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 תושבי אשכול היקרים, 

אחרי שבועיים קשים בהם יישובינו עמדו בגבורה תחת מטחי ירי בלתי פוסקים, אני מבקש, לפני הכל, להודות  

 ולחזק אתכם על האחריות הרבה בהקפדה על ההנחיות שהצילו חיים. 

י עובדים תאילנדיים כתוצאה מפגיעה ישירה.  כולנו כואבים את האירוע הקשה במושב אוהד עם מותם של שנ 

לח ממנו  וההסברה  נלמד  ההגנה  אמצעי  המיגון ליזוק  למרות  מאיתנו.  לרבים  משפחה  שהם  הזרים  עובדים 

כבר בקשר עם משרד ראש בקרבת מגוריהם, האירוע הוא תמרור אזהרה זועק לסוגיית המיגון בכל יישובינו. אנו 

צוות  הקמת  על  אותנו  שעדכן  בי  הממשלה  המיגון  פערי  ולא ילבחינת  אנוח  שלא  מבטיח  אני  המועצה.  שובי 

 ארפה עד שנביא לפתרון לסוגיה. 

אנו נערכים לחזרה הדרגתית לשגרה. כחלק מכך, הלימודים בכל מסגרות החינוך באשכול יתחדשו ביום שני. 

ן יהיה לילדינו שביום ראשון מקצוע, אנשי חינוך, יועצים ופסיכולוגים חינוכיים, שנכוקיבלתי את המלצת אנשי ה 

יועצים ופסיכולוגיים והכנתם לקליטה מיטבית, יתקיים יום הערכות של צוות  י החינוך, כולל אוורור רגשות עם 

 עוטפת ותומכת של ילדינו, כולל כלים לאיתור צרכים ייחודיים.  

יום עבודה עקב ביטול  ם משרד הביטחון, גם על יום זה יזוכו ההורים בשיפוי של  חשוב להדגיש שבתיאום ע

 המסגרת החינוכית באשכול.   

חשוב   אך  נוחה  לא  ההחלטה  מההורים  שלחלק  יודע  בסיס לי  אני  על  ראש  בכובד  התקבלה  שהיא  להדגיש 

ות יום ההתארגנות לחיזוק  שיקולי דעת מקצועיים, בהמלצת אנשי החינוך ומתוך ניסיון העבר שהוכיח את חשיב

 הצוותים ובעיקר לטובת ילדינו. 

הקהילות  לחיזוק  לפתחנו  רבות  ומשימות  טלטלה  עברנו  שאחרי  והמועצה  כולנו  מסקנות הסקוגם  .  ביום  ת 

ולשפר לפעבמטרה לה כזו.שתפר  את    ם הבאה, בתקווה שלא תהיה  הוכיחה שוב  למרות הקשיים, קהילתנו 

  כוחותיה, את עוצמות הסולידרית החברתית והחוסן הקהילתי שדבר לא יוכל מולם.

אנשים הנהדרים שלקחו חלק במערכה ועבדו לילות כימים באהבה ובמסירות למען  אני מבקש להודות לכל ה

הי החירום  צוותי  כל  ולרווחתם:  לביטחונם  אשכול.  וההנהגות,  יתושבי  וכל "רבשהשוביים  שלנו  היקרים  צים 

מתנדבים ולאנשים הרבים בארץ שפתחו את לבם וביתם הכוחות הביטחון וההצלה, עובדות ועובדי המועצה,  

 ננו. תודה מיוחדת לחיילות ולחיילי צה״ל שגם בשעה זו מגנים עלינו בגבול. למע

אני מזמין אתכם לקרוא כתבת שפורסמה במגזין סוף השבוע של עיתון ״ישראל היום״ שמספרת את הסיפור  

  https://bit.ly/3hMDASC: של אשכול, בימים אלה ובכלל

אני מאחל לכם שבוע טוב ושקט. שבוע של מילוי מצברים וכוחות מחודשים בחסות השקט המבורך. בתקווה  

 אמיתית שימשך זמן רב.

 שלכם                          

 ני וירק גדי
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