5מאי 2016
כ"זניסןתשע"ו 
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בסימן עמידה יהודית
היום בערב אשתתף בטקס המרכזי שינעל את אירועי יום השואה בקיבוץ יד מרדכי .הוזמנתי
לשאת דברים בטקס כנציג תושבי עוטף עזה ,אשר יעמוד השנה בסימן עמידה יהודית ואני
נרגש מגודל וכבוד המעמד שניתן לי .את דברי אקדיש לגבורתם של ניצולי השואה אשר חוו
את התופת הנוראית מכל וזקפו קומה ורוח ,בחרו בחיים ,בחלוציות וביצירה .ניצולי השואה
נמנים עם גרעין המייסדים והמחוללים של ההתיישבות באזור ומהווים עבורנו לפיד לזיכרון
העבר ולמשמעות של המשך פיתוח ההתיישבות .יותר מ 70-שנה ,מאז התופת ההיא,
עומדים ניצולי השואה איתנים מול כל איום שעמד בדרכם וגם היום החוסן האישי עומד
למבחן מול איומים מאתגרים .המשך הצמיחה והפיתוח של יישובי עוטף עזה היא משימה
ראשונהבמעלהשעומדתלנו,היאחובהמוסריתשלנולניצוליםוהתשובההניצחתלאיומים.

עדכון בטחוני
היום לקראת הצהריים קיבלנו עדכון מהצבא על איתור ונטרול מנהרה נוספת באזור דרום
המועצה .אין לי ספק שגילויה המקדים של המנהרה הוא הוכחה נוספת לפריצת הדרך
המבצעיתוהטכנולוגיתבהתמודדותעםאיוםהמנהרות. 
מאז'צוקאיתן'מתקיימתפעילותאינטנסיביתשלהצבאלאורךגדרהגבולהממוקדתבסיכול
איוםהמנהרות ואנחנועכשיורואיםאתהתוצאות של אותהפעילותמאומצתעם גילוי ונטרול
שתי המנהרות .אין ספק שהאירועים האחרונים והדי הפיצוצים שנשמעים באזור מעמידים
אותנו בשגרה דרוכה ומעלים את סף החרדה .חשוב לציין שאנחנו נמצאים בקשר רצוף עם
הצבא ומקבלים עדכונים שוטפים ולפי הערכות הביטחוניות ,אין פנינו להסלמה .מלבד
הגבלות על עבודות חקלאיות בסמיכות לגדר ,אין שום שינוי בהנחיות ההתגוננות ואנחנו
בשגרה .אני סומך על הנהגות הישובים וגורמי המקצוע במועצה אשר עובדים בצמידות מול
ההנהגותשיודעיםלתתאתהכליםלהתמודדות .

ביחד הצלחנו
כידוע ,בחודשים האחרונים אנו מנהלים מאבק עיקש ובלתי מתפשר מול משרדי הממשלה
ורשויות המדינה לטיפול בכביש  .232מצבו של הכביