31דצמבר 2015
י"טטבתתשע"ו 
שלום לכולם,
הסדרת מעמד הצח״י
השבוע נסעתי לכנסת עם תמר אורבך-אבני,מנהלת האגף לשירותים חברתיים ומירב וידל,מנהלת
מרכז החוסן ,לדיון בועדת העבודה הרווחה בנושא הסדרת מעמדם של צוותי החירום בעוטף עזה.
הדיון התקיים ביוזמתו של ח״כ חיים ילין ,שהחל לטפל בנושא מיד אחרי ׳צוק איתן׳ ועוזר לנו היום
בנושא בכנסת .בדיון העלינו את החשיבות הקריטית של הצח״י בעוטף במוכנות הישובים לחירום
וביצירת הרציפות התפקודית באירועי החירום .תפקיד הצח"י נעשה בהתנדבות מלאה ומקדישים
מעצמםלאורךכלהשנהלהכשרהואימון.בשלהאינטנסיביותהרבההנדרשתמהתפקידבעוטף,אנו
מבקשים להסדיר את מעמדם באמצעות ריתוק ושיפוי ובכך לשמר את תפקודם לאורך זמן .חברי
הועדה הביעו תמיכה רבהבדברים וקבעו לוחותזמניםלמשרדי הממשלה הרלוונטיים (אוצר,רווחה
ורח״ל)להציגתכניתאופרטיביתלתקצובותגמולהצח״י.אשובואעדכןבהמשך .





פגישה עם מנכ״ל משרד התחבורה
אנו ממשיכים להפעיל לחצים רבים על משרדי הממשלה הרלוונטיים לקידום הטיפול בכביש .232
אחרי פניות רבות מצדנו ,נפגשתי אתמול יחד עם מוטי לבאן ,מהנדס המועצה ,עם מנכ״ל משרד
התחבורה,עוזי יצחקי,ועם גורמי המקצוע במשרדו ובחברת ׳נתיבי ישראל׳.בפגישה הצגנו את מצב
הכבישכיום,שאינומותאםבשוםאופןלהיקףוסוגהתנועהבוועלסכנתהחייםהממשיתעקבתנועת
המשאיות הכבדה .ביקשנו לקבל לוחות זמנים לביצוע הרחבת הכביש ובמקביל העלינו שוב את
דרישתנולפעוללהגבלתתנועתהמשאיותבשעותהסעותהתלמידים. 
המנכ״ל הביע הבנה לדברים ורואה חשיבות בקידום הרחבת הכביש כחלק מאופק הפיתוח העתידי
שלהאזור.בפגישהסוכם,כי :
 .1משרד התחבורה ידרוש ממנכ״ל נתיבי ישראל לפתור מידית את העיכוב במינוי המתכננים
ולקדםאתביצועהתכנון.סוכם,כינתיביישראליציגותוךחודשסטטוסביצועבעניין .
 .2התוכנית שמשרד התחבורה מקדם היא כביש של ארבעה מסלולים ,עם הפרדה (רכה)
בדומה לכביש הערבה החדש (יטבתה-אילת) ויתוכננו מעברים לכלים חקלאיים .הוסכם
שהמועצהתהיהשותפהבתהליךתכנוןהכביש. 
 .3מנכ"ל משרד התחבורה הבטיח לבדוק את עניין הגבלת תנועת המשאיות מול הגורמים
המוסמכים .

הדרך שלנו לקידום הטיפול בכביש ארוכה,מורכבת ובירוקרטית לעייפה אך אנחנו לא מרפים ועושים
אתמירבהמאמציםכדילקדםאתהתהליכיםבהקדםהאפשרימולכלמשרדיהממשלההאחראים. 

צומת אבשלום 
בפגישה עם מנכ״ל משרד התחבורה העלנו גם את נושא הסדרת הכניסה לישוב אבשלום שמסיבה
שאינה ברורה לנו ,נדחה לאחרונה על ידי המשרד מבלי שבכלל שוחחו איתנו בעניין .הסברנו את
הסכנה הקיימת בצומת הכניסה לישוב ועל כך שצפויה עליה משמעותית בתנועה עם אכלוס בתי
המגורים,הקמתאזורהתעשייהוהשלמת בינוי מעונות היום.בעקבות הדברים הורה המנכ״ל לנתיבי
ישראללבצעמחדשאתסקרהתנועהבצומתתוךשיתוףמלאעםהמועצה.
צמיחה מתוך משבר
ביוזמתמרכזהצעיריםופורוםהנשיםשלאשכולזכינולקבלהשבועבמועצההרצהמרתקתומעוררת
השראה של רונה רמון על צמיחה מתוך אובדן ומשבר .סיפורה האישי של רונה ודרכי ההתמודדות
שלה עם המשברים הקשים והמורכבים שפקדו אותה,נותנים הרבה כוחות להתמודדות האישית של
כל אחד לדעתי עם המשברים והמכשולים האישיים שעומדים בדרכו.רונה רמון הפכה את המשבר
האישי שלה למקור של תמיכה וסיוע מעצים לאחרים .בסוף ההרצאה שוחחתי אישית עם רונה
והודיתילהעלההרצאהוהזמנתיאותהלשובולבקרבאשכולבאוריוםולראותאתהיופיהמיוחדשל
המקום והאנשים שחיים כאן ,ולהחזיר לה מהכוחות שלנו .בהזדמנות זו אני מודה לפורום הנשים
ולמנהלת מרכז הצעירים שמארגנים לקהילת אשכול ערבים מעניינים ומעצימים .אני ממליץ לעקוב
אחרפרסומיהאירועיםבאתרהמועצה .
מוכנים לסופה?
החזאים מכיניםאותנולמזגאווירסוערבסוףהשבוע.אנימקווה שהסופה'תפסח' עלינוושנזכהכאן
רקלגשמיברכה.בכלמקרה ,אנימקווה שאתםערוכיםעםהציודהנדרשושהחקלאיםדאגומראש
לביטוחים במקרה של נזקים .באווירת מזג אויר ,בחרתי לסיים עם שירה הנפלא של לאה גולדברג
"הגנניםהיוםעצובים",הלקוחמאסופתשיריה"מחזורסערה". 
הגננים היום עצובים/לאה גולדברג
הגנניםהיוםעצובים. 
אבלהאיכרים 
מברכיםעלהגשם. 
ואנחנושנינו 
אובדיעצה 
מסתיריםזהמזה 
אתעינינו. 
נהיהנבונים:אלתשאל 
מהצמח,מהקמל 
ומהנעקרמלב. 

הסערההזאת 
תחלוףעודמעט, 
השאלההזאת 
תשכחעודמעט. 
הנהמעללמגדל 
כברעומדתהקשת 
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