעוניינים כי יכירו את פועלכם, פנו לקהילת העסקים שלנו.

| 'לפני הכל עסקים באשכול' 

משבר הקורונה שפגע משמעותית במגזר העסקי זירז אותנו לצאת לדרך עם תוכנית לחיזוק העסקים שלנו 

ועידוד כלכלה מקומית מקיימת. יש לנו באשכול עסקים איכותיים, מכל הסוגים והתחומים. הם מנוע הצמיחה של 

המועצה וזהו האינטרס של כולנו שהם יפרחו וישגשגו. עם פרוץ הקורונה הוצאנו לדרך: 

אינדקס העסקים החדש של אשכול באתר המועצה  	

מעבר הדרגתי של אגפי המועצה לרכישה מבתי עסק מקומיים ויצירת נוהל מסודר  	

קמפיין מועצתי לעידוד הצריכה המקומית  	

רכישות תווי קניה לחג לעובדי המועצה מעסקים מקומיים  	
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 עוד בקנה: 

אפליקציית רכישה וירטואלית מעסקים מקומיים בסבסוד המועצה, סיוע ביצירת פתרונות לשיווק און ליין 

ומשלוחים ושיתוף פעולה אסטרטגי עם משרד הבטחון לרכישת תוצרת מאשכול. 

הכי חשוב, שכולנו נמשיך ונקנה מקומי!
 

– gift אשכול | 
תווי שי שחולקו לעובדי המועצה ובישובים באמצעותם השארנו כ-150,000 ₪ בעסקים מקומיים באשכול.

תיירות

| מ"דרום אדום" ל"דרום בעשר"

למרות הקורונה והמצב הביטחוני, גם התיירות באזור 

לא נכנעת לקשיים ומצליחה לייצר תנועה של מבקרים 

מכל הארץ. בהובלת עמותת התיירות שלנו, נפתחה 

השנה האזרחית עם פסטיבל דרום אדום שמשך אלינו 

עשרות אלפי מבקרים, עם שפע של אירועים, פעילויות 

ומופעים. באולם אשכול שלנו הופיעו מיטב האמנים 

והשיא היה שני מופעים של עידן רייכל שבהם אזלו כל 

הכרטיסים. למרות שאירועי הקיץ שתוכננו נדחו עקב 

המצב, יוזמה מקורית וחשיבה יצירתית הולידו את פרויקט "דרום בעשר" שהביא לביקושים גבוהים באתרי הלינה 

והתיירות שלנו. אין ספק שמשבר הקורונה משפיע על עסקי התיירות אבל מייצר גם הזדמנויות חדשות והאתגר 

להתאים את עסקי התיירות למציאות החדשה. דבר אחד בטוח- למרחב הכפרי והפתוח שלנו יש יתרון בולט
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פיתוח ותשתיות 
| כביש 232 – צעד משמעותי מאחורינו

ביוני נפתח לתנועה קטע הכביש הראשון המורחב והמשודרג, מכרם שלום לניר יצחק. מקטע דו מסלולי, דו נתיבי 

ומואר, כולל גישות מסודרות ליישובים ולשטחים החקלאים, גינון בצמתים ומדרכות להולכי הרגל. מדובר בשדרוג 

משמעותי מאוד לנוסעים באזור דרום המועצה ואנו מודים ומברכים על כך מאוד. יחד עם זאת, ברור שאיננו 

מסתפקים בכך ופועלים למימוש הרחבת כל המקטע, עד סעד. התכנון המפורט של המקטע השני )ניר יצחק-

מבטחים( נמצא בשלבים מתקדמים ואנו פועלים מול ראשי האוצר והתחבורה החדשים להבטחת תקצוב מלא 

של כל הכביש. סלילת כביש היא 'עסק' שלוקח שנים ומחייב השקעה כספית עצומה. העובדה שנסלל המקטע 

הראשון מניחה את התשתית למחוייבותה של המדינה להמשך סלילת הכביש לכל אורכו. הדרך עוד ארוכה, אך 

הצעד הראשון והמשמעותי כבר מאחורינו. סעו בזהירות.

