20ינואר 2016
י'שבטתשע"ו 
שלום לכולם,
פגישה עם שר האוצר
השבוענפגשנוראשיהמועצות בעוטףעזהעםשרהאוצר ועוזריו.אחדהנושאיםהמרכזייםשהעלנו
בפניו הוא סוגיית תקצוב הקמת המכשול לאורך הגבול .השר הבהיר שהתקציב לא יהווה מכשול
להקמת המכשול ושיש מחויבות מלאה מצד הממשלה להקצות את התקציב לכך .דברים אלה
מצטרפיםלהבהרותשקיבלנו בנושאגם משרהביטחון ומראש הממשלה ונראה שהדבריםברורים.
אני סומך על מערכתהביטחון שפועלת להקים מכשולשיכלולאת כל האמצעים המתקדמים ביותר
להגנהמרביתעלהישוביםוהבטחתהביטחוןבאזור. 

בפגישהעםהשרדנובנושאיםנוספים שעומדיםעלהפרק,ביניהםהארכתצינורהגזהטבעימבארי
דרומה,הסטתתקציביםמהסעיפיםהתקועיםבתוכניתהממשלתיתלטובתצרכיםעדכניים והארכת
מתןההטבותליישוביעוטףעזה למספרשנים (מענק בטחוני,הנחות ושיפוי ארנונה,הטבות בקרקע
וכדומה) .השר תמך בדברים וסיכמנו שנמשיך ונעמוד בקשר ישיר מול עוזריו לקידום הטיפול בכל
הנושאים. 

שינויים בתחבורה הציבורית
חברת 'דן דרום' זכתה במכרז להפעלת מערך התחבורה הציבורית בנגב הצפוני ותחליף את 'אגד
תעבורה' החל מה - .12.2.2016במסגרת המכרז החדש עומדים להתקיים שיפורים וחידושים
בתחבורה הציבורית  ,הכוללים תוספת של קווי אוטובוס חדשים ,הוספת תחנות חדשות בישובים
ותגבורהתדירותשלחלקמהקוויםהקיימים.במהלךהחודשהקרובתופץחוברתהסברהעלהמערך
החדש לכל תיבות הדואר בישובים ויועלו פרסומים בכלי התקשורת ובאתר המועצה .בנוסף אנו
מקיימים  במועצה מפגש חשיפה של התוכנית החדשה עם נציגי 'דן דרום' ביום ראשון הבא (ה-
 )31.1.2016בשעה ,18:00בחדרהישיבותבמועצה .נשלחההודעה בנושאלחבריועדת התחבורה
בישובים,מזכיריישוביםויו"רועד.המפגשיהיהפתוחלכלהמעוניין .

ועדת היגוי – שותפות
השבוע התכנסה ועדת ההיגוי של 'שותפות ביחד' כדי לדון בהצעות הפרויקטים הקהילתיים לשנת
 2016 שיתוקצבו על ידי השותפות .לפני כחודשיים יצאה השותפות בקול קורא לציבור ולגופים
הקשוריםלמועצהלהגשתהצעותלפרויקטיםלמעןתושביאשכולוחיזוקקשריהגומליןביןהקהילות
השותפות שלנו  -מקסיקו וצפון מזרח ניו יורק .מרבית הפרויקטים שהוצעו הם בתחומי החינוך,
התרבות ,צעיריםונוערואניחייבלצייןשכולם נפלאים.בשלמגבלותהתקציבנכונהלנועבודתסינון
קשה בבחירת הפרויקטים שיוגשו לבסוף לתקצוב .התהליך יעשה בשיתוף חברי ועדת ההיגוי ואנו
נעלה את הפרויקטים הנבחרים לאתר המועצה .אני רואה בתהליך שנעשה דבר ייחודי ,שמאפשר
לציבורלקחתחלקמשמעותיבהתווייתפרויקטיםקהילתיים. 


הגבלת תנועת המשאיות
איסור תנועתמשאיותבציריםהמוביליםלכרםשלוםצפוילהיכנסלתוקףבתוךכחודשימים.משרד
התחבורה נערך כרגע להפעלת הצו ,לרבות עדכונו ברשומות ,הצבת התמרורים בכבישים ושאר
הדבריםהמתחייבים.בימיםהקרוביםיוציאהמשרדהודעהמסודרתבענייןואעדכןבהתאם. 

דרום אדום
פסטיבל'דרוםאדום'ה 11-יוצאלדרךבסוףהשבועהקרובוימשךחמישהסופישבוע.האזורירוק,
פורחומלבבוישמספרמוקדיםעםפריחותמרהיבותשלאכדאילפספס.
בעמותת התיירות ארגנו לנו פסטיבל חגיגי ,גדוש בפעילויות ,אירועים וסיורים מותאמים לכל
המשפחה .חלק מהאירועים יתקיימו בקביעות במשך כל ימי הפסטיבל וחלק מהאירועים יתקיימו
באופן חד פעמי ,כבר בסוףהשבוע הקרוב .שימולב,אצלנובאשכול יתקייםבשישישבת הקרובים
יריד 'יוצרים בחווה' ,במחלבת צאן צאלה (סמוך לעין הבשור) שיכלול דוכני מכירה מגוונים לצד
סדנאותיצירהלילדיםולמבוגרים.הכניסהללאתשלוםוזהממשלידהבית. 
מומלץלעייןבתוכניההמפורטתשלכלאירועיהפסטיבלומידעעלאתריהפריחה:
/http://www.habsor.co.il/daromadom2016 
בנוסףכדאילהתעדכןבאתרהבשור: /http://daromadom.habsor.co.il
אנימזמיןא תכםלפנותלעצמכםזמןאיכותולצאתלטיילבאזורבאחתמשעותיוהיפותביותרוליהנות
משפעאירועיהפסטיבלומהטבעהמקומיבמלואיופיו .
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