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ב'חשון,תשע"ו 
שלום לכולם,
ביטחון
ימים מתוחים ומורכבים עוברים על הארץ כולה .המתיחות משפיעה גם על המתרחש
ברצועת עזה ועוררו מספר אירועי הפרות סדר על גדר המערכת .האירועים בשליטה מלאה
של הצבא וממוקדים על גדר המערכת .אני חושב שהאיפוק שמגלה הצבא לאורך הגבול הוא
נכון ומונע גרירת האזור להסלמה מיותרת .אני סומך מאוד על הצבא שידע להפעיל במידת
הצורך את כל האמצעים הנדרשים כדי להגן על הגבול ולהבטיח את בטחון האזרחים.
בהזדמנותזואנירוצהלחזקאתידיהםשלחייליצה"לשניצביםבחזיתכדילשמורעליינו .

יחד עם זאת ,מבחינתנו ,האירועים על הגדר מהווים הוכחה נוספת לחשיבות הקמתו של
המכשול (גדר חכמה) לאורך הגבול ולכן שבנו והעלינו השבוע את דרישתנו מהממשלה
לקדם במידיתאת הקמתו.בפגישה שהתקיימה השבוע בין ראשי המועצות בעוטף עזה ושר
הביטחון העלינו את הנושא והשר הבהיר שיש הכרה מלאה בחשיבות בניית המכשול
והסוגיה התקציבית תוכרעכנראהבשבועהבא .

החששות שעולים עקב האירועים בארץ וברצועה הם טבעיים ולגיטימיים .חשוב לציין
שהמועצה נמצאת בקשר שוטף עם גורמי הביטחון ופועלת בהתאם להנחיות הצבא .כרגע
אין שינוי בהנחיות לתושבים וניתן לשמור על השגרה .
במקבילישכמובןלהמשיךולשמורעלערנות.במועצה תגברנו את פעילות מערך האבטחה
בשטחי המועצה ,סביב מוסדות החינוך ובאירועים מועצתיים .רעננו נהלי ביטחון לצוותי
החינוך תוך דרישה להקפיד על מספר פעולות להגברת הביטחון בתוך מוסדות החינוך.
הרבש״צים בישובים הגבירו סיורים סביב גני הילדים ובישובים .בנוסף ,צה"ל פועל לתגבר
את מערך אבטחת החיילים סביב הישובים ובשטח כבר נפרסו כוחות .הפעולות הללו אינן
מלמדותעלשינויבכוננותאלאמהוותמקדםבטחוןעלרקעהאירועיםבארץ .

אני מאחל לכולנו ימים שקטים ומזכיר שמי שמרגיש צורך לקבלת סיוע מקצועי להתמודדות
עם המצב ניתן לפנות למרכז החוסן בטלפון 08-9965264 :
כמו כן על כל חשד שמתעורר יש לפנות ולדווח למוקד אשכול , 24שעות ביממה ,בטלפון:
08-9966333 

חוצות אשכול
בצל המתיחות הביטחונית ששררה בארץ ,קיימנו ביום שלישי ברחבת המועצה את יריד
'חוצות אשכול’ .זה היה אירוע חוצות אשכול הגדול ביותר שהתקיים עד כה ,הן מבחינת
כמות המשתתפים והן מבחינת מספר הדוכנים וסוגי ההפעלות שהיו בו .מרגש לראות את
התושבים הרבים שהצביעו ברגליים ושמו לרגע את המתח והדריכות בצד ובחרו לשמור על
שגרה ונורמליות .אני רוצה להודות למארגנים שהשקיעו רבות כדי לקיים את האירוע היפה
והמיוחד באשכול .תודה מיוחדת למנהלת מחלקת התרבות ,מיטל טמסות .אנו מבינים שיש
היענות מצד התושבים לאירועי תרבות מסוג זה ואנו פועלים להרחבת התוכנית המוצעת
לשנת.2016

הטבות מס
ביום רביעי הבא אמורה ועדת הכספים של הכנסת לדון בתוכנית הטבות המס לישובים
לשנת .2016לקראת הדיון נעשים מאמצים רבים מצד ראשי המועצות של עוטף עזה להביא
ליישום החלטת הממשלה ( )2017שממליצה להכליל את כל הישובים הנמצאים בתחומי
המועצות האזוריות בעוטף עזה בהטבות מס .מדובר בישובים שאינם נכללים כיום בהטבות
מס בשל קריטריון המרחק אך למעשה מכיוון שמרכז החיים של תושביהם מתקיים בלב
האיום הביטחוני אנו דורשים את הכללתם בתוכנית ההטבות .אני אשתתף בדיון הועדה כדי
לוודא שיתקבלו ההחלטות הרצויות מבחינתו.אעדכן בשבוע הבא .
חילופי אלופים
השבוע התקיים טקס החילוף של מפקד פיקוד הדרום במעמד הרמטכ"ל ,גדי אייזנקוט.
האלוף היוצא סמי תורג׳מן כיהן שנתיים וחצי בתפקיד והחליף אותו האלוף אייל זמיר .סמי
תורג׳מן פיקד על הגזרה במהלך מלחמת ׳צוק איתן׳ ,שהיתה אחת המערכות הארוכות
והמורכבות שידע האזור .היה לו קשר טוב עם ההנהגה המקומית והוא גילה רגישות רבה
לחברה האזרחית ולצרכי האוכלוסייה בעוטף עזה .׳רוח מפקד' זו הועברה וחלחלה לאנשי
הפיקוד בשטח ואכן הקשר שלנו איתם הוא הדוק וטוב.אני מאחל לסמי הצלחה רבה ומקווה
שהקשר הטוב שהיה לנו איתו ימשך גם עם האלוף זמיר .בתקווה שהקשר שלנו יתבסס על
מוכנות שגרתית ולא נזדקק להיפגש עמו לעיתים תכופות ...
שלכם,
גדי ירקוני 
 08-9929102
 054-7916552
gadi@erc.org.il