| צומת אבשלום

ממש לאחרונה הסתיים פרוייקט חשוב נוסף: הסדרת הכניסה לישוב אבשלום. לאחר מאמצים והתעקשות רבה 

שלנו מול משרד התחבורה על רקע מגמת הצמיחה באזור והקמתו של אזור התעשייה, אישר ותקצב משרד 

התחבורה את הסדרת הצומת. נסיעה טובה ובטוחה.

| גינון ופיתוח

גם בימי הקורונה לא ויתרנו על עבודות הגינון, הפיתוח, התחזוקה והנראות של המרחב הציבורי שלנו. תודה לצוות 

הנמרץ שלנו במחלק הגינון. נמשיך בפיתוח גם בשנה הבאה.
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עצמאות כלכלית 
| “האתמול מכין את היום והמחר כרוך בהיום”

יעד מרכזי שהצבנו הוא להפוך את אשכול לרשות עם איתנות כלכלית, תוך הגדלת מקורות ההכנסה העצמאיים 

וללא תלות בתקציבי הממשלה. הכנסות אלה יתורגמו לפיתוח ושיפור איכות החיים של כל תושב ותושבת במועצה 

בכל התחומים, חינוך, רווחה, איכות סביבה, תרבות וקהילה ועוד. ואלה חלק מהפרויקטים שקידמנו השנה למימוש 

המטרה, שאת פרותיהם נקצור כבר בעתיד הקרוב:

| אתר דיה – הזבל שלנו הופך לאוצר

אנו בשלבים מתקדמים של פיתוח תוכנית אתר דיה, פרוייקט חדשני וראשון מסוגו בארץ לטיפול כולל בפסולת 

אורגנית ובגזם החקלאי לצורך הפקת חשמל נקי. הפרויקט מתוכנן לקום באתר 'דיה' ונועד לשפר משמעותית את 

איכות חיי תושבי אשכול במגוון היבטים שהמרכזיים שבהם - סביבתית וכלכלית. המועצה בליווי ושיתוף המשרד 

להגנת הסביבה בנתה תוכנית מפורטת להקמת מתקן חדש ב'דיה' והמטרה להפיק מהפסולת אנרגיה וקומפוסט 

איכותי, ביעילות כלכלית ותוך הקפדה על תקני איכות סביבה מחמירים ביותר. 

כלכלית נרוויח הכנסות ארנונה, הכנסות מדמי שער והכנסות מהפקת אנרגיה ונחסוך את העלויות הגבוהות של 

הובלה, עלות הטמנה והיטל הטמנת הפסולת באתרי הטמנה מחוץ למועצה.

סביבתית – לראשונה יהיה מענה לפסולת הגזם החקלאי באשכול וימנעו שריפות חקלאיות שמזהמות את 

הסביבה. כמות הזבל תצומצם וברמה ארצית, הפקת אנרגיה מפסולת תצמצם שימוש באנרגיה המופקת כיום 

באמצעים מזהמים סביבתית ותמנע הטמנה של פסולת אורגנית בהיקף של 500 טון ביום. התוכנית של האתר 

הופקדה בוועדה המחוזית. כמו כן המועצה משלימה את הטיפול מול רשות החשמל וחברת החשמל להבטחת 

המקום ברשת החשמל ותעריף ההזרמה לרשת הארצית. המועצה משלימה את הטיפול מול רשות מקרקעי 

ישראל לצורך רכישת יתרת הקרקע ותפרסם את המכרז בחודש דצמבר 2020.

 למידע נוסף על אתר דיה 

| בג”צ בסיסי צה”ל 

בחודש יוני האחרון רשמה אשכול הישג פורץ דרך בבג"צ, בסוגיה עקרונית ותקדימית הנוגעת לגובה תעריף 

הארנונה שמשולם כיום למועצה על בסיסי צה"ל. מדובר בתיקון של עיוות היסטורי שנמשך עשרות שנים שגובה 

הארנונה שאפשרו לנו לגבות נמוך מאוד ובפער משמעותי מרשויות שכנות. תבענו להעלות ולהשוות את תעריפי 

הארנונה המשולמים לנו כיום 'על קרקע תפוסה' של בסיסי צה"ל, לתעריפים שגובות מועצות סמוכות. 

