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ט"ו כסלו תשע"ז
שלום לכולם,
בא לו בזמן
סוף סוף הוא הגיע ,שטף את האבק והרווה את שדותינו ויבולינו ובתקווה שיביא לנו גם פרנסה טובה
ושלל פריחות בקרוב מאוד .לקראת חגיגת הפריחות ,אנחנו בעיצומן של עבודות ביצוע להנגשת
והסדרת מסלולי טיולים חדשים באזור יחד עם קק"ל דרום  -שביל טיולים נחל אסף מבית כנסת מעון
לכיוון תל גמה ,הארכת דרך הבשור הצפונית והנגשתה לכלי רכב רגילים ,סלילת דרך חדשה ביער
בארי ושתילת צמחיה במתחם מצפור המאגרים (ליופי וגם למניעת סחף) .לצד שאר הדברים שאנחנו
מקדמים בימים אלה ,גם סלילתו של שביל נופי ,דרך טיולים חדשה ומצפור מספקים אותנו לא פחות
ואנו רואים בהם תרומה נוספת לאיכות החיים של כולנו .בילוי נעים!

תוכנית הטבות לעוטף עזה
לאחר חודשים ארוכים של דיונים ,פגישות ,חלופות מכתבים ועוד ,אישרה הממשלה ביום ראשון את
תכנית ההטבות הכלכליות לחיזוק עוטף עזה לשנים  .2017-2018מדובר בתוכנית מקיפה בהיקף של
כחצי מיליארד ש"ח עליה עמלנו רבות ,ראשי הרשויות של העוטף ,מול משרדי הממשלה .התוכנית
כוללת שורה של הטבות ועוגני סיוע ,בהם  -הטבות מס וארנונה ועיגונן בתקציב המדינה לשנתיים
רצופות ,פטור מדמי חכירה ,הטבות במעונות יום ,השקעות בתשתיות ,הטבות לתעשייה ,תיירות,
חקלאות מסחר ותעסוקה ותגבור שירותים ומענים בתחומי חינוך ,רפואה ורווחה .אין ספק שהתוכנית
היא עוגן משמעותי להמשך חיזוק החוסן החברתי והכלכלי שלנו על רקע המציאות הביטחונית ואני
מברך את הממשלה על אישורה .עם זאת ,לצד הברכות ,נותרו מבחינתנו שתי סוגיות חשובות
שהתוכנית לא נותנת להן מענה והן הכרחיות להמשך פיתוח האזור– מענקי האיזון ומענקי הפיתוח.
אנחנו ממשיכים להיאבק כדי שהחסרתם של שני רכיבים אלה תובא על תיקונה בזמן הקרוב .את תוכנית
ההטבות המלאה ניתן לראות כאן.

אחת בונה אחת הורסת
בעוד שהממשלה אישרה השבוע את תוכנית ההטבות המקיפה לעוטף עזה ,באוצר וברשות המים
מתגבשת מנגד יוזמה הפוכה ,הרסנית וחסרת הגיון  -לעלות את מחיר מי השפדן ב 20-אגורות .ישובי
עוטף עזה הם המשתמשים המרכזיים של מי השפד"ן ועלית המחירים תטיל מכה קשה נוספת על
החקלאים הנאבקים גם כך על פרנסתם .במכתב חריף שהוצאנו ראשי הרשויות לאוצר ולרשות המים
הבהרנו שהיוזמה שמה ללעג את מדיניות הממשלה ואת כוונותיה לחזק את העוטף ותביא לתוצאה
הפוכה  -תפגע בתנופת הפיתוח והצמיחה עליה אנחנו נאבקים בשיניים .אנו מצויים בדין ודברים
מתמשך בעניין מול הגורמים הפוליטיים במטרה להוריד את היוזמה מסדר היום .אשוב ואעדכן.

התחדשנו...
בימים אלה מפוזרים בכל הישובים במועצה פחים אפורים המיועדים למחזור של אריזות מתכת
(קופסאות שימורים ,תחליפי חלב ,נס קפה ,מרססי טיהור אוויר וכו .)...הפחים האפורים הם עוד נדבך
בתוכנית המחזור המועצתית שלנו במטרה להקטין את כמות האשפה בפחים ואת הפסולת המועברת
להטמנה .הפחים מוצבים במרכזי המחזור היישוביים ובמקביל להצבתן חילקנו גם דף הסברה לתושבים
בכל תאי הדואר .מעורבות ושיתוף פעולה של כולנו בהפרדת הפסולת הביתית קריטית להצלחת ערכי
הקיימות ושמירה על הסביבה ולמען שיפור איכות החיים של כולנו!

אין חקלאות אין התיישבות!
חזרתי היום מכנס בן שלושה ימים של ראשי המועצות האזוריות והסגנים במועצות האזוריות עמק
המעיינות ועמק הירדן .במסגרת הכנס תוכנן לנו מפגש עם שר החקלאות ,אורי אריאל ולתדהמתנו,
כחצי שעה לפני מועד המפגש ,ביטל השר את השתתפותו .ככל הנראה בשל חשש שלו להתעמת עם
הביקורת הנוקבת שלנו על המדיניות ההרסנית של המשרד בהובלתו שמחסלת את החקלאות ואת
ההתיישבות .ביטול המפגש היה בגדר 'קו אדום' ובעקבות זאת יצאנו כל ראשי המועצות שהשתתפו
בכנס להפגנה וחסמנו צמתים מרכזיים בצפון .מאבק החקלאים נגד מדיניות הממשלה עולה מדרגה
וביום שני נעלה לירושלים בשיירה איטית יחד עם חקלאים מכל הארץ ונסיים בהפגנת ענק מול גן
הוורדים.

שבת שלום
גדי ירקוני

