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עדכון בטחוני

 .9בתקופה האחרונה אנו עדים להתגברות הלחימה בצד המצרי ,אשר נשמעת היטב
באזורנו .צה״ל תגבר את מערך ההגנה לאורך הגבול במגוון אמצעים .אנו נמצאים
בקשר שוטף עם גורמי הצבא ופועלים בהתאם להנחיות .למרות הדריכות המורגשת
חשובלצייןשאיןשינויבהנחיותההתגוננותואנובשגרה.

 .6השבועפורסםבתקשורתשיישוביעוטףעזהנערכיםלפינויבחירום.הפרסוםגרראי
בהירות ומתח בקרב תושבים .חשוב להדגיש שמדובר בהיערכות שגרתית של
הישובים צמודי הגדר לפינוי מוסדר בחירום שנערכת בשנה וחצי האחרונות .לא
מדובר בהיערכות חדשה .ההיערכות לפינוי היא חלק מהפקת הלקחים אחרי ׳צוק
איתן׳ ונעשית בשיתוף עם משרדי הממשלה הרלוונטיים .אנו פועלים כל העת מול
צוותי החירום היישוביים על מנת לשפר את המוכנות והמסמך שהופץ בחלק
מהישוביםהיאחלקממוכנותזו.עםזאת,כשיושלמוכלתכניותהפינוי,נפיץלישובים
דף הנחיות מלא ואחיד .אנו מלאי גאווה ברמת המוכנות וההיערכות הגבוהה של
יישובינו.

המשך פיתוח עוטף עזה
ראשיהמועצותבעוטףעזהעובדיםבימיםאלהבשיתוףפעולההדוקלהתווייתתוכניתהסיוע
של הממשלה לשנים  ,6192-91שתשלים את תוכניות הסיוע הקיימות .התוכנית כוללת את
הארכת תוקף הטבות המס ,הקלות בארנונה והקמת מעונות יום .במקביל ,אנו פועלים באופן
אינטנסיבי לבניית תוכנית אסטרטגית ממשלתית חדשה לחיזוק עוטף עזה ,שתמשיך את
תוכנית  6192שנבנתה אחרי 'צוק איתן' .זו תוכנית העצמה קהילתית אזורית ארוכת טווח
( 91-91שנים) שכוללת היבטים של חיזוק הישובים והצמיחה הדמוגרפית ,תקציבים לפיתוח
מגרשים ,בתים ומבנים ,שיפור תשתיות ,פיתוח מוסדות חינוך ,פיתוח תרבות הפנאי והחינוך
בלתיפורמאלי.

תוכנית אב בספורט
ביום שלישי בערב התקיים במועצה מפגש של צוות ההיגוי הרחב לקידום תוכנית האב
המועצתית לספורט .במפגש השתתפו תושבים ,נציגי הישובים ,שהעלו סוגיות מרכזיות,
חשובות ומאירות עיניים לגבי הצרכים בתחום הספורט במועצה .עילם קוט ,היועץ שמונה
מטעמנו ללוות את התהליך ,הציג נתונים ראשוניים של השאלונים מבתי הספר ושל סקר
התושבים .הנתונים מציגים תמונה ברורה לגבי הצורך בקידום ופיתוח תחום הספורט
במועצה במספר היבטים ,החל מהעלאת מספר המשתתפים בפעילויות הספורט השונות
וכלה בפיתוח מתקני הספורט ,פיתוח ענפי ספורט תחרותיים ואיתור מאמנים מקצועיים .אין
לי ספק שהתוכנית שאנו מקדמים יחד עם נציגי הישובים תיתן מענה ראוי ותוביל לפיתוח
משמעותישלתחוםהספורטבמועצהעלכלהיבטיו.


ב 2.2--יתקיים מפגש חשיפה ראשון לציבור של התוכנית .במפגש יוצגו עיקרי התוכנית
ותינתן במה פתוחה להעלות סוגיות ,צרכים ,הערות והארות .אני קורא לתושבים ולבוא
ולקחתחלקבמפגשהפתוח,לשמוע,להשמיעולהשפיע.

שיפור השירות
כחלקמתהליךמקיףאותועוברתהמועצהלשיפורהשירותלתושב,נערוךבמהלךהחודשים
מאיויוניסקרתושביםלבדיקתשביעותהרצוןמשירותיהמועצה.הסקריערךבאמצעות
חברתמחקרחיצונית"אליקסיר"ונועדלשמשכליתומךהחלטהלהתנהלותהמועצהבשנים
הקרובות.ההיענותשלכםלסקרחשובהמאודומאפשרתלהשמיעקולולהשפיעעלמערך
שירותיהמועצהלתושבבשניםהקרובות.

