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שלום לכולם,
השקט שהופר
ביום שישי הופר ה'שקט' באזורנו כששלוש רקטות נורו לעבר שטח המועצה .הרקטות נורו מסיני
ונפלו בשטחים פתוחים בחבל שלום .בשעת הירי בילו רבים מהתושבים בבריכה האזורית ודיווחו
שהאזעקההופעלהבאיחור.בדקנואתהנושאמולגורמיהצבאשהסבירושבשלזוויתהיריהשיגור
לא זוהה בזמן והם פועלים לשיפור מערכות ההגנה .לאחר הירי ביקרתי במקום הנפילות ונפגשתי
עם תושבים ושמחתי לראות שהתושבים שמרו על שגרה למרות האירוע .במקביל שוחחתי עם
מפקד האוגדה ,תא"ל איתי וירוב שהבהיר שעל פי הערכות המצב לא צפויה ההתחממות בגזרה
ונראה ,כי מדובר באירוע בודד .אני סומך על הצבא שנוקט בכל האמצעים הנדרשים כדי להגן על
יישובינוומצפהמהדרגהמדינילפעולבכלהרמותכדילהבטיחלנוקיץשקט. 

ביקור השר דרעי באשכול
בשבוע שעבר אירחנו באשכול את השר אריה דרעי העומד בראש שני משרדי הממשלה החשובים
לאזורנו – משרד הכלכלה והמשרד לפיתוח הנגב והגליל .השר הגיע בליווי צוות מקצועי רחב משני
המשרדיםוהראהנכונותרבהלסייעלאזורולקדםטיפולבסוגיותשבתחוםמשרדיו.סיירנועםהשר
לאורךהגבולובמפעלניר-לטוהצגנואתהסוגיתשאיתןמתמודדיםהמפעליםהפרטייםבעוטףעזה
(היעדר הטבות ומיגון) .בהמשך ביקרנו במעון יום ממוגן במבטחים וקיימנו ישיבת עבודה במועצה
עם כל ראשי המועצות בעוטף .בישיבה העלינו את הצורך בתוכנית עומק אסטרטגית ארוכת טווח
לפיתוח האזור שלא תהיה מותנית במצב הביטחוני .השר תמך ברעיון והבטיח לקדמו ולרתום לכך
אתמשרדיהממשלההרלוונטיים.סיכמנושנהיהבקשרעםמשרדולקידוםהעניין .
שנה לצוק איתן
ביום שלישי התקיים בכנסת יום מיוחד לציון שנה ל'צוק איתן' ביוזמתם של חברי הכנסת חיים ילין
ומוטי יוגב .דיוני הועדות הוקדשו באותו יום למעקב אחר מימוש החלטות הממשלה לעוטף עזה
בהשתתפות ראשי המועצות ומנהלי האגפים ,בעלי עסקים ,חקלאים ואזרחים .הופעתי בפני שלוש
ועדות ,ועדת הפנים שדנה בחסמים הבירוקרטים של יישום החלטת הממשלה לפיתוח האזור,
בועדת הרווחה שדנה בתקצוב קבוע שלמרכזי החוסן ובועדת הכספים שדנה בסוגית הפיצויים
לעסקים ולחקלאות .הרגשתי שיש מאמץ ורצון רב מצד חברי הכנסת ומשרדי הממשלה לקדם את
הנושאים ולפתור חסמים המעכבים את הביצוע .הוחלט להקים צוותי עבודה משותפים לקידום
הסוגיות המעוכבות ,בין היתר בנושא הפיצויים והרחבת כביש  .232בנוסף העלינו גם את סוגיית
הכללת כל ישובי המועצה בתוכנית ההטבות של עוטף עזה ,ללא קריטריון מרחק .אנחנו נמשיך
בקשרישירעםחבריהכנסתלקידוםהנושאים. 








מנהל חדש ליובלי הבשור
גיליערימשדהבוקרשהיההמועמדהמובילמבחינתנולניהול'יובליהבשור'נבחררשמיתלתפקיד
על ידי ועדת המכרזים של משרד החינוך .לגיל רקע מקצועי חינוכי רב והוא זוכה להערכות ממכריו
ומאנשימקצועשעובדיםאיתו.לאחרבחירתהועדהנפגשתיעםגילואניבטוחשנבחרהאישהראוי
ביותרלהובלתביתהספרולייצובואחריתקופת השינוייםשחלהבו.חיזוקבית הספריובליהבשור
הוא יעד מרכזי שהצבתי עם כניסתי לתפקיד ואני רואה בכניסתו של גיל לתפקיד מרכיב משמעותי
בהשגתיעדיביתהספר.גילנכנסכברהשבוע לתפקידומקייםחפיפהעםרונית,המנהלתהיוצאת
ובהזדמנות זו אני מאחל לה הצלחה רבה בהמשך דרכה .יש לאפשר לגיל את מרחב הזמן הנדרש
בשביל לבצע את התהליכים והשינויים המתבקשים ואנו במועצה נעמיד את כל המשאבים שידרשו
להצלחתוולהמשךחיזוקביתהספר .
גל שפירא ז"ל
התבשרנו בצער רב על מותו הטראגי של גל שפירא ממושב ישע ומבעליה של חברת אג"ו .גל היה
דמותמרכזיתובולטתבאזורנו.הואהקיםבנגב אתאג"ו,שהיאביןהחברותהחקלאיותהמצליחות
והמשגשגות באזור והיצואנית הגדולה בארץ של תפוחי אדמה .החברה מהווה מקור פרנסה מרכזי
באזורותורמת רבותלטובתהקהילההמקומית .גלהתאפייןבאישיותוהמיוחדת,אישנעיםהליכות
ובעל לב רחב .מלח הארץ .אני משתתף בצערה הכבד של המשפחה ,רעייתו יפה וארבעת ילדיהם
ושניאחיו,רזושי(עיןהבשור)ומחזקאתידיהםבשעתםהקשה.יהיזכרוברוך .
מעתה אמרו :עוטף ישראל!
במלאות שנה לצוק איתן ,ביקר היום באשכול נשיא המדינה ראובן (רובי) ריבלין .קיימנו עם הנשיא
סיור לאורך הגבול שבמהלכו קיבל תדרוך בטחוני מנציג פיקוד דרום .לאחר מכן נפגש הנשיא עם
סעיד (דוד משה) ,מנהל הגד"ש בניר עוז שסיפר על עבודת החקלאים בישוב צמוד גדר וביקר
במשתלתשורשיםבעיןהבשור,שספגהפגיעהישירהבצוקאיתן.לאורךהביקורנסעתיעםהנשיא
ברכבוזההיה'זמןאיכות'מצויןלהיכרותאישיתוכדילספרלועלהאתגריםשעמםאנומתמודדים.
דיברנו על איום המנהרות והנשיא הדגיש את המחויבות של המדינה לספק לכך מענה בטחוני.
הנשיא 'עטף' אותנו באהבה רבה ואמר שחבל הארץ שלנו איננו 'עוטף עזה' אלא 'עוטף ישראל' (!)
שכן אנו עוטפים את המדינה בנחישות שלנו ,בחוסננו ובאהבה לחבל הארץ הזה עם רצונו ליצור
ולקיים בו חברה .הנשיא סיפר בגאווה על מיץ הסברס הנפלא שמוגש במקסיקו וכיצד המקומיים
מספרים שהסברסים הם מחבל אשכול! סיימנו עם הזמנה פתוחה לפנות בכל עת לבית הנשיא עם
כלנושאשישבידיולסייעבו. 
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