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ל'אדראתשע"ו
כנס ראשי רשויות  /שר החקלאות
השבוע התקיים כנס ראשי המועצות האזוריות וסגניהם במועצה האזורית תמר שכלל
הרצאות ומפגש עם שר הפנים ושר החקלאות .שר החקלאות התייחס להסדר עם האוצר
והחקלאיםעלביטולהתוכניתלהורידאתהמכסיםעל ייבואמזוןלקראתפסחועלההסכמות
לבניית תוכנית ארוכת טווח עם תמיכה ישירה בחקלאים .השר גם עדכן על תוכנית
משמעותית שהוא מקדם לתמיכה בחקלאות בהיקף של  1מילארד  ₪שתתבסס על חיזוק
התשתיות  -הורדת מחירי המים ,ביטוח נזקי טבע ותמיכה במרכזי מחקר .לגבי החטיבה
להתיישבות ,עודכנו כי יוקצה תקצוב עבור סיום הפרויקטים שהחלו בעוטף (יישובי  0-4ק"מ)
ובתוךחודשייםייחתםהסכם,שלאחריותתאפשרתחילתהעבודותביישוביה4-7-ק"מ. 
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אנו ממשיכים במאמצים מול משרדי הממשלה להשגת דרישותינו לצמצום הסכנות בכביש.
לאחרשבשבועשעברהמשטרההחליטהלהגביראתהאכיפהבכביש(בדגשעלהמשאיות),
השבועהשגנושנייעדיםנוספיםוחשוביםמאוד :
 .1ריבוד הכביש –'נתיבי ישראל' (נת"י) אישרה את בקשתינו לריבוד משמעותי של
הכביש מצומת מעון ל'כימדע' (כולל על תיקוני הבורות שנעשו לאחרונה) .ריבוד
הכביש לא נכלל תחילה בתוכנית העבודה של נת"י בשל ההרחבה המתוכננת .רק
לאחר שהתרענו על מצבו התשתיתי והבאנו את הנהלת נת"י לסיור כאן ,הוחלט
לאשר תקציב מיוחד לריבוד .העבודות החלו כבר השבוע וצפויות להסתיים בתוך
חודש.אנאהיאזרובסבלנותבמהלךהעבודותוסעובזהירות.
 .2הרחבתהכביש–לאחרחודשיםשלעיכוביםבירוקרטיים,אתמולסוףסוףנתבשרנו
שנת"יהחלהבמינוימתכנניםובהחתמתהחוזיםלקראתתכנון.בתוךשבועייםצפויה
להתקיים ישיבת התנעה ראשונה לתהליך .לפי הלו"ז שנמסר לנו ,עד סוף השנה
יסיימועםהתכנוןובתחילתשנההבאהיתחילביצועההרחבהבפועל.
עדיין לא קיבלנו פתרונות לצמצום כמות המשאיות (פתיחת מעבר צפוני והפעלת הצו
להגבלתתנועתהמשאיותבשעותהשיא).אנומרכזיםמאמציםכרגעמולמשרדהבטחון
בשניהנושאיםהאלה.שבועהבאמתוכננתליפגישהעםראשמנהלתהמעבריםבנושא. 
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ביום חמישי התכנס מטה המאבק על הכביש שהקמתי במועצה יחד עם נציגי הציבור לגיבוש
תוכנית פעולה לצעדי מחאה אקטיביים להשגת דרישותינו בכביש .במפגש הצגתי את
הדרישות והיעדים שלנו ומסרתי תמונת מצב על כל אחד מהם מול משרדי הממשלה .ישנה
הסכמה גורפת שיש להגביר לחץ ציבורי ולנקוט בצעדי מחאה אקטיביים .סיכמנו על לוחות
זמנים,כךשאםעדה21.3-לאנקבלפתרונותאמיתיים-נצאלהפגנהבמעברוננקוטבצעדי
מחאה נוספים .אני משוכנע שצעדי המחאה צריכים להיעשות במהלכים משותפים ובמסרים
אחידים .ככה נהווה מקור לחץ עצום ומשמעותי על מקבלי ההחלטות .אני מודה לכל מי
שלוקח חלק פעיל במאבק על הכביש אך מבקש ,שמרו על הבטיחות של עצמכם ושל שאר
הנוסעים.ישלנומספיקסכנות .

