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י"א אדר תשע"ז
שלום לכולם,

מנכ"ל משרד הביטחון
השבוע נפגשנו ,ראשי המועצות בעוטף ,עם מנכ"ל משרד הבטחון ,אודי אדם .קיבלנו ממנו עדכון לגבי
בניית המכשול לאורך הגדר שתואץ משמעותית בזמן הקרוב מאוד ותימשך כשנתיים .העלנו בפניו
מספר סוגיות לא פתורות שביקשנו להאיץ את קידומן – נושא שיפוי ראשי הצח"י וסגניהם בעת חירום,
הפשרת שטחי האש לטובת הפיתוח החקלאי באזור ,החלפת הממ"דים הלא תקניים בכרם שלום,
פיתוח מעבר ארז והכנסת עובדים לחקלאות .המנכ"ל הביע תמיכה מלאה והעביר את הדברים להמשך
קידום על ידי אנשי המקצוע הרלוונטיים במשרד.

גזם חקלאי
הטיפול בגזם החקלאי מעסיק אותנו לא מעט ואנו כל העת בוחנים מציאת פתרונות אשר מצד אחד יספקו
מענה לחקלאים שלנו ומצד שני יצמצמו משמעותית את השריפות של הגזם שפוגעות באיכות חיי
התושבים והסביבה .בשבוע שעבר נפגשנו במועצה עם נציגי המשרד להגנת הסביבה ועם צביקה גוטליב
(עין הבשור) שפיתח מיזם לקיצוץ הגזם בחממות שיקטין את נפח הגזם בכ .80%-סיכמנו על שיתוף
פעולה להפעלת פיילוט ניסיוני של המיזם באשכול בתמיכת המשרד להגנת הסביבה .אני מקווה שנצליח
לצאת לדרך עם הפיילוט בקרוב מאוד .אשוב ואעדכן.

גן לזכר הנופלים
ביוזמת החטיבה הדרומית באוגדת עזה ,חנכנו השבוע סמוך לקיבוץ כיסופים חורשה יפהייפיה לזכרם של
 18חללי החטיבה הדרומית שנפלו בעת שירותם הצבאי בחטיבה ,שעה שהגנו עליינו בגופם .המועצה
והרבש"צים של אשכול נרתמו בצורה מוחלטת בסיוע לקידום היוזמה החשובה והמרגשת ותוך פרק זמן קצר
מאוד הקמנו בשיתוף פעולה מלא גן לתפארת לזכר הנופלים .התרגשתי מאוד לפגוש ולדבר עם משפחות
הנופלים שקיפדו את חייהם למען הביטחון שלנו ולמען המשך הפיתוח של חבל ארץ זה.
תודה לאנשי החטיבה הדרומית על היוזמה ,לקב"ט המועצה ,אילן אייזקסון ,לרבש"צים ולקיבוץ כיסופים
שהעמיד את השטח המדהים לטובת הוקרת הנופלים והנצחתם .החורשה נקודת תצפית מרהיבה על האזור.
מוזמנים לבוא לבקר.

יום פתוח במו"פ
השבוע ניתנה לי הזדמנות לבקר במשך כמה שעות באחת הסביבות האהובות עלי ביותר – חממות
הגידול והפיתוח החקלאי במו"פ דרום ,במסגרת היום הפתוח השנתי .התמוגגתי לסייר בין הדוכנים
והביתנים המרשימים של חקלאי האזור ,לבקר בחממות ,לשמוע וללמוד על הגידולים הייחודיים
והפיתוחים השונים .כ 4000-איש ביקרו במו"פ ביום הפתוח ,ביניהם גם שר החקלאות אורי אריאל .זו
היתה הזדמנות להציג לו את העוצמה החקלאית באזור וחשיבות התמיכה של המשרד בחקלאות כתנאי
להמשך פיתוח האזור .אמרתי – תנו לנו מים ואדמה ואנחנו כבר נדע איך להגדיל את החקלאות .תודה
לליאור קטרי מנהל המו"פ ולכל צוות המו"פ .היה מרשים ומרתק.

כח נשי
לרגל יום האשה הבינלאומי שצויין השבוע ,הצטלמו כל עובדות המועצה לצילום נשי משותף .באשכול
רוב נשי מובהק ,בכל האגפי והמחלקות ,ורוב תפקידי הניהול במועצה מאויישים על ידי נשים – 80%
מכלל המנהלים/ות הן נשים! אני גאה בכח הנשי שלנו ,שמביא לשולחן קבלת ההחלטות את צורת
החשיבה האחרת ,ההסתכלות השונה הנדרשת לעיתים וכמובן אינטואיציה חזקה .אני מזכיר שבסוף
החודש ( )29.3נקיים אירוע מיוחד לרגל יום האשה שיכלול טקס הוקרה לנשים מובילות במועצה על
פועלן בקהילה ולאחר מכן יתקיים פאנל בהנחיית העיתונאית לוסי האריש .שריינו ביומן!

חג פורים שמח!
גדי ירקוני