הרכב שופטי בג"צ בראשות נשיאת בית המשפט העליון, השופטת אסתר חיות, קיבל את טענותינו וקבע כי המצב 

הקיים אינו סביר, לא שוויוני ופוגע בזכויות המועצה. נקבע שעל הרשויות לזמן אותנו לדיון ולפעול לצמצם את 

הפער בגביית הארנונה בעתיד הנראה לעין.

הכנסות הארנונה הן מרכיב מרכזי ומשמעותי בהכנסות של הרשויות המקומיות בארץ ומשפיעות ישירות על 

השירות לתושבים. לאחר העלאת התעריף צפויה תוספת הכנסה של מיליוני ₪ למועצה שיאפשרו לנו לממש 

אותם בשירותי החינוך, הרווחה, התרבות, איכות הסביבה ועוד. 

לחצ/י כאן 

https://eshkol.info/%D7%90%D7%AA%D7%A8-%D7%93%D7%99%D7%94/
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לצפייה <<

| מבט אל האופק: כלכלת גבול – הגשר לשינוי המציאות

אנו נהנים בשבועות האחרונים משקט בטחוני לאחר תקופה מורכבת ומקווים שכך ימשך. יחד עם זאת אנו 

מחוברים למציאות ונערכים גם לאפשרות של התחממות מחודשת. 

המציאות ברצועה לא השתנתה ולא נעשו עם השנים מהלכים מדיניים משמעותיים לשינוי. גם אם ישראל תצא 

למבצע צבאי נוסף נרחב ברצועה, הוא לא ישנה את המציאות לאורך זמן אם לא יביא בסופו לפתרון מדיני אזורי 

ארוך טווח. 

הגשר לשינוי המציאות נעוץ בפיתוח כלכלי אזורי, תוך יצירת שיתופי פעולה שיטיבו עם שני הצדדים. בחודשים 

האחרונים אנו מגבשים תוכנית רחבת היקף, שכוללת מספר פרויקטים לאורך גבול הרצועה בצד הישראלי 

שעתידים לשפר דרמטית את רמת החיים ברצועה ויטייבו עם אשכול, כלכלית, סביבתית ובטחונית. בתוכנית: אזורי 

תעשייה, תחנת כוח חשמל ותחנה להפקת אנרגיה מפסולת. התוכנית הוצגה בפני בכירים בצה"ל ולשגריר ארה"ב 

בישראל שתמכו בה מאוד, לבנקים וחברות אירופאיות שהביעו עניין ורצון למעורבות. כל זה כפוף לשקט בטחוני. 

התוכנית בתהליכי תכנון ראשוניים אמורה להגיע למימוש על פי הערכות תוך ארבע שנים.

קהילה חזקה
כולנו רקמה אנושית אחת חיה ומוטלת עלינו החובה להיות שם עבור כ-ו-ל-ם 

| אגף תשושי נפש ודמנציה - הזדקנות בכבוד בתוך הקהילה 

רגע לפני פרוץ הקורונה התחלנו עבודות בניה של אגף חדש ב׳נווה אשכול׳ לטיפול מיוחד בוותיקים שלנו 'תשושי 

הנפש'. האגף החדש ישמש מסגרת יום טיפולית, מקצועית ואוהבת, לוותיקי הקהילה הסובלים מאלצהיימר 

ודמנציה. כך נוכל להגדיל את המענים לאוכלוסייה זו ולבני משפחותיהם ולאפשר שישארו איתנו בקהילה בכבוד 

ועם מענה ראוי. שותפים איתנו לפרויקט: ביטוח לאומי, משרד הרווחה ותורמים. אנו מחויבים לוותיקינו, מייסדי 

הארץ והמועצה, לספק להם את מיטב המענים, גם בזקנתם וגם בחולשותם וכך נמשיך לפעול. האגף הוקם הודות 

לתרומת קרן ווינברג ויתחיל לפעול בחודשים הקרובים.

| בית הזכרון והמורשת

אחרי תהליך ארוך, יסודי ומרגש, חנכנו השנה את בית הזיכרון והמורשת. להנצחת נופלי אשכול, חללי מערכות 