הארכת הטבות מס
בחודשים האחרונים אנו פועלים מול הממשלה להארכת הטבות המס לתושבי עוטף עזה
למספר שנים וכך להימנע מהמצב שעליינו להביא את התקנות לאישור בכל שנה מחדש
וחוסר הודאות התמידית לאישורן .בפגישתנו לאחרונה עם ראש הממשלה ושר האוצר העלנו
אתהנושאוהםהביעואתתמיכתםבמהלך.אתמול(רביעי)הממשלהאישרהאתהצעתחוק
של ח"כ חיים ילין להארכת ההטבות עד סוף שנת  .2018ועדת הכספים תתכנס בקרוב על
מנתלאשראתהמשךההטבותלשנתייםנוספות(עד .)2020
פורום הנהגות ישובים משותף
כחלק ממאמצינו לייעל ולהדק את השיח הישיר והשוטף בין כלל הנהגות הישובים לבין
הנהלת המועצה ,אנו מעוניינים לגבש פורום הנהגות ישובים משותף לכל היישובים .הפורום
יהיהמורכבמעדשנינציגיםמכלישוב(מזכירי ישובים,מנהליקהילה,מרכזימשקויו"רועד)
ויאפשר להעביר מידע להנהגות ולקיים דיאלוג וחשיבה משותפת על נושאים מרכזיים
במועצה .אני רואה בפורום ערוץ חדש ומשמעותי לקידום היישובים ומקווה לשיתוף פעולה
מלאומוצלח.מכתבמפורטהועברלמזכירויותואנימבקשלהזכירגםכאןלהעביראתשמות
שניהנציגיםמכלישובעדה-15.3לידיליטוחנציס,מנהלהפורום,במייל: .lito@nir.org.il

JNF
השבוע ביקרו בעוטף עזה (אשכול ,שער הנגב ושדרות) משלחת תורמים פוטנציאלים ב-
 JNFארה"ב .פגשנו יהודים נפלאים מרחבי ארה"ב שמקדישים עצמם לחיזוק ותמיכה
בישראל .החברים התרגשו מאוד בביקור באשכול (אבשלום ,שלומית ,מרכז החוסן) ובעיקר
ממפגש עם בני הנוער שלנו ב'בית הירוק' שהנעימו במופע מוזיקלי נפלא וקינוחים של בית
הקפה נמס-תה (פתיחה בקרוב) .החברים סיפרו עד כמה קהילות עוטף עזה מהוות מקור
השראה עבורם ואמרתי שהנדיבות שלהם ואהבת הארץ היא מקור השראה לנו .את הביקור
חתמנו בארוחת ערב משותפת עם ידידנו ,ראש מועצת שער הנגב ,אלון שוסטר ,וסיפרתי על
השותפות המיוחדת והפורה בין המועצות של עוטף עזה ,שאינני חושב שיש עוד שותפות
כזאת בין רשויות בארץ .סוכם על הקמת צוות לגיבוש הדרכים שבהן ניתן לייצר שותפות
בינםוביןקהילותעוטףעזה .

בשבילם
כאלפיים איש הגיעו ביום שבת לצעוד ולחלוק כבוד לשלושת חברינו שנפלו ב'צוק איתן' ,ליעד
לביא ,שחר מלמד וזאביק עציון .מזג האוויר היה נפלא ,הטבע הרהיב ביופיו ,וזכינו ל״שקט״
בטחוני .אי אפשר היה שלא לשמור על מצב רוח טוב ,בדיוק כפי שהם היו בחייהם ושכך היו
רוצים שנמשיך .עבורי האירוע כמובן היה מרגש באופן מיוחד והחזיר אותי לקשר המיוחד
שהיה לי עם שחר וזאביק ,קשר שנמשך כיום בין המשפחות והילדים שלנו .אני רוצה לחזק
את המשפחות ולהודות לתושבי אשכול ולחברים הרבים שהגיעו מכל הארץ כדי לעמוד לצדן
ולצעוד בשבילם .גם המפקדים הצבאיים הבכירים במרחב הגיעו לחלוק כבוד והשתתפו
בצעדה ,אלוף פיקוד דרום ,איל זמיר ,מפקד החטיבה הדרומית אל"מ דדו בר כליפא
והרמטכ"ל לשעבר רא"ל גבי אשכנזי .אנחנו מחויבים להמשיך לפתח את האזור ,לחזק את

ההתיישבות ולשמור על שמחת החיים במקום הנפלא והמיוחד שבו אנו חיים .אנחנו נמשיך
כלהזמןלצעודקדימה,בשבילנוובשבילם .

תרומה מצילת חיים
ביוםשלישיהקרוב,,15.3ביןהשעות13:00ל17:00-נקייםבחדרהישיבותבמועצהמבצע
התרמתדםבשיתוףעםמד"א.כלהפרטיםנמצאיםבאתרהמועצה.מוזמניםלבואלתרום.
זהיכוללהצילחיים .

סוף שבוע שקט
גדי ירקוני




