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כ"ז חשון תשע"ח
שלום לכולם

שומרים עליינו
שבועיים חלפו מאז סיכול המנהרה ורמת ההערכות של הצבא לא השתנתה ואנו עדיין
רואים פריסה של הכוחות בשטח .ידוע לנו שהדיווחים בכלי התקשורת על המתיחות,
לצד התנועה הצבאית הערה במרחב וקולות הפיצוצים שנשמעים שמקורם באימונים,
מעוררים אי שקט .חשוב להדגיש ששגרת החיים נשמרת ואין שינוי בהנחיות .כמו כן,
הוסרו ההגבלות על עבודת החקלאים והם שבו לפעילות לאורך הגדר .אנו נמצאים
בשיח שוטף ויומיומי עם גורמי הביטחון במרחב ובראשם מפקד החטיבה הדרומית,
אל"מ קובי הלר ,שמלווה את כל האירועים ומקפיד על קשר ישיר ופתוח עם ההתיישבות.
קובי מעדכן אותנו על פריסת הכוחות שמגנה עליינו ומקיים גם סבב פגישות ביישובים
כדי להסביר את תמונת המצב כפי שהיא היום .במידה שיהיה שינוי בהנחיות אנחנו מיד
נעדכן .בכל מקרה של אי וודאות אפשר תמיד לפנות למוקד אשכול שפתוח 08-( 24/7
 .)9966333תקופות כאלה מעוררות באופן טבעי את סף הדריכות ומי שחש צורך
בהתייעצות וסיוע מוזמן לפנות למרכז החוסן שלנו ,בטלפון – .08-9965264

משפחת JNF
חזרתי השבוע מביקור בן חמישה ימים בארה"ב ,שם השתתפתי בכנס השנתי של JNF
(קק"ל ארה"ב) .בשנתיים האחרונות אנחנו בתהליך של יצירת והידוק הקשרים עם
הארגון במטרה לחבר את פעיליו לאתגר ההתיישבות ולעשייה באשכול תוך יצירת
שותפויות ארוכות טווח .לאורך השנים תמך הארגון בפרויקטים מחוללי שינוי בנגב,
במקומות ,כמו הערבה התיכונה ,חבל איילות ,באר שבע וביישובי החלוציות שלנו .כעת
מעוניינים בארגון לתמוך באשכול ,הן בחיזוק הקהילה שלנו בחוסן ובחינוך ,הן בפיתוח
מגרשים בישובים כדי להמשיך את צמיחת הקהילות שלנו והן בפתרונות שיסייעו
להמשך צמיחת ושגשוג החקלאות .זהו הכנס השני של הארגון שאנחנו נוסעים אליו,
מיכל עוזיהו ואני ,שבמקביל לעבודת והקמת המרכז הקהילתי באשכול ממשיכה יחד
עם מיה בונה לקדם את תחום גיוס הכספים ויצירת שותפויות משמעותיות למועצה.
הביקור היה חוויתי ומחמם לב ומרגיש שאשכול היא כבר חלק ממשפחת .JNF

פרס למרכז 'אדוות'

הוא עבר אתנו שלוש מלחמות ,ימים ללא שינה וזמזום בלתי פוסק של מכשיר הקשר
וכעת ניקי לוי (צאלים) ,קב"ט המועצה לשעבר ,משקיע את כל מרצו בחינוך ואיכות
הסביבה .לאחר שעזב את המועצה ,הקים ניקי בצאלים את מרכז 'אדוות' ,חווה חינוכית
טיפולית להעצמת בני נוער באמצעות שימוש במיומנויות קדומות ,חקלאות וספורט.
מסגרת חינוכית משלימה שמחברת בין ילדים ונוער בסיכון לסביבה ולטבע .השבוע
נתבשרנו שהמרכז הייחודי שפועל כשנתיים בלבד ,יקבל בשבוע הבא את אות הנגב
לאיכות הסביבה .ישר כח.
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