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י' טבת תשע"ח
שלום לכולם
פתוחים לכולם
יו"ר מפלגת העבודה ,אבי גבאי ,הגיע אלינו השבוע לביקור עם חברי מפלגתו ,סייר לאורך הגבול בליווי
קב"ט המועצה והעביר שיעור באזרחות לתלמידי שכבת י"א .בפניות שאנו מקבלים מגורמים פוליטיים
להגיע אלינו אנו מדגישים שדלתינו פתוחה תמיד בפני כל גורם שמעוניין לבקר כאן לסייע לקידום האזור
אך אין בכך מבחינתנו שום אמירה או הזדהות פוליטית עם מפלגה כזו או אחרת .לא יכולתי להשתתף
בביקור של גבאי מכיוון שנסעתי לפגישה דחופה בירושלים ,לקידום נושא ההרשאות התקציביות לבתי
הספר החדשים .היתה פגישה טובה ותכליתית ואת מרבית ההרשאות התקציביות נקבל כבר בימים
הקרובים ונוכל להתחיל בתהליכי בניית בתי הספר .כשחזרתי מירושלים נפגשתי עם גבאי יחד עם כל
ראשי המועצות בעוטף .הכרותינו עם גבאי התחילה כשהיה השר להגנת הסביבה שפעל רבות לקידום
החלפת גגות האסבסט ביישובי עוטף עזה .גבאי מחובר להתיישבות ולעוטף עזה .איחלנו לו בהצלחה,
כמו שאנו מאחלים לכולם.
נשיא בנשמה
יו"ר סניף אשכול של יחד למען החייל ,יצחק נשיא היקר בן ה( 83-בארי) ,קיבל השבוע אות הוקרה על
פעילותו ההתנדבותית למען החיילים ועל יוזמות התנדבותיות נוספות מטעם איגוד הלב (העמותות לזקן
בישראל) וגופים נוספים .יצחק החל את התנדבותו למען החיילים בשנות התשעים ,בתקופת
האינתיפאדה הראשונה ,ובשנת  2008היה שותף להקמת סניף יחד למען החייל באשכול .בשלוש
השנים האחרונות מנהל יצחק את הסניף בהתנדבות מלאה ובמקביל יוזם התנדבויות ופעילויות נוספות
למען החיילים ולמען חולים במחלקה ההמטולוגית בית חולים סורוקה ומגייס אחריו מתנדבים רבים
וטובים נוספים .נציגינו בטקס ההוקרה ,הילה קטרי מנהלת היחידה להתנדבות באשכול וחבריו
המתנדבים באשכול בירכו את יצחק בשם כולנו .אדם יקר ומיוחד במינו האיש .גאווה רבה.
בתמונה :יצחק נשיא ובני משפחתו בטקס ההוקרה.

מכסות מים
בימים האחרונים אנו עוסקים נמרצות מול גזירת קיצוץ מכסות המים ,שמשמעותה ייבוש עוטף עזה.
אנו פועלים מול שר החקלאות ,רשות המים ,שר התשתיות ושר הבטחון ,כדי להחריג את עוטף עזה
ולמנוע את הקיצוץ באזורנו כדי שנוכל להמשיך ולעסוק בעוגן הפיתוח המרכזי שלנו ,החקלאות ,ולעבד
את אדמותינו עד המטר האחרון .אשוב ואעדכן.

טרור חקלאי
בתקופה האחרונה אנו מתמודדים עם גל פריצות ופשיעה חקלאית חסרי תקדים באשכול .צוות אגף
הבטחון שלנו ,בשיתוף הרבש"צים ,מתמיד ,מג"ב המשטרה וגם הצבא פועלים לילות כימים כדי
להתמודד עם התופעה הקשה .אך הכלים שיש לנו כרגע אינם מספקים ויש צורך בהגברה משטרתית
משמעותית ובמבצע אכיפה דראסטי .פנינו לגורמי המשטרה הבכירים בעניין ואנו מקווים שנזכה
לתגבורת כבר בימים הקרובים .בינתיים יש לנהוג במשנה זהירות ,להגביר עירנות ולדווח למוקד אשכול
או רבש"ץ הישוב על כל תנועה חשודה 08-9966333

החלפת גגות אבסבט
יותר משלוש שנים לאחר מבצע "צוק איתן" והחלטת הממשלה להחליף את גגות האסבסט בעוטף עזה,
החל המבצע להחלפת הגגות המכילים את החומר המסרטן .בשלב הראשון יוחלפו גגות אסבסט
ביישובים הנמצאים עד  4ק"מ מהגדר ,במבני מגורים ומבני ציבור ובשלב הבא ,יורחב הטווח לישובים
עד  7ק"מ מהגדר .פעלנו רבות כדי להגדיל את התקציב כדי להרחיב את המבצע לישובים גם ב4-7-
ק"מ המאוימים גם הם מפצ"מרים .המבצע צפוי להסתיים ב .2018-ראו כתבה על הנושא שפורסמה
אתמול ב.ynet-

אישור תושב אצלכם בתא הדואר
מבצע נוסף שהחל השבוע ,הוא שליחת אישורי התושב לבתים ,לכל תושבי אשכול .כפי שדיווחנו ,כחלק
משיפור השירות לתושבים ,החל משנת  2018אנו נשלח את אישור התושב לבתי התושבים ולא יהיה צורך
להגיע למשרדי המועצה כפי שהיה עד כה .תודה לצוות אגף הגזברות על ההתגייסות המהירה להשלמת
המבצע עוד לפני תחילת השנה.

אירוע החורף של 'ביכורים'
כל אירוע של כפר הנוער למצויינות באמנויות 'ביכורים' מרגש ,מלהיב ומרשים אותי מחדש .איכות המופעים
והתוצרים האמנותיים הולכים ומשתבחים מאירוע לאירוע ומביאים לנו גאווה רבה .הפעם היה זה אירוע
החורף של הכפר ,שכלל תערוכת אמנות ומופע מוזיקלי מרהיבים ,במבנה בית הספר הבשור הישן .כך שחוץ
מההתרגשות של בוגרי בית הספר לשוב לבקר בכותליו ,נהנינו כולנו מאמנות נפלאה ואיכותית שמתפתחת
לה בתחומי המועצה שלנו .לצד ההישגים וההצלחה בתחומי העשייה החינוכית ,הכפר מתמודד עם אתגרים
תקציביים ובגיוס תלמידים חדשים .אנו נחושים לשמר ולטפח את הפנינה הזאת ובונים כעת בשיתוף כל
הגורמים תוכנית אסטרטגית לקידום ופיתוח תקציבי של הכפר שיובא בהמשך לאישור המליאה .בהצלחה.
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