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כביש  - 232עדכון
אנו ממשיכים במעקב שוטף אחר יישום ביצוע החלטת הממשלה בנושא הרחבת כביש  232מול
משרד התחבורה ו'נתיבי ישראל' .מצב הדברים כרגע הוא שמשרד התחבורה העביר תקציב תכנון
ל'נתיבי ישראל'אך אין התקדמות בתהליך התכנון .בעקבות הדברים פניתי השבוע לשר התחבורה
ולמנכ"ל נתיבי ישראל בבקשה להתערבותם האישית לשחרור החסמים במשרדיהם כדי לקדם את
ביצוע ההרחבה,תוך שהתרעתי על הסכנה הגוברת בכביש עקב הגידול המתמיד בתנועת כלי רכב
בכלל ומשאיות בפרט .על רקע זה ,שיגרתי גם פניה נוספת לראש אגף התנועה במשטרה עם
דרישתנו להעמיד פתרון מידי לצמצום הסכנה בכביש כיום על ידי הגבלת תנועת המשאיות בשעות
העומס,בדגשעלשעתהסעתהתלמידיםלמוסדותהחינוך.אנוממתיניםלתשובותולפיזהנבחןאת
המשךצעדינובעניין .

בהקשר זה ,משרד התנועה באשכול מגייס לשורותיו מתנדבים לקראת פתיחת קורס נוסף .זו
הזדמנות להודות למתנדבים ,כולם תושבי אשכול ,שמקדישים מזמנם החופשי לטובת הידוק
ההרתעהוהאכיפהבכביש.232לפרטיםנוספיםבנושאישלפנותלביליבןשטרית: 058-6278883

תוספת מים לחקלאות בנגב
השבוע התקיימה באשכול ישיבה משותפת של שבע ראשי רשויות בנגב ונציגיהם בנושא 'תוכנית
100מיליוןקובמיםלנגב',שעיקרההעברתמיקולחיןממרכזהארץלנגב,לצורכיחקלאות.זותכנית
אסטרטגית אשר עתידה לשנות את פני החקלאות בנגב על ידי הגדלה משמעותית של כמות המים
במחיר הוגן .הרעיון התגבש כבר לפני מספר שנים ,אך לאחרונה ,עם מינוי של זבולון כלפא
לפרויקטור,ישנה התקדמותבנושא.אמנם אנחנועדיין בשלבי התכנון,אךלאור החשיבות הרבהשל
התוכנית ,כל המעורבים מגויסים כדי לקדם אותה במהירות האפשר .לקחתי על עצמי את ריכוז
הנושאמטעםראשיהרשויותוגיבשנוצוותיעבודהמשותפיםעםגורמימקצועבתחוםהמים .

פתרון לגזם חקלאי
בשבוע שעבר התייחסתי לנושא השריפות החקלאיות ולכך שכיום אין מענים ממוסדים לחקלאים
לפינוי גזם והשבוע הצלחנו להתקדם בנושא.נפגשנו עם חברה שמתמחה בתפעול מטמנות לפסולת
אורגנית וגזם להקמת מערך לוגיסטי במועצה .אנחנו בשלבי בחינת הדברים ובכל מקרה הקמת
מערך כזה תיארך זמן .לכן בד בבד ,אנו בוחנים פתרונות לתקופת הביניים מול משרד החקלאות
והמשרד להגנת הסביבה שמוסמכים לתקן תקנות בתחום .אחד הפתרונות שנבחנים הוא תקנה
לאישור מוסדר של שריפות גזם עד ארבע פעמים בשנה בלבד,שמועדן יקבע מראש וכך ניתן יהיה
ליידע ולהכיןאת התושבים מבעוד מועד.הפתרונותנועדו מענה לחקלאים מצד אחדולתושבים מצד
שנישסובלים 

משחררי הסתימות...
השבוע נפגשנו ראשי הרשויות של עוטף עזה לבחינת שלבי ההתקדמות ביישום החלטות הממשלה
בתוכנית האסטרטגית לפיתוח יישובי עוטף עזה .מרבית סעיפי התוכנית נמצאים בשלבי ביצוע
מתקדמים אך חלק עדיין תקועים בסבכי הבירוקרטיה הממשלתית .כרגע אנו עוסקים בשחרור
החסמים וה'סתימות' במשרדי הממשלה ובהסטת התקציבים הבלתי ממומשים בין המשרדים,
בהתאם לצרכים בעוטף .הן בתקציבי משרד החקלאות והן בתקציבי משרד הכלכלה מצאנו סכומים
לא מבוטלים שעקב תקנות ונהלים לא ימומשו על ידי יישובי ותושבי העוטף ואנחנו מקדמים הסטתם
לסעיפיםשבהםיבוצעניצולמלאוישכדאיותוצורךלהגדילם .

כנס תעשייני עוטף עזה
בהמשך לסעיף הקודם בנושא החלטת הממשלה לפיתוח עוטף עזה ,אני מזכיר שביום שלישי הבא
(,22.12י'טבת)יתקייםבכפרעזהכנסתעשייניםעוטףעזה.הכנסיעסוקביישוםהחלטותהממשלה
הנוגעות לתחום התעשייתי כלכלי ,צינור הגז לנגב המערבי ויתקיים פאנל שאלות ותשובות של
תעשיינים,ראשיהמועצותונציגיהמשרדיםהממשלתיים.תוכניתהכנס :

שבת שלום
גדי ירקוני
08-9929102
054-7916552
 gadi@erc.org.il

