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י"ג שבט תשע"ז
שלום לכולם,

השקט שנשמר
השבוע חווינו יממה לא שקטה מבחינה בטחונית .זה החל בבוקר יום שלישי עם ירי לעבר מועצה
אזורית חוף אשקלון שגרר אחריו תגובה של צה"ל שהורגשה היטב באזורנו .במקביל ,התרחש אירוע
הסתננות מרצועת עזה ,אשר הקפיץ את כוחות הביטחון .במשך שעות ארוכות הורגשה תנועה ערה
של כוחות בטחון ,נורו פצצות תאורה ובאחד מיישובי המועצה נתבקשו התושבים להישאר בבתים.
בסופו של דבר האירוע הסתיים עם תפיסת המסתנן ולאחר חקירתו נשלל החשש הבטחוני .אנחנו
עמדנו כל העת בקשר עם גורמי הביטחון באוגדה ,קיבלנו עדכונים שוטפים ופעלנו בהתאם להערכת
מצב אנשי הביטחון שלא ראו לנכון לשנות הנחיות למעט בישוב אחד .המסר שאנחנו מקבלים מבכירי
מערכת הביטחון הוא שאין שום כוונה לאף צד להיגרר להסלמה ונעשים מאמצים רבים ,בשני
הצדדים ,כדי לשמור על השקט .על אף זאת ,בכל הזדמנות אנחנו מבהירים  -שאיננו מוכנים להשלים
עם מציאות של שגרת טפטופים .אמנם .אני מתרשם שהמדיניות הביטחונית כיום אכן לא פשרנית
כלפי 'שגרת טפטופים' אך עם זאת שקולה ומאוזנת ובראש ובראשונה חותרת לשקט כדי שאנחנו
נוכל לשמור על שגרת חיינו ולהתמקד בצמיחה ובפיתוח הקהילות שלנו.
ועדת היגוי
פעילות ועדת ההיגוי להקמת בתי הספר החדשים מתקדמת ואנו ממשיכים להיפגש אחת לחודש.
צירפנו להרכב הקבוע של ועדת ההיגוי  4מורים ,שניים מכל בית הספר  -ציפי ברוזה (שדה ניצן)
ואילנה בן גיגי (אוהד) מ'יובלי הבשור' ,מזל חסון (כיסופים) ומרים מלכה (חולית) אשר מביאות ערך
מוסף משמעותי לתהליך .בישיבה האחרונה (שלישי) הציג לנו מהנדס המועצה ,מוטי לבאן ,את
התוכנית האדריכלית של שני בתי הספר .תהליך התכנון החל בשלב הראשון בקביעת העקרונות
המנחים התואמים פדגוגיה ואת רוח המקום  -כמו סביבה כפרית וכמובן גם צרכי מיגון ,וכלל לא מעט
שינויים והתאמות עד לאישור הסופי של חברי ועדת ההיגוי המורחבת .בקרוב ,לאחר ההשלמות
הסופיות ,נציג את התוכנית לציבור.

פתיחת חסמים
השבוע קיימנו פגישת הכרות ראשונית עם שני מנכ"לים חדשים בשני משרדי ממשלה משמעותיים לנו
 מרדכי כהן במשרד הפנים ואריאל משעל במשרד לפיתוח הנגב והגליל .סיפרנו על המועצה ,עלהמאפיינים הייחודיים והצרכים הנגזרים ,וכן העלנו צרכים נקודתיים בפתיחת חסמים ביישום החלטות
הממשלה הרלוונטיות לנו .הרגשתי שאנו זוכים לאוזן קשבת ושישנה מכוונות רבה לסייע ככל הניתן
לפיתוח האזור .אני מקווה להמשך עבודה פורה ושיתוף פעולה הדוק עם המנכ"לים החדשים.
בהצלחה.

דרום אדום
סוף השבוע הראשון של 'דרום אדום' נחל הצלחה רבה .מטיילים רבים פקדו את האזור ואת בתי
העסק המקומיים אך מנגד לא הורגשה צפיפות ועומסי תנועה כבדים שהפריעו לתושבים .בכמה
מוקדים יש פריחות משגעות ואנחנו מעריכים שהמרבדים להם אנו מצפים יגיעו קצת באיחור ולכן
אירועי הפסטיבל יגלשו לחודש מרץ .לצערי ,נתקלנו בסוף השבוע גם בפנים הפחות יפים של חלק
מציבור המטיילים ,עם אירוע מצער של פריצה וגניבת תוצרת חקלאית מהשוק האורגני בישע ומקרה
של התפרעות מסוכנת של נהגי טרקטורונים במרחבי הטבע בסמיכות למטיילים .המשטרה פרוסה
בכוחות מוגברים ועובדת בשיתוף פעולה הדוק ומצויין עם הרב"שצים שלנו .זו הזדמנות ,שוב ,להודות
לכל העוסקים במלאכה ,לשמירה על ביטחוננו והסדר התקין ,גם בסופי שבוע .במסגרת אירועי
הפסטיבל ,בסוף השבוע הקרוב  -הופעה של אהוד בנאי באולם אשכול' ,יריד מרקטיטו' הנפלא
בקיבוץ צאלים ויריד 'נירים יוצרים' בקיבוץ נירים .בואו לפרגן ,ובעיקר ליהנות.
לכל אירועי הפסטיבל

'עת לנטוע אילנות ,עת לנטוע ולבנות'
לנו ,אנשי האדמה ,אין דבר מרגש יותר מאשר לנטוע עצים .אבל התרגשות רבה יותר ,היא לנטוע עץ
יחד עם דני פלד (ניר יצחק) ,מוותיקי ומייסדי המועצה אשר זרע את השתילים והעצים הראשונים
שמפירותיהם כולנו נהנים היום .באירוע נטיעות לכבוד ט"ו בשבט עם ותיקי המועצה בנווה אשכול,
אמרתי ,שהעצים שהוותיקים שתלו ,מתנוססים היום לגובה של מטר וחצי ובאחריותנו להגביה אותם
לגובה של  3מטרים ויותר...ט"ו בשבט שמח!

שבת שלום
גדי ירקוני

