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ג' טבת תשע"ח
שלום לכולם,
להשיב את השקט
על רקע המתיחות הבטחונית ,הגיע שר הבטחון ,אביגדור ליברמן ,לפגישה משותפת איתנו,
ראשי המועצות של עוטף עזה ,יחד עם קציני הצבא הבכירים באוגדת עזה .השר ביקש לשקף
לנו את המצב ולשמוע אותנו .הובהר לנו ,שאף צד אינו מעוניין בהסלמה והמדיניות היא לנהוג
באחריות ובשיקול דעת כדי לא לגרור את האזור להסלמה מיותרת .החמאס לא היה מעורב
באירועים האחרונים ,אלא מנסה לנטרל את הירי שהיה צפוי על רקע הכרזת טראמפ .הבהרנו
שאנו לא מוכנים לחזור לשגרת הירי לאזורנו אך סומכים על מכלול שיקולי הדעת ,גם של צה"ל
וגם בקרב קובעי המדיניות ,להרתעה אחראית ולהשבת השקט .העלנו גם סוגיות אזרחיות
אשר מטרידות אותנו לא פחות  -מכסות המים ,הפגיעה בחקלאות צמודת הגדר ,כביש ,232
טיפוח המכינות הקדם צבאיות ביישובינו ועוד .התחושה היא שהשר מבין וקשוב לצרכים באזור,
רואה בו כמקום אסטרטגי למדינת ישראל ונכון לסייע.
תקציב 2018
מליאת המועצה אישרה השבוע את תקציב המועצה לשנת  2018על סך .₪ 153,657,000
זהו אחד התקציבים הגדולים שהיו לנו ,שמשקף את הגידול במספר תושבי המועצה לצד
ההסכמים הארציים שהושתו עליינו להעלאת השכר במגזר הציבורי .אנו עושים מאמצים
עצומים לשמור על מסגרת תקציב אחראית ויעילה עם תוכניות הפיתוח שאנו מקדמים לרווחת
הקהילה והתושבים .אני מודה למורדי ביטון ,מזכיר המועצה ,לכבי שקולניק ,גזברית המועצה
וליפה בוקובזה ,מנהלת החשבונות ,ששקדו במקצועיות על התקציב ולחברי המליאה,
שנתנו את הערותיהם ואת הדגשים לאורך הדרך ועברו איתנו את תהליך אישור התקציב.
מילה טובה
צוות מינהל החירום במשרד הפנים הגיע אליינו השבוע לדיון במועצה בעקבות האירועים
הביטחוניים האחרונים ,כדי לשמוע על הצרכים הייחודיים שלנו בכל הנוגע למוכנות הרשות
לחירום .היתה פגישה מצויינת ,במהלכה הוסכם על סיוע של המינהל לטובת מרכיבי בטחון
לישובים ,תקצוב פערי מיגון בבתי הספר ,סיוע בהקמת מרכז ההפעלה החדש שיוקם במועצה
והשלמות לתוכנית הפינוי .לא פעם אנחנו לא חוסכים ביקורת שלנו על משרדי הממשלה .אך
כשמגיעה מילה טובה ,גם בה אנחנו לא חוסכים.
ותיקת השבט
ותיקת עובדי המועצה ,טרז אבוטבול בת ה( 84-אופקים) יצאה השבוע לגמלאות ,אחרי 43
שנות עבודה במועצה ו 8-ראשי מועצות .טרז שימשה כעובדת מועצה בתחום שירותי הניקיון
ומדי בוקר הדהימה ומילאה את הלב של כל הסובבים עם האנרגיות הבלתי נדלות שלה ,שמחת
החיים ,חוש ההומור ,הרוח הצעירה ואהבת האדם .לרגל סיום עבודתה קיימנו לכבודה אירוע
חגיגי והודינו לה על השירות הנפלא והאור שהביאה עמה לכותלי המועצה .בהצלחה ואריכות
חיים לטרז הנפלאה.

תרבות באשכול
השבוע שלנו היה גדוש באירועים ובמופעי תרבות לרגל חג החנוכה .שלמה בראבא הופיע
באולם אשכול בהצגת יחיד ,אביאור מלסה חגג איתנו את אירוע השיא של חנוכה בשיתוף קק"ל
ברחבת המועצה ,הסטנדאפיסט גדי וילצ'רסקי הופיע בפאב גבולות מטעם מרכז הצעירים וגם
הצגות ומופעי ילדים איכותיים ועוד ועוד .אנו משקיעים לא מעט משאבים כדי להביא לאשכול
מופעים איכותיים ,חלק מתקציבי המועצה וחלק מסבסוד שאנו משיגים ממשרד התרבות
והספורט וממפעל הפיס .האירועים נפלאים ואני קורא לתושבי אשכול לקום מהכורסא וליהנות
מתרבות מצויינת ליד הבית וממפגש קהילתי נהדר ומחמם לב! חודש פברואר יהיה גדוש ומלא
במופעים מצוינים גם כן .חווה אלברשטיין ושלומי שבן במופע משותף באולם אשכול ,יהודה
פוליקר במסגרת פסטיבל 'דרום אדום' ,מופע הבלט 'ברבור לבן' של הבלט הישראלי ,ועוד.
עקבו אחרי הפרסומים.

שבת שלום
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