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כ"דתשריתשע"ו 

שלום לכולם,

אחרי החגים....
אחרי חודש גדוש חגים ומועדים חזרה המועצה לפעילות רצופה ושוטפת .אני מקווה
שביליתםונהניתם בימיהחגבחיקמשפחותיכםוקרוביכםוחזרתםלשגרת היוםיוםמלאים
בכוחותמחודשים .עםחזרתהמועצהמפגרתהחגיםהתחלנולעבודבמלואהמרץעלהכנת
תכנית העבודה השנתית למועצה ,הכוללת את היעדים והפרויקטים של כל אחד מהאגפים
והמחלקותלשנת,2016תוךקביעתלוחותזמניםופירוטתקציבי.טיוטהשלתכניתהעבודה
תוצגראשיתלהנהלתהמועצהולאחרמכןתובאלאישורמליאתהמועצהותוצגלציבור .

ביטחון
לאחר תקופה של שקט יחסי ,הופר השקט בראשון בלילה על ידי פצמ"ר שנורה אל עבר
המועצה .הנפילה היתה בשטח פתוח בסמיכות לגדר הגבול ולכן לא הופעלה אזעקת צבע
אדום בישובים .האירועים הביטחוניים האחרונים וגלהטרורהמתגבר בארץ מדאיג ומטריד
מאוד .צפינו שהאירועים עלוליםלזלוג גם אלינו ואני מקווה מאוד שאין פנינו להסלמה .יחד
עםזאתאיןספקשכלעודלאיהיהשקטבירושליםאוביפואזלאיהיהשקטגםבעוטףעזה
ואניקוראלדרגהמדינילפעולבכלהאמצעיםלהשבתהשקט ולמנועאת המשךגלהטרור
והחרפת המצב הביטחוני באזור .אנו נמצאים בקשר ישיר ורציף עם הגורמים הצבאיים
הבכיריםבאזור שמקפידיםלתת לנו תמונתמצבמעודכנתאחרי כל אירוע .כרגע אין שינוי
בהנחיות הביטחון באזור ואנו ממשיכים בהתנהלות שגרתית ,תוך תשומת לב ודריכות
מתבקשתלאירועיםהבטחוניים .

בהזדמנות זו אעדכן שמשרד הביטחון השלים השבוע את הקמת הגדרות החכמות מסביב
לשבעה ישובים צמודי גדר במועצה שנועדו בין היתר למנוע חדירות לישובים .מדובר
בפרויקט חשוב בתהליך השיקום בישובים אחרי 'צוק איתן' והוא מהווה נדבך משמעותי
בחיזוק מרכיבי הביטחון בישובים אלה .אני מברך על הפרויקט שהושלם ביעילות על ידי
משרד הביטחון אך יחד עם זאת ,מבחינתו ,איום המנהרות נותר עדיין ללא מענה הגנתי
מספק .אנו ממשיכים להפעיל לחץ על גורמי הממשלה הרלוונטיים לקידום מידי של הקמת
המכשוללאורךהגבול,שלפיהגורמיםהצבאייםמהווהפתרוןמיטבילאיוםהמנהרות. 

חג שמחת תורה במועצה
בצאתחגשמחתהתורהחגגנובמועצהכמיטבהמסורתאתאירועההקפותהשניותבשיתוף
חייליאוגדתעזה.האירוע היה שמחוחגיגימאוד ,אךלצעריהיתההשתתפותדלהיחסית.

הקפות שמחתתורה הןחוויהמרוממתרוחלכלהמשפחהומהוותסמלשלאחדות ושלמות
ולאחייבים להיותשומרי מסורתכדילחגוגאותןוליהנות מהן.עדלאירועהבאבשנההבאה
אני מתכוון לבחון באמצעות שיח ושיתוף פעולה קהילתי כיצד ניתן להביא להגדלת מספר
המשתתפים באירוע ההקפות ולקיים אירוע מועצתי רחב ורב תרבותי ,תוך עידוד
ההשתתפותמקרבכללהאוכלוסיותהמועצה .

הרכבת מתקרבת
אמנם עבר קצת זמן ,אך לטובת מי שלא עוקב אחרי הפייסבוק אשוב ואעדכן שהחל
מספטמברזכאיםתושביאשכולוהסביבהלנסיעתחינםמתחנתהרכבתבנתיבותעדלסוף
השנהולהנחהשל50%עדשנת2017מנסיעהמתחנותהרכבתבשדרותונתיבותואופקים
שצפויהלהיפתחעודכחודשיים .ההטבהניתנהעלידמשרדהתחבורה במטרה לעודדאת
הנסיעה ברכבת ואין ספק שמדובר במהלך חשוב בהנגשת המרכז לתושבי האזור ,לרבות
הרחבתאפשרויותהתעסוקה. 

באירוע חנוכת התחנה בנתיבות השתתפו ראש הממשלה ושר התחבורה ו'ניצלתי' את
המפגש כדי לעלות בפניהם את סוגיית כביש  .232שניהם הדגישו את המחויבות
הממשלתיתהעומדתבעינהלהרחבתהכביש ושרהתחבורההבהיר שמשרדויעמודבלוחות
הזמנים שהוגדרו בהחלטת הממשלה .בכוונתי לקדם פגישה אישית עם שר התחבורה על
הרחבתהכבישוצמצוםתנועתהמשאיות. 

מפריחים את הדממה...
החודשהקרוב גדושבאירועיםתרבותיים נפלאיםומגוונים .הערבתתקייםהופעהשלהזמר
דודו אהרון באולם אשכול ובשבוע הבא (שלישי , )13.10יתקיים שוב יריד 'חוצות אשכול'
הנפלא עם שפע של פעילויות המתאימות לכל המשפחה .היריד יתקיים ברחבת המועצה
ויכלול גם תערוכה של תוצרת חקלאית מקומית של המו"פ ,כולל שתילות בערוגות במקום.
בנוסף ,בסוף השבוע הבא ( )15-17.10יתקיים במצפה גבולות בפעם התשיעית ברציפות
פסטיבל המוסיקה הייחודית "אינידינגב" ("מפריחים את הדממה") .הפסטיבל שהתבסס
כאחד מאירועי המוסיקה האלטרנטיבית האיכותיים והמובילים בארץ כיום יכלול גם הופעות
שלאמניםמוכשריםמקומיים.פרטיםנוספיםעלאירועיהתרבותהחודשבאתרהמועצה 
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