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ט"זאדראתשע"ו 
פגישה עם ראש הממשלה
אמש התקיימה פגישה של ראשי הרשויות בעוטף עזה עם ראש הממשלה ,בנימין נתניהו,
ושר האוצר ,משה כחלון ,במשרד ראש הממשלה בירושלים .העלינו שורה של נושאים
מהותיים לצורך חיזוק ופיתוח האזור ,בהם הקמת המכשול בגבול ,הארכת ועיגון הטבות
המס ,שחרור חסמים ביורוקרטיים בתוכנית הממשלתית וסוגיית כביש  .232ראש הממשלה
הדגיש שמדינת ישראל פועלת להקים בגבול הרצועה מערכת הגנתית פורצת דרך
להתמודדותעםאיוםהמנהרותושאיןולאתהיהבעיהתקציביתלהקמתהמכשול. 
בפגישה הצגתי את המצב העגום והבלתי נסבל של כביש  232ואת דרישתנו לקבל פתרונות
מידיים מצילי חיים ,בדגש על הסעות התלמידים .ראש הממשלה הנחה את מנכ״ל משרדו
לטפל במידית בנושא ,לרבות הפחתת כמות המשאיות ושינוי זמני הנסיעה שלהן ,שיפוץ
וריבוד הכביש ויישום החלטת הממשלה להרחבה .אני מקווה שמעורבותו האישית של ראש
הממשלה בנושא הכביש אכן תביא לקידום הדברים .סיכמנו שאעמוד בקשר ישיר עם מנכ״ל
המשרד.אנחנונמשיךבמאבקעדשנזכהלטיפולראויומשמעותיבכביש.אשובואעדכן.
'נתיבי ישראל'
ביוםראשוןהגיעולפגישהבמועצהנציגיההנהלההבכירהשלחברת׳נתיביישראל׳מהמטה
וממרחב דרום .בפגישה העלינו את המצב התשתיתי החמור של כביש  .232כדי להמחיש
את חומרת המצב ואת התיקון הלקוי שנעשה בו לאחרונה ,נסענו יחד איתם על הכביש
והראנו להם את כל הקטעים המשובשים ומסכני חיים .הבהרתי שהכביש מהווה מפגע
בטיחותי ממדרגה ראשונה ומעמיד את כל הנוסעים בו בסכנת חיים יומיומית .אנחנו לא
מוכניםלחכותעדלהרחבתהכבישודורשיםתיקון,שיפוץוריבודמיידי שלהכבישולקדםאת
ביצוע פרוייקט ההרחבה .סיכמנו שתוגש בקשה מיוחדת לתקצוב ממנכ"ל נתיבי ישראל
ונקבעהליפגישהעמובנושא.אנימקווהשגםהפגישהעםראשהממשלהבההצגתילואת
הנושאתסייעלזירוזוקידוםהטיפול. 

דן דרום
אנועדייןמתמודדיםעםליקוייםבלתינסבליםבהפעלתהתחבורההציבוריתעלידי׳דן
בדרום׳בכלהאזור.בימיםהאחרוניםישנהמגמתשיפורמסוימתבמערךאבלזהעדייןלא
מספיקוישתקלותרבות.אנודורשיםהסדרהמלאהשלכלהליקויים.
אחת התקלות הן שמוקד הפניות של ׳דן בדרום׳ לא מתפקד ואין מענה לפונים .אנו מנסים
לסייע ככל הניתן לתושבים ומעבירים את התקלות שידועות לנו לטיפול הגורמים האחראים
ב'דן בדרום' .אני מבקש מהתושבים לדווח על תקלות בתחבורה הציבורית למוקד המועצה
והתלונות תועברנה במרוכז לגורמים האחראים ב׳דן דרום׳ ובמשרד התחבורה .אני מבין
ומזדההעםהכעסהעצוםועוגמתהנפשכתוצאהמכשליתפעולהתחבורההציבורית,אךאני
מבקשלהדגיש שהמועצה לאמפעילה אתמערךהתחבורההציבורית ושאיןלנוכלמעורבות
במכרזעם׳דןדרום׳,אובתפעולהמערך.מוקדאשכול–08-9966333

יום פתוח מו”פ
מו״פ דרום קיים השבוע את היום הפתוח השנתי וחשף את המבקרים הרבים לפיתוחים
ולחידושים האחרונים בתחום החקלאות והמחקר ,שהבולטים הם בתחום גידול התותים
והאננס .היה מרתק ומלמד מאוד ואני מודה לליאור קטרי ,מנהל הועדה החקלאית ,על
הארגון של היום והסיוע הרב לחקלאות באזור .ביתן מלבב במיוחד באירוע היה של תלמידי
יא׳ מ׳נופי הבשור׳ שמכרו עוגיות (נהדרות!) מעשי ידיהם ,כחלק מגיוס כספים לנסיעה
שכבתית לפולין.היהליעונגמכופל,גםלתרוםלתלמידיםוגםלהנותמעוגיותנפלאות .

