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כ"האלולתשע"ה 

שלום לכולם,
ממשיכים בשותפות
השבוע נפגשתי עם יו"ר ועדת ההיגוי של שותפות ביחד בצפון מזרח ניו יורק ,רנדי
שפירו ,ועם דורון רובין ,מנהל השותפות אשכול .זוהי פגישתי הראשונה עם רנדי
והתרשמתי מהערכתו הרבה לאשכול ומהיחס החם שהוא חש כלפי התושבים.
סיפרתילרנדיעלפרויקטיםותכניותפיתוחשאנומקדמיםבמועצהוהואהבהירשהוא
רואה עצמו שותף מלא לדברים וכי יסייע על מנת לקדמם.שנינו הסכמנו על חשיבות
הקשר בין קהילת אשכול וקהילת צפון מזרח ניו שהדבק המאחד שלה הוא הביקורים
ההדדייםשלבניהנוערולכןנפעללהגדלתוהרחבתפעילותהמשלחות .

גאווה מקומית
יניב עשור ,בן מושב מבטחים ,שהיה מפקד חטיבת גולני ,הועלה בשבוע שעבר
לדרגתתא"לומונהלמפקדאוגדתהבשןהפועלתבגבולסוריה.יניבנולדוגדלבמושב
מבטחים ,התחנך ב'יובלי הבשור' ובתיכון הבשור ועם גיוסו לצבא ,יצא לקורס קציני
חי"ר ומשמש מאז בתפקידי פיקוד מבצעיים משמעותיים .יניב נחשב לקצין מוערך
מאודוקיבלאתהפיקודעלגזרהמשמעותיתומאתגרתמאודכיום,שמישפיקדעליה
בעבר הוא לא אחר מהרמטכ"ל הנוכחי ,רא"ל גדי אייזנקוט .בהרמת הכוסית
שהתקיימההשבועבמבטחיםלרגלראשהשנה בהנכחו גםבנימשפחתו שליניב,
ציינו בגאווה רבה את המינוי ואיחלו לו הצלחה .אני מצטרף לאיחולים ומקווה שגם
בגזרתהצפוןוגםבגזרתהדרוםיהיהשקט .
איה אשכול
ביום רביעי התקיים באוגדת עזה טקס הענקת תעודות הערכה לחיילים מצטיינים
בראשותמפקדהאוגדה ,תא"לאיתיוירוב .ביןהמצטיינים,שניתושביאשכול,משה
בוניאל רבש"ץ צוחר וסגן ליבת ביטון מתלמי אליהו .'אשכולניקים' נוספים שכיכבו
בטקס ,הם חברי להקת 'איה אשכול' שהופיעה בו בהתנדבות .המופע של הלהקה
זכה לתשואות רבות מהקהל וזו הזדמנות לציין את האנשים שמרכיבים אותה,
הכוריאוגרף ,איציק מעיין ,המנהלת דליה כהן וכמובן  -הרקדנים שמקדישים מזמנם
ומופיעים בהתנדבות ומביאים לנו גאווה .הלהקה קולטת לשורותיה רקדנים חדשים.
למעונייניםבפרטיםישליצורקשרעםדליה 052-6288053



 - 232עדכון
אנו ממשיכים לפעול לקידום הטיפול בכביש  .232הטיפול כרגע מתמקד בשני
מישורים ,האחד הוא קידום יישום החלטת הממשלה להרחבת הכביש והשני הוא
הגבלת תנועת המשאיות בשעות פיזור התלמידים למוסדות החינוך ,עד להשלמת
הרחבת הכביש .קיימנו בנושא זה ישיבה משותפת עם בכירים במשטרת התנועה
במרחב הדרום ועם מפקד תחנת אופקים ולאחריה הוצאתי בקשה דחופה לשר
התחבורה שהנושא נתון בתחום סמכותו .כרגע אנו ממתינים להתייחסותו לעניין
ובהתאםלתשובהנשקולאתהמשךצעדינו.אשובואעדכן. 
בית הכנסת בבארי
השבועהשתתפתיבחנוכתביתהכנסתמורחבומשופץבקיבוץבארי.הטקסהתקיים
במעמד הרב הראשי לישראל ,דוד לאו והנהגת הקיבוץ .בית הכנסת בבארי משמש
את חברי הקיבוץ ומבקריו בעלי הזיקה למסורת היהודית וכן חיילים המשרתים
בבסיסי צה"ל בסמיכות לקיבוץ .השתלבותו של בית הכנסת בנוף הקיבוצי החילוני
באופיו הוא ביטוי מרשים של סובלנות והבנה כלפי הצרכים השונים של החברים.
משמעותמיוחדתקיבלביתהכנסתבמהלך'צוקאיתן'כשמאותחייליםששהובשטחי
הכינוסבאזורבאולהתפללבולפנישנכנסולתוךהרצועהוכשיצאוממנה .

קרן חרו"ב
לקראת החגים ,קרן חרו"ב (חברה רווחה ובריאות) בניהול העמותה לקידום תושבי
חבל אשכול מגייסת תרומות כדי להרחיב את הסיוע למשפחות נזקקות במועצה
ברכישת מוצרי מזון לחג .הקרן פועלת בשיתוף פעולה מלא עם האגף לשירותים
חברתיים במועצה התומכת במשפחות במהלך כל השנה .מאחר שמקורות הסיוע
מוגבלים ,יש חשיבות בגיוס משאבים נוספים כדי להקל ככל הניתן עם המשפחות
במיוחד בתקופה זו של השנה .תושבים או גופים מקומיים המעוניינים לסייע בתרומת
סכומי כסף ,חבילות מזון או תלושי שי ,ניתן ליצור קשר עם מיה בונה ,מנהלת
העמותהלקידוםתושביחבלאשכול:052-8664389(התרומהמוכרתבמס) .

שנה טובה
במהלךהשבועהאחרון'דילגתי'ביןהרמתכוסיתאחתלשנייהובכלזאת,לאהצלחתי
להשתתףבכלהאירועיםאליהםהוזמנתיואנימוסראתהתנצלותיעלכךמראש. 

אירועהרמתכוסיתשריגשאותיבמיוחדהיהמולהחבריםהמבוגריםב'נווהאשכול'.
חשתייראתכבודגדולהלברךבשנהטובהאתוותיקיהמועצה,שהקימואותהויצקו
אתהיסודותהאיתניםלמהשמהווההיוםמוקדמשיכהלמשפחותחדשותוצעירות
שבוחרותלקבועבואתביתן.אנילאבטוחעדכמהציפהדורהמייסדיםשאחרי70
שנהנמשיךלחיותכאןתחתאיומיםביטחוניים,אךמהשבטוחהוא,שעלאףמציאות

זאתשומריםהקשישיםבאשכולעלשמחתחיים,עלנמרצותבלתינדליתועל
אופטימיותולאמוותריםעלהכמיההלשלום. 
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