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ה' אלול תשע"ו
שלום לכולם,
ביקור נשיאותי
זכינו השבוע לביקור 'נשיאותי' חם ומחבק של משלחת נשיאי הקהילות היהודיות במקסיקו .מדובר
באישים הניצבים בצמרת של הקהילה היהודית במקסיקו והם בעלי השפעה עצומה במדינתם .הנשאים
משמשים שגרירים משמעותיים של מדינת ישראל ושל תושבי עוטף עזה .במסגרת ביקורם בארץ הם
יפגשו גם עם ראש הממשלה ועם נשיא המדינה והיה לנו לכבוד רב לארח אותם בין לבין גם במועצה.
סיירנו איתם באחד ממוקדי הגאווה שלנו ,תיכון 'נופי הבשור' ובמוקד אחר ,שאיתו אנחנו פחות שמחים
וגאים ,פיר אחת מנהרות הטרור שאותרו בעבר ליד הגבול...סיפרנו על החיים לצד בגבול ועל ההשקעה
בחינוך כעוגן מרכזי בבניית החוסן הקהילתי .יו"ר משלחת הנשיאים ,סלמן אנשר ,ריגש אותנו כשאמר
לנו" :כשאתם לא ישנים בלילה ,גם אנחנו לא ישנים" .הרגשתי שהנשאים התרשמו מאוד בביקור
במועצה והתחברו לתוכנית המועצה שהצגנו לפיתוח קריית החינוך ,כלב פועם של המועצה וחיזוק
החוסן והזמנתי אותם להיות שותפים שלנו בבנייתה.

תחושת בטחון
השבוע נפגשנו לראשונה ,ראשי המועצות בעוטף עזה ,עם שר הביטחון החדש ,אביגדור ליברמן.
בפגישה שהתקיימה באוגדת עזה השתתפו גם אלוף הפיקוד ,איל זמיר ומפקד האוגדה ,יהודה פוקס,
ראש רח"ל בצלאל טרייבר .בפגישה העלינו שורה של נושאים חשובים המחייבים קידום דחוף של
משרדו ,ביניהם תקצוב של המשך בניית המכשול לאורך הגבול ,פיתוח מעבר ארז לסחורות ,ביצוע
הרחבת כביש  ,232שחרור שטחי אש ותקציבים מיוחדים לחיזוק האזור .גורמי הצבא שנכחו בפגישה
ומכירים מקרוב את הצרכים הייחודיים באזור חיזקו והרחיבו את הדברים מנקודת ראותם .הבהרנו
שמדובר בסוגיות אקוטיות שלא נוכל להתפשר לגביהן ,הן בהבטחת הביטחון והמוגנות של התושבים
והן בהיבט חיזוק תחושת הביטחון באזור והמשך ההתיישבות .השר גילה הבנה לחשיבות הנושאים
וכעת אנו ממתינים ופועלים לכך שהדבר יבואו לידי ביטוי גם בתקציב שצפוי לעבור בדצמבר .2016

בני הגיל השלישי  -יש למה לצפות!...
לפני למעלה משנה התקבלה במועצה החלטה להוביל תהליך אסטרטגי לגיל השלישי במטרה לבחון
לעומק את היקף הצרכים והמענים בקרב אוכלוסיית הוותיקים .לטובת התהליך הוקמה ועדת היגוי
רחבה אשר כללה בעלי תפקידים ונציגי ציבור והתמקדה בבחינת הצרכים בהסתכלות עתידית של
לפחות עשור קדימה .לאחר שנה של עבודה שיטתית ולמידה מעמיקה במגוון דרכים ,לרבות :הרצאות,
סיורים ברשויות אחרות ,סקר תושבים וקבוצות מיקוד ,הוצגו השבוע הממצאים הסופיים .אחת הסוגיות
הבולטות שעלתה ,היא רצון התושבים לפיזור השירותים לקשישים בתוך הישובים .השלב הבא שלנו
הוא גיבוש התובנות וההמלצות לתוכנית עבודה והמלצות קונקרטיות שיגובשו לתוכנית עבודה ארוכת
טווח .אני מודה מאוד לצוות האגף לשירותים חברתיים ולענת תבורי על הובלת התהליך החשוב
ביסודיות ובמקצועיות רבה.

רק שנהיה בריאים!
בשבוע הבא תיפתח בנירים מרפאה מרכזית חדשה של שירותי בריאות כללית ,שתחליף את המרפאות
הוותיקות הקטנות בקיבוצי האזור (נירים כיסופים ועין השלושה) מדובר במהלך משמעותי שאותו
קידמנו בחודשים האחרונים מול הנהלת המחוז של שירותי בריאות כללית יחד עם הקיבוצים ,שמטרתו
בראש ובראשונה הרחבה של סל השירותים הרפואיים הניתנים באזור תוך הגדלת שעות פעילות (6
ימים בשבוע ושעות קבלה גמישות) .כחלק מהמהלך יועמדו שאטלים מהקיבוצים השותפים למרפאה
בנירים .ורק שנהיה בריאים...

פינת גאווה מקומית
והפעם בפינתנו – מינוי מרגש של סא"ל עידו סעד ,הבן הראשון מושב יתד ותושב המושב עד היום,
מונה השבוע לסגן מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה ובכך ימלא תפקיד משמעותי במערך ההגנה
על יישובי עוטף עזה  ,הבית שלו ושלנו .בהצלחה רבה לעידו ורק שישוב הביתה בשלום.

הודעה חשובה מבשמת גלין מנהלת אגף איכות הסביבה -
לאחרונה התקבלו דיווחים על תפוצת יתוש הטיגרס האסייתי בישובים במועצה .היתוש מאופיין בצבע
שחור ופסים לבנים ,פעיל בעיקר בשעות היום וגורם לעקיצות כואבות במיוחד ונמצא כמעביר מחלות.
אז מה יש לעשות?  -לעבור בגינה ובחצר וליבש כל מקור מים קטן כמו תחתיות של עציצים ,גיגיות,
צמיגים ישנים ועוד .פעולות אלו יפחיתו באופן משמעותי את כמות היתושים ויקטינו את הסכנה
לתחלואה .המועצה ,בליווי המשרד להגנת הסביבה ,תקיים פעילות נוספת לניטור מקומות בהם היתוש
פעיל והדברת המפגע .בכל שאלה ניתן לפנות למזכירות אגף תברואה ואיכות סביבה.
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