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התחלה כושלת
ביום שישי החל לפעול בנגב מערך התחבורה הציבורית של 'דן דרום' שזכתה במכרז של
משרד התחבורה .למרות הרים של הבטחות שקיבלנו לקראת כניסתם לאזור ,ההתחלה
היתהלקויהוכושלתבכלמרחבהנגב.מיוםשישיאנומקבליםעשרותפניותעלתקלותבלתי
סבירות בתפעול .תושבים שתלויים בתחבורה הציבורית מצאו עצמם חסרי אונים בעקבות
קווים שלא הגיעו ואובדן שעות עבודה ,פספוס של טיפולים רפואיים ,חיילים שלא הגיעו
לבסיסים ועוד .כדי לתת מענה ,השמשנו במועצה את האוטובוסים הפנימיים להסעות
לישובים.מיוםשישיאניבקשררצוףעםהגורמיםהבכיריםבמשרדהתחבורהועםמנכ"ל'דן
דרום' בדרישה למציאת פתרונות והסדרת כל הליקויים לאלתר .בעקבות הדברים נשלח צוות
לאשכול כדי לטפל בתקלות בשטח ולתת להן מענה ומאתמול ניכרת מגמת שיפור מסוימת.
אנוממשיכיםלעקובמקרובאחרהדבריםעדלהסדרתכלהליקויים.
המאבק על הכביש
תאונה בין משאיות על כביש  232גרמה לחסימת הכביש למשך  7שעות (!) ולעיכובים
בהגעת התלמידים לביתם .לא היינו צריכים את התאונה כדי לדעת שכביש  232הוא סכנה
ממשית ואינו מותאם בשום אופן לכמות וסוג התנועה שנוסעת בו כיום .בימים האחרונים
קיימתי שיחות אינטנסיביות מול כל משרדי הממשלה הרלוונטיים :משרד התחבורה ,משרד
הביטחון ,משטרת התנועה ורשות המעברים ,כדי להבטיח שהמשרדים האחראים יעמדו
בהתחייבויותיהםויספקולנופתרונותבכביש.והנההתשובות :
מנכ"ל נתיבי ישראל הבהיר שלמרות המגבלות הבירוקרטיות ,הוא פועל למנות לאלתר צוות
מתכננים להרחבת הכביש וביום ראשון יגיע צוות משרדו לסיור באשכול .משרד התחבורה
הודיע לנו שהמפקח על התעבורה נערך בימים אלה להפעלת הצו להגבלת תנועת המשאיות
בשעות העומס .לגבי פתיחת מעבר סחורות צפוני ,נאמר לי כי יש כוונה לפתוח מעבר נוסף
אך התהליך צפוי להיארך עוד זמן .בשבוע הבא מתוכננת לי שיחה אישית עם מנכ"ל משרד
הביטחון בעניין זה .אני חושב שיש הבנה מצד משרדי הממשלה על חשיבות ודחיפות נושא
הכביש עבורנו וכעת אני מצפה שההבנה הזו תתורגם לצעדים ומהלכים אופרטיביים כבר
בימיםהקרובים.אשובואעדכן. 

זה רק תרגיל
ביום שני התקיים תרגיל ארצי לשעת חירום במוסדות החינוך .ילדינו למודי הניסיון התנהגו
למופת וריגשו את המבוגרים .צוותי החינוך עשו עבודת הכנה מקצועית ורגישה מאין כמוה
עם התלמידים לקראת השמעת האזעקה .התקיימו פעילויות הפגתיות וניתנו משימות
מעצימות ככלי התמודדותי .היו לנו התלבטויות והתייעצויות לא מעטות לגבי הפעלת
האזעקה באשכול ולבסוף הוסכם על דעת כל גורמי המקצוע שיש חשיבות רבה בבדיקת
תקינות המערכות לאחר שדרוגן ,כדי להבטיח שבשעת אמת תישמע אזעקה בצורה תקינה.
זוהיתההחלטהחשובה,שכןבתרגילנמצאופעריאזעקהלאמעטיםובחלקמהמקומותהיא
לא נשמעה .אנשי הביטחון שלנו סיירו בבתי הספר במהלך התרגיל וריכזו את הממצאים
והרבש"ציםבדקופעריםבישובים.הממצאיםיועברולפיקודהעורףולאוגדהלטיפול .

איחוד חמשת יישובי גוש צוחר
הבוקר השתתפנו מאיר יפרח ואני בוועדת הגבולות של משרד הפנים לבחינת איחוד חמישה
ישובים בגוש צוחר למעמד מוניציפאלי אחד :עמיעוז ,אוהד ,צוחר ,שדה ניצן ותלמי אליהו.
חמשת הישובים המצויים ברצף טריטוריאלי אחד ,חולקים גדר היקפית משותפת והמרחק
ביניהם הוא מאות מטרים בודדים .המהלך החל במסגרת החלטות הממשלה לחיזוק עוטף
עזה אחרי 'צוק איתן' .הישובים הביעו הסכמתם למהלך ועל ידי כך להביא לשיפור מכלול
השירותים ולהתייעלות כלכלית .במסגרת האיחוד יכנסו כל הישובים לתוך אזור 'עוטף עזה'
ויהיו זכאים לכל ההטבות הנלוות ,לרבות בניית ממ"דים והטבות מס ..חברי הועדה הביעו
בישיבהתמיכהוהבנהבחשיבותהמהלךונתבקשנולבצעמספרהשלמות.באחדבמרץיגיעו
חבריהועדהלסיורבאשכול. 
דרום אדום באשכול
שבוע שעבר ביקרו באזור למעלה מ 100,000-איש במסגרת אירועי 'דרום אדום' .במהלך
סוףהשבועביקרתיבחלקמהאירועיםהמקומיים,בהםיריד'מרקטיטו'בחוותמשקצאן,יריד
יוצרים בנירים ובפסטיבל ׳חוויות וטעמים׳ בחבל שלום ,יריד ההתיישבות באבשלום .בכל
האירועים פגשתי אלפי אנשים שהגיעו מכל רחבי הארץ כדי ליהנות מהכלניות ובעיקר משלל
בילויים משפחתיים נפלאים מבית היוצר של יזמי אשכול .רבים מהמבקרים ניגשו אלי ואמרו
שמעבר ליופיו של הטבע כאן ,היופי האמיתי הוא האנשים ,החום האנושי וסבר הפנים של
המארחים .אני חושב שאין סיבה שיגיעו לכאן רק ב׳דרום אדום׳ .לכל עונה יש את היופי ואת
הקסם המיוחד שלה ואנחנו נפעל לחזק ולעודד את התיירות לאורך כל השנה .גם האורחים
ייהנו וגם אנחנו .מידע על אירועי סוף השבוע הקרוב בקישור הבא:
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