ישראל וחללי פעולות האיבה - אלו לצד אלו ולצד סיפורי המורשת וההתיישבות שלנו באשכול. בית המורשת מוקם 

בלב מבנה מרכז הצעירים השוקק שפתוח כל ימות השנה. כך זיכרון יקירנו שזור בתוך המרקם הקהילתי, יום יום 

שעה שעה. את היוזמה הגה חיים ילין, ראש מועצה הקודם ולי היתה הזכות להשלים את התהליך ללוות ולראות 

אותו קורם עור וגידים בשיתוף עם המשפחות השכולות, הוותיקים מייסדי הישובים, אנשי הארכיונים, אנשי הזיכרון 

בישובים. למי שלא ביקר עוד באתר, אני ממליץ מאוד. ובינתיים אפשר לסייר בו וירטואלית יחד עם אושרה גבאי 

בסרטון מיוחד שהכנו ליום הזכרון אחרון, בשיאו של סגר הקורונה:

 https://www.youtube.com/watch?v=kDfatEdxsrg&t=2s
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| גלריית הגילדה – בית לאמני אשכול

חנכנו השנה את מתחם הגילדה – הבית לאמני אשכול. אחרי שנים שמתחם הבשור הישן היה נטוש ומוזנח הפכנו 

אותו למקום שוקק חיים, תרבות ורוח. המועצה הקצתה חלק מהמתחם לטובת עשייה של אמני אשכול וסייעה 

גם בגיוס כספים כדי לאפשר את קידום תחום האמנות במועצה שיוחזר בעשייה למען כלל הקהילה. היוזמה באה 

מקבוצת אמנים ממגוון יישובי אשכול ואנו במועצה חיבקנו את הרעיון, באמצעות המרכז הקהילתי שלנו. לצד 

מקום לעשייה אמנותית של 70 אמנים חזותיים מהמועצה, מתקיימים בגילדה מגוון אירועים לכל הקהילה. 

| תרבות מחוץ לקופסא

התרבות היא ערך משמעותי בקהילה שלנו ששומרת על הנפש והנשמה. משבר הקורונה לא עצר בעדנו והמשכנו 

לקיים אירועי תרבות, אך בדרך אחרת. יש לנו צוות צעיר ונמרץ שלא הפסיק לחשוב מחוץ לקופסא כדי לייצר עבור 

כולנו תרבות איכותית, מהנה ויצירתית. היינו חלוצי הקמת מתחם ה'דרייב אין' להקרנת סרטים ו'ספארי התרבות', 

הכנו סיורים וירטואליים במגוון אתרים במועצה, שידרנו הרצאות מרתקות ב'זום', נהנו מהופעות חיות בעמוד 

הפייסבוק של המועצה ויצאנו עם הפרויקט "תרבות בכל ישוב – תמיכה באמנים מקומיים". היה נפלא. הצוות כבר 

שוקד על התוכנית לשנה הבאה. 
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| האנשים המיוחדים שלנו 

בקהילת אשכול חיים 230 ילדים ובוגרים עם מוגבלויות. מוגבלים התפתחותית, על הרצף, פגועי נפש ונכים פיזית. 

גם אני ביניהם. בכל אירוע שמתקיים במועצה אנו שואלים - מי לא מגיע? ולמה? הבנו שמוטלת עלינו חובה 

לעשות יותר לשילוב וחיבור האנשים המיוחדים שלנו. השנה הוצאנו לפועל את פברואר יוצא מן הכלל – תוכנית 

של חודש שלם שהוקדש כולו לפעילויות ולאירועים למען התושבים שלנו עם הצרכים המיוחדים שהיו פתוחים 

לכל הציבור. הפעילות שלנו למען שילוב אנשים מיוחדים בקהילה לא הסתכמה באירועי החודש, אלא נמצאת 

בתהליך מתמיד של הטמעה בכל תחומי העשייה. כך למשל בקיץ האחרון הפעלנו לראשונה קייטנת קיץ לילדים 

עם צרכים מיוחדים בקהילה. 

| שטחים פתוחים וטבע

שותפי ואני במינהלת הבשור הגשמנו השנה חזון: 

השלמת כל דרך הבשור, החל מצאלים ועד מתחם 

בארי, דרך: מתחם המאגרים והגשרים, פארק אשכול, 

יער המילואים, מאגר נירים, תל ג'מה, הגרר, והשערתא. 