מפגע הזבובים
על אף הפעולות השונות שאנו עושים על מנת להתמודד עם מפגע הזבובים ,עדיין לא הגענו
להפחתה משמעותית במפגע .בישובים מתבצעת הדברה על ידי קבלן מטעם המועצה או
באופן עצמאי בפיקוח אגף תברואה ואיכות סביבה .בשטחים הפתוחים והחקלאיים אנו
ממקדים מאמץ בניטור ומניעת מפגעים במקומות המוכרים .אנו מרחיבים פעילות לאיתור
וטיפול מקורות מפגע נוספים בעזרת היחידה הסביבתית .הפעילות היא על סמך פניות
שמגיעותלמועצהאךגםפעילותיזומהשלפקחיאיכותהסביבהבמועצה.

קצין וחבר
מפקד אוגדת עזה בשנתיים האחרונות ,תא"ל איתי וירוב ,סיים השבוע את תפקידו ובמקומו
מונה תא"ל יהודה פוקס .איתי נכנס לתפקיד במהלך 'צוק איתן' ופיקד על האוגדה במשך
תקופת השיקום המורכבת אחרי המלחמה .איתי הקפיד לקיים עמנו ,ראשי המועצות ,קשר
מקצועי הדוק וגילה רגישות והבנה מעמיקה לצרכי התושבים והיישוביים .הוא ראה את
פעילות הצבא באזור לא רק בתחומי ההגנה הביטחונית ,אלא גם כמקור לחיזוק החוסן
הקהילתי .איתי דגל בחיזוק הקשרים ושיתופי הפעולה בין חיילי וקציני האוגדה עם
האכולוסייה האזרחית ויזם פעילויות משותפות  שחיזקו את הקשרים .במהלך העבודה
המשותפת נוצר בינינו קשר אישי חם ואני מאחל לו הצלחה רבה בתפקיד החדש ,כראש
מטה זרוע היבשה .בתקופה הקרובה נקיים פגישת היכרות עם המאו"ג החדש פוקס .אני
מאחל לו בשם כולנו הצלחה רבה מול האתגרים הייחודיים הניצבים באזור ובתקווה להמשך
שיתוףהפעולההפורהלוזכינועםהאוגדהעדכה.



תוכנית הפרוגרמות
השבוע התקיימה פגישה במועצה עם מ"מ מנהל רשות מקרקעי ישראל ,עדיאל שומרון יחד
עם מנהל המחוז ערן ראובני וצוות משרדו .מאיר יפרח ,בעז קרצ'מר ואני הצגנו את תוכנית
הפרוגרמה של אשכול וביקשנו את תמיכת המינהל בקידומה .הפגישה היתה חיובית מאוד
וסוכם בה על הקמת צוות משותף בראשות מנהל המחוז במינהל ,נציגי משרד החקלאות
ואנחנו על מנת להתוות פתרון שיהיה מוסכם על כל הצדדים .תמיכת המנהל בהתחייבות
בהסדרת קבע לטווח ארוך של הקרקעות היא בגדר פריצת דרך ,שתאפשר לנו לקדם את
השלמתהתכניתבפרקזמןקצרמששיערנו.

עדכון כביש 232
הצו להגבלת תנועת המשאיות בכבישים המובילים למעבר כרם שלום עדיין מעוכב בצו בית
משפט .במסגרת התהליך המשפטי ,נתבקשנו ראשי המועצות באזור (תמיר עידאן ,שי חג'ג'
ואנוכי) להגיע לדיון מיוחד במשרד התחבורה על מנת להציג את עמדתנו בעניין הגבלת
תנועתהמשאיות.אשובואעדכן.

קהילה מופלאה
תלמידי כיתות ו' ב'יובלי הבשור' והוריהם המשיכו את המסורת הנפלאה וקיימו גם השנה,
בפעם שלישית ברציפות ,את מירוץ 'יובלי הבשור' .מאות תלמידים ,הורים ,מורים וגם סבים
וסבתות השתתפו במירוץ שתכליתו גיוס כספים למסיבת הסיום של שכבת ו' אך בפועל הוא
בעיקר אירוע קהילתי נפלא ,מקרב ומעצים .התרגשתי מהארגון המופתי של האירוע על ידי
ההוריםואתהלכידותשל קהילתיובלי הבשור.אמנםלאלקחתיחלקבריצהעצמה,אךהיה
ליהעונגלחלקמדליותלרצים.כוליתקווהשהמרוץימשיךויתפתחלמסורתבקהילהכולה.




סוף שבוע שקט,
גדי ירקוני