בניה בישובים
השבועהגיעלאשכולאביגדוריצחקי,ראשמטה הדיורשהוקםעל ידישרהאוצרומופקדעל
רשות מקרקעי ישראל וועדות התכנון .בפגישה השתתף יו״ר הועדה המחוזית ,דוד לפר,
ומנהל מחוז דרום של רשות מקרקעי ישראל ,ערן ראובני .בפגישה הצגתי את החסמים
הביורוקרטיים שאנו נתקלים בבניה בישובים :תכנונים של תב"ע ,תכנונים מפורטים למגרשים
והגדלת מספר הנחלות לישובים .אביגדור הנחה את יו"ר הועדה המחוזית לבדוק את
העיכובים ונקבעה פגישת המשך בין משרד השיכון והועדה המחוזית עם המתכננים לפתרון
הסוגיות .שיתפנו את אביגדור גם בנושא כביש  232וצינור הגז בנגב וחשיבות הארכתו
לאורך כל המועצה .אני חייב לציין שאני מכיר את אביגדור מהועדה הארצית ומתרשם מאיש
ביצוע ממדרגה ראשונה ,שקול וענייני ,ואני משוכנע שיפעל לקדם את כלל הסוגיות שהצגנו.

כנס רווחה
האגף לשירותים חברתיים קיים השבוע באשכול כנס מחוזי בנושא ׳חוסן קהילתי׳ לכלל
העובדים הסוציאליים המתמחים בתחום עבודה קהילתית .בכנס השתתף מנהל מחוז הדרום
במשרד הרווחה ,ישראל בודיק ,מנהל השירות לעבודה קהילתית ,ברוך שוגרמן והמפקחת
על עבודה קהילתית ,דרורה גורדון ,שיזמה את הכנס בשיתוף האגף .צוות האגף הציג בכנס
נתונים ותובנות מ׳צוק איתן׳ ואת העשייה של הצח״י באשכול .הידע והניסיון המקצועי שנצבר
בתחום באשכול מהווה כיום מודל ללמידה בכל הארץ וזאת הזדמנות להודות לכל העוסקים
במלאכה בראשות תמראורבך-אבניעל העבודההמעולה .בכנס התייחסתי לחשיבות עבודת
הצח״י כעוגן משמעותי לחוסן קהילתי בשגרה ובחירום .בדברי הדגשתי שלא ניתן לקיים
לאורך זמן מערך כה משמעותי ורחב ללא השקעה בגיוס ,הכשרה ותקציבי פעולה ואנו
פועלים לקבל את המשאבים הנדרשים שיאפשרו לנו לתפעל את מערך המוכנות לחירום
באופןמיטבי. 
הסוכנות היהודית
השבוע אירחנו במועצה כחמישים נציגים מהוועד המנהל של הסוכנות היהודית ,המורכב
מתורמים יהודים מרחבי העולם .הנציגים ביקרו באשכול מיד אחרי ׳צוק איתן׳ ושבו אלינו
השבוע כדי לשמוע על תהליכי הפיתוח .בביקור השתתף ידידנו הטוב ,דני ליברנט שהיה יו"ר
קרן היסוד וראש הקהילה היהודית במקסיקו ,ומסייע רבות לאשכול .המפגש היווה נדבך
חשוב בקשר שאנו בונים עם יהדות התפוצות ובחיזוק השותפות .במהלך אפריל אני מתוכנן
לבקר באולבני ובמקסיקו יחד עם איתן חי עם ,יו"ר ועדת ההיגוי של שותפות ביחד ,כדי
להיפגש עם הקהילות המקומיות כחלק מחיזוק הקשרים הבין קהילתיים וקידום משותף של
פרויקטים חשובים באשכול .
כמה יפה פה
בשבוע אחד פקדו אותנו כמעט כל עונות השנה – חורף ,סתיו ,אביב וקיץ .פסטיבל 'דרום
אדום'המוצלחאמנםהסתיים,אךהטבעהמרהיבנשארכאןאתנווהואבשיאיופיו.אנימגיש
לכם בגאווה מקבץ של כמה תמונות שצולמו השבוע במועצה באזורית אשכול (תודה לתמרה
כהןורנימלכהעלהתמונותהיפות!) .



סוף שבוע נעים
גדי ירקוני

