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עדכוני מזכירות -רבעון ( 3יולי אוגוסט ספטמבר)  --ממשיכים לצמוח
קליטה וצמיחה:
נברך את  5המשפחות החדשות הנוספות שעברו לאשכולות במהלך הקיץ  :משפ.יוגב ,משפ .ואטורי ,משפ.גרמה,
משפ .ארד ומשפחת חג'ג  ----ברוכים הבאים לאשכולות ..שבה אין סוף לנוף ..ואיחולי קליטה מוצלחת.
ביישוב מוצעים היום  7בתים למכירה (יד  4 - )2בתים חדשים בשלוחה (פרטים אצל סמי שרף) ו  3בתי אמנה ביישוב הוותיק.
כמו כן בתים ויח"ד להשכרה  .תושבי אשכולות מוזמנים להציע לחברים ולמשפחה להצטרף אלינו לגור באשכולות ברוח "טוב
לכם ספרו לאחרים" לתשומת ליבכם גם דיירים המבקשים להתגורר בשכירות באשכולות מתבקשים לעבור וועדת קליטה
הכשרה לחברי וועדת קליטה – תושבים המעוניינים להצטרף להיות חברים בוועדת קליטה היישובית ולהשתלב בהכשרה
ייעודית שתתקיים במועצה מוזמנים לפנות לרונית גמליאל (בפרטי).

פיתוח ופרויקטים:
"המכונה " – 24מכולת ראשונה הוקמה לרווחת תושבי אשכולות .נותנת שירות  24X7בקונספט חדשני ומתקדם .פרויקט
שהתממש הודות ליוזמה עסקית של אורן ועופרה וינדר אשר פנו אלינו עם בקשה ליוזמה עסקית וביחד גיבשנו את הרעיון לכדי
מימוש וביצוע .אנו מעודדים תושבים לפנות אלינו עם רעיונות ליוזמות נוספות לקידום רווחת התושבים ביישוב.
גן ילדים "גן הכרם" – בתום שנת תכנון וביצוע חנכנו בשעה טובה את גן הילדים הנוסף החדש באשכולות במעמד חגיגי
בהשתתפות מר יולי אדלשטיין יו"ר הכנסת וראש המועצה .
פעוטון – במהלך הקיץ שופץ מבנה הפעוטון שכלל שיקום מקיף ומשמעותי של כל חצרות הפעוטון :ריצוף מסביב לארגזי החול
 ,כיסוי וריבוד כל החצרות בדשא סינטטי ובקרוב יושלם הפרויקט עם ביצוע ההצללות.

אנו מודים לחני שפירא ולאגף המעונות במועצה על השתתפותם בעלויות שיקום החצרות.
בית כנסת – בתום שנתיים של תכנון איגום משאבים וביצוע ובשותפות של המועצה והיישוב בשעה טובה ומבורכת גם
הפרויקט הזה מגיע אוטוטו לסיום .בסוף הקיץ הסתיימו עבודות הפיתוח וההכנה להצבתו של המבנה שהועבר והורכב והוכן
באופן בסיסי עד ערב יום כיפור .בימים אלה אנו מכינים את התכניות והאומדנים הנדרשים להשלמת עבודות הפיתוח וגמר חוץ
וכן להשלמת ההצטיידות בכל הנדרש לבית הכנסת.

