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ד' אדר תשע"ז
שלום לכולם,
דוח מבקר המדינה על ההתמודדות עם איום המנהרות ב'צוק איתן' הסעיר השבוע את המערכת
הפוליטית ואת השיח הציבורי .אין לי כוונה לקחת חלק ב'ספורט הלאומי' ולהיגרר להטחות ולהתנגחויות
פוליטיות סביבו ,אלא להתייחס למהות מבחינתנו ,והמהות היא שלגבי מרבית סעיפי הדוח הופקו
הלקחים עוד טרם פרסומו ומזה תקופה שאנו עדים ליישום של מסקנות הדוח ויצירת הפתרונות
לאיומים.
מאז סוף 'צוק איתן' אנו חווים שינוי מהותי בגישה ובהבנת צרכי האוכלוסייה האזרחית בעוטף עזה
וזוכים כיום לשיתוף פעולה מלא של הצבא עם המועצה .אנו נמצאים בקשר הדוק ושוטף עם הגורמים
הצבאיים הרלוונטיים באזור ,מקיימים ישיבות עבודה שוטפות ,תרגילים משותפים וכיום ,בניגוד לעבר,
הצבא מחזיק בעמדתינו על הצורך בפינוי ישובים בחירום ועובד איתנו בשיתוף פעולה לתיאום וביצוע
תוכנית הפינוי .מעל לכל ,המכשול שנבנה בימים אלה בהשקעה תקציבית לא מבוטלת מהווה את
המענה הרלוונטי לאיום המנהרות ולצד זה פועל צה"ל כל העת ,לילות כימים ,להידוק המעטפת
ההגנתית על יישובי העוטף וחיזוק תחושת הביטחון של התושבים.
גם מול מקבלי ההחלטות אנו מרגישים שבטחון תושבי עוטף עזה הוא בגדר אינטרס לאומי .נעשים
מאמצים לשמור על השקט לצד מחוייבות ממשלתית לפיתוח וחיזוק האזור ,שבאה לידי ביטוי רק
לאחרונה עם אישור התוכנית התקציבית הממשלתית הנרחבת .עם זאת נותרו לנו עדיין חילוקי דעות
במספר סוגיות לא פתורות ביניהם לוח הזמנים של ביצוע ההרחבה של כביש  ,232תקציבי החוסן ועוד.
אנחנו מממשיכים במאבק סביב הסוגיות הלא פתורות אשר הכרחיות מבחינתנו להמשך פיתוח וחיזוק
האזור.
האירועים האחרונים והירי לעבר העוטף מדאיג אותנו ולא ניתן שישוב להיות שגרת חיינו .אנחנו
מעבירים את המסר הזה בכל הזדמנות לגורמים הרלוונטיים ומרגישים שגם בקרב הקברניטים שולטת
גישה זו .המדיניות הברורה היא שמירה על השקט והבטחת שגרת החיים בעוטף וכי שקט יענה בשקט.
עם זאת ,אנו מצפים שכל הפרה תזכה לתגובה המתבקשת ובשקלול כל האיזונים הרלוונטיים כדי לא
לגרור את האזור להסלמה מיותרת.
אני חושב שהתשובה האמיתית והניצחת בסופו של דבר היא השקט היחסי שאנחנו נהנים ממנו
בשנתיים וחצי האחרונות והצמיחה הדמוגרפית חסרת התקדים ביישובי המועצה .משפחות חדשות
נקלטות ,הבנות והבנים חוזרים הביתה וכמעט כל הישובים עוסקים בפיתוח וצמיחה .רק לאחרונה נמסר
לנו בוועדה המקומית שאשכול היא הרשות שהוציאה השנה הכי הרבה היתרים לבניה חדשה! בזה אנו
עוסקים ומתמקדים .ההתעקשות שלנו להמשיך ולשמור על שגרת החיים ובצמיחה לא נובעת מתוך
התעלמות מהמציאות השברירית באזור והקשיים הכרוכים מכך לעיתים .היא נובעת מתוך אמונה
שעדיין ,למרות הכל ,זה אחד המקומות הנפלאים ביותר לחיות בו ושזו הדרך הנכונה והבריאה ביותר
עבורנו.
שבת שלום,
גדי ירקוני