ממש לאחרונה נפתח למטיילים המקטע האחרון 

והיפיפה של דרך הבשור שמתחיל בתל ג'מה, חוצה 

את נחל גרר ומסתיים בחיבור של נחל הבשור עם נחל 

שערתא. כעת הדרך זמינה ונגישה לכל סוגי הרכב, 

רוכבי אופניים ומטיילים. 
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פעילות ביוזמת נוער אשכול למאבק 
באלימות כלפי נשים

דור העתיד: העתיד כבר כאן 

 נבחרת השחמט
נבחרת החשמט של אשכול זכתה במקום ראשון בליגה 

 ג' בשחמט. 

 מתן קמינסקי – יתד 

 איתן אלקיים - ישע

צח פחימה - רמת נגב

 האולימפיאדה האירופאית בפיסיקה
שגיא נחושתן מקיבוץ רעים זכה במדליית 

כסף באולימפיאדה האירופאית לפיסיקה 

 .2020

שגיא התקבל ליחידה מובחרת בצה”ל 

ובחר לדחות את השירות כדי להשלים שנת 

שירות במעון לאנשים עם צרכים מיוחדים.

 קבוצת הנוער ‘יוניסטירם אשכול’
קבוצת הנוער ‘יוניסטירם אשכול’ הגיעה לגמר וזכתה 

במקום השני בתחרות ה’יזמים הצעירים’. 

החבורה המופלאה בגילאי 13-14 יזמה סטארט-אפ 

של צריכת חשמל נבונה, שנועדה לעזור למאות אלפי 

משפחות נזקקות בישראל להוריד את עלויות החשמל.
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 גביע המדינה בכדורגל
איליי מדמון מעין הבשור, תלמיד כיתה יב ב’נופי 

הבשור’ עשה היסטוריה והצטרף לסגל הקבוצה 

הבוגרת של הפועל באר שבע והיה שותף בזכייתה 

בגביע המדינה. 

איליי הוא דוגמה לנחישות, חריצות, התמדה וכח רצון 

ומהווה מודל עבור ילדים ונוער רבים במועצה

 

דור חדש, נמרץ, ערכי ומעורב, של מדריכי 
תנועות הנוער באשכול

 100 אחוז הצלחה 
ישיבה תיכונית נווה ואופלנת לכתך אחרי בנווה עם 

100 אחוז הצלחה בבגרויות ושניהם נכללים ברשימת 

מוסדות החינוך המצטיינים בארץ. זהו הישג יוצא דופן 

וחסר תקדים ואנחנו גאים מאוד בתלמידים החרוצים 

ובהנהגה החינוכית ב'נווה' על 100- אחוז הצלחה. 

 נוער פל”א אשכול 
נוער פועל למען אחרים. 

באחד מפעילותיו הרבות לאורך השנה. 
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נוער אשכול באחד מביקורי הבית אצל ותיקי 
המועצה בימי סגר הקורונה

מאחורי התמונה הנהדרת הזאת עומדים 
שני בני נוער מוכשרים מאשכול – 

תמר כהן מתלמי יוסף צילמה ואריאל בן 
הר מיתד מצולם. 
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בשנה החולפת היו לא מעט אתגרים אך גם דברים נהדרים. קהילת אשכול כמו קהילת אשכול התגלתה במלוא 

עוצמתה. לא עצרה, והמשיכה לרוץ קדימה. 

עם חיזוק זה אנו מתחילים את השנה החדשה. חזקים, בריאים נפשית וזקופי קומה ועם הרבה תקוות וציפיות 

לקראת השנה החדשה.

אני מאחל לכולנו שנה של המשך פיתוח, צמיחה ושגשוג. יחד ובשיתוף פעולה.

שלכם,

גדי ירקוני

ראש המועצה