במידה ויש תושבים מהישוב המעוניינים להנציח את יקיריהם באמצעות תרומה לבית הכנסת נא לפנות לישי.
מגרש כדורגל חדש -העבודות מתקדמות בקצב יפה ומתוכננים להסתיים אי"ה עד סוף אוקטובר .פרטים על טורניר הכדורגל
החגיגי לחנוכת המגרש יפורסם בהמשך......
פיתוח גמר בשלוחה -לאחר פניות חוזרות ונשנות גם במזכירות הקודמת  ,לפני כארבעה חודשים הוגשו לראשונה תכניות
פיתוח לעיון היישוב ,צוות מתוך המזכירות בשיתוף תושבים מהשכונה בחנו את התכניות והועבר מכתב הערות ודגשים
הנוגעים בעיקר למיקום תחנות אוטובוס ,הסדרי תנועה ,שימוש וניצול השטחים הציבוריים הפתוחים כמו כן ארזים התבקשו
לערוך ולהכין תכניות הגשה לצורך קבלת היתר בתחילת ספטמבר התקיימה פגישת תאום במחלקת הנדסה במועצה
בהשתתפות נציגי ארזים והיישוב לצורך קבלת פרטים והנחיות להשלמת היתרים נדרשים ,מסירת תשתיות ,תיאום תכניות
תנועה והתאמה לדרישות המועצה בעניינים כגון פינוי אשפה מתחמי מחזור ,תחנות הסעה ,תכנון תנועה חניות וכיו"ב .חברת
ארזים התבקשה עי מהנדס המועצה להגיש גרמושקה מסודרת לקבלת היתר כנדרש ולא להסתפק בתכניות כפי שהוגשו.
אנו מבינים את המצוקה והקושי במציאות הקיימת בשלוחה ועושים כל מאמץ הן מול הנהלת ארזים והן מול מהנדסי המועצה
על מנת לקדם את מסירת התשתיות הראשיות כראוי וכן לקדם ככל שניתן את אישור תכניות הגמר עד לביצוע.
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פרוייקט החלפת מוני מים -החלפת המונים ומערכת הקריאה מרחוק הושלמה כמעט לגמרי וכבר אנו רואים שיפור
משמעותי מאד במאזן המים והתאמה גבוהה בין הצריכות לחיובים .המערכת בנויה באופן שמאפשר לה לזהות ולדווח במידה
ויש צריכה מוגברת ,חבלה או תקלה במונה וכן חשד לנזילות .במידה ומועבר אלינו דיווח על חשד לנזילה אנו מעדכנים את
התושב הרלוונטי  .יחד עם זאת חשוב להדגיש כי למרות האמור לעיל ישנם מקרים בהם המערכת לא מזהה בזמן או שיש כשל
בדיווח ומכאן שהאחריות על זיהוי פיצוצי מים נזילות וכיו"ב אשר מתרחשים בתוך שטח של התושב מוטלת על התושב עצמו
המערכת היא כלי לסיוע בלבד .לשאלות ובירורים בעניין ניתן לפנות ליניב.

שונות ומינהלות
בחירות לרשות המקומית– בתאריך  30לאוקטובר יתקיימו בחירות לרשות המקומית ובהר חברון הציגו שני מועמדים
לבחירה לראש הרשות  :יוחאי דימרי ראש המועצה הנוכחי וגב .שוש אדר תושבת היישוב שמעה .אנו רואים חשיבות גדולה
במעורבות של תושבי אשכולות במערכת הבחירות כמו גם בכמות גדולה של תושבים שיעלו להצביע.
לנציג היישוב למליאת המועצה הוגשה רשימה אחת בלבד בראשות ברק חיים .אנו מודים לברק על נכונותו להצטרף לצוות
ההנהגה ,מאחלים לו בהצלחה רבה ומאמינים ויודעים שיהיה שגריר נאמן לקידום ענייני אשכולות במועצה בחמש השנים
הבאות .
בדיקות קרינה –בתאריך  12/6/18בוצעו מדידות קרינה שנתיות שהוזמנו מטעמינו  .המדידות שבוצעו הן צפיפות הספק
וקרינה אלקטרומגנטית בשטחי כל מוסדות החינוך ביישוב ובשטחי היישוב כולל השלוחה החדשה .בכל נקודות הבדיקה
התוצאות שהתקבלו יצאו תקינות ולא קיימת בעיית חשיפה .קובץ עם פרטי הבדיקות המיקומים והתוצאות נשלח במייל

לתושבים וכן ניתן למצוא אותו באתר היישוב  www.eshkolot.coתחת ערוץ מידע שימושי.
תקשורת יישובית -חלק מיצירת קהילה היא התקשורת הפורמלית וכיצד היא מופצת .ביישוב קיימים ערוצי תקשורת רבים
כשהמרכזי והפעיל בהם הוא קבוצות הווטסאפ  .לאור בקשות של תושבים שמפספסים הודעות חשובות וכן כדי למנוע עומס של
התכתבויות בעקבות הודעה כזו או אחרת ,החלטנו שכל ההודעות הרשמיות של המזכירות  -כולן ומכל סוג -יפורסמו דרך
האתר  .www.eshkolot.coבלבד  .האתר מפיץ אוטומטית את ההודעה לתושבים במייל וגם כהודעה מיידית לטלפון הנייד
באפליקציית האתר הקהילתי שלי בטלגרם – אנו מבקשים מכל התושבים להתחבר לאפליקציה כך לא תפספסו שום הודעה
(פרטי התחברות אצל אורית ).

יחד עם זאת  ,אנחנו רוצים גם לדבר איתכם,ולא רק מאחורי המקלדת  ...אנו

קוראים לתושבים המעוניינים להעלות שאילתות ,לגבש רעיונות ויוזמות  ,להגיע לישיבות המזכירות המתקיימות
אחת לשבועיים (בתאום מראש דרך אורית).
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קהילה תרבות חינוך ונוער
במהלך חודשי הקיץ נהנו הילדים והנוער משלל פעילויות מהנות ומקוריות פרי יצירתם של תושבים מתנדבים וקינחנו באירוע
סיום הקיץ של מתנפחים ואטרקציות מים והופעה מקורית של נוער אשכולות חברי התאטרון הקהילתי.















גני ילדים -לראשונה באשכולות נפתחו השנה שני גני ילדים "גן אשכול" לגילאי  5-6עם הגננת פרידה והסייעת גילה שמח.
גן הכרם" לגילאי  3-4עם הגננת לירון והסייעת חוה הדרי
צהרונים -מערך הצהרונים השנה נפתח עם שתי קבוצות מלאות קבוצת בוגרים (חובה,א,ב) וקבוצת צעירים (עד גן חובה).
הכמות הגדולה דרשה היערכות מתוגברת של צוות מטפלות מסור בניהולה של מאיה בן ציון
פעוטון  -שנת הלימודים נפתחה עם מספר שיא של כ 26פעוטות בשלוש כיתות נפרדות בניהולה של צביה בזק וצוות
המטפלות המסורות .
וועדת הסעות  -את ועדת ההסעות התנדבו לרכז הדס דהן ויוספת גבאי ,מתחילת אוגוסט הן שקדו לחפש פתרונות
ולגבש יוזמות לטיפול באתגרי ההסעות ,אנחנו רק בתחילת השנה ויש באמתחתן הרבה יוזמות ברוכות לשיפור המצב ,אך
הן זקוקות לעזרת ההורים כדי ליישם ולהוציא לפועל .אנו קוראים להורים ולתושבים להתגייס ולסייע
נוער אשכולות – בחופשת הקיץ נוער אשכולות עסק באינטנסיביות בשיפוץ קראוון ישן שהוקצה להם לטובת פעילותם
.הנוער הנפלא שלנו הפשיל שרוולים והפך את המבנה לפינת חמד ,כך שבמהלך השנה הם יוכלו ליהנות מהפירות.
מדריך הנוער ,יער ביחד עם בני הנוער עוברים ביחד מסע והשנה הם יגדילו את צעדיהם – .יישר כח
תנועת הנוער הלאומי – תנועת הנוער שינתה את פניה וכל ההנהגה השתנתה ,כעת עובדים על סדר וארגון של המבנה
ובשבועות הקרובים תתחיל הפעילות .יער וצוות "רוקמים קהילה" בשיתוף עם השינשינים של התנועה בנו תכנית פעולה
מאוד משמעותית ונאחל בהצלחה לצוות ההנהגה החדש בציפייה להשתתפות פעילה וגדולה של הנוער והתוכנית תיושם
חוגים -בספטמבר פורסמה חוברת חוגים שפרסה מערך עשיר ומגוון  ,בימים אלה של אחרי החגים בהם מתקיימות
התנסויות ושיבוצים סופיים התכנית משתנה ,חלק מהחוגים הפכו ללא רלוונטיים ,ההורים וצוות רוקמים קהילה מתגייסים
לחפש עוד מדריכים מתוך הישוב ומבחוץ כדי לתת מענה לבקשות ולהשתתפות של כמה שיותר ילדים.
תאטרון קהילתי  -אחרי שנה נפלאה של פעילות בתאטרון שהתחילה בפורים עם הופעה ראשונה ומהוססת והלכה
והתמקצעה במהלך השנה ,ביימנו עם מופע ריקודים מוצלח ביותר שהופק לטובת מסיבת סיום הקיץ .במהלך הקיץ
המשתתפים בתאטרון הקהילתי הפעילו מספר לא מבוטל של פעילויות לטובת הקהילה מה שמוכיח שאכן תאטרון
** אנחנו רוצים ליצר מענה הולם לילדים ולאנשים בעלי
הקהילתי הוא פלטפורמה חשובה לרקימת הקהילה
צרכים מיוחדים ולהוריהם ,כרגע רק משפחה אחת פנתה ,אנחנו בטוחים שיש יותר הורים המעוניינים במענה לילדיהם
לכן אנו שוב קוראים לכם ההורים לילדים בעלי צרכים מיוחדים אנא פנו לאילת כדי שנוכל לגבש את הפעילות .
ספרייה ספריית אשכולות ממשיכה להציע מידי שבוע שלל פעילויות איכותיות לילדים .הצגות איכותיות שעות סיפור
שמועברת עי הילדים עצמם במשחק ובדרמה רק מוספים לגאווה ולהנאה .יישר כח להילי לניאדו המדהימה על ההשקעה
בהפעלת הספרייה



תודה לכל התושבים המתנדבים והשותפים לעשייה.
שנה מבורכת לכל בית אשכולות
שלכם ,צוות מזכירות אשכולות.
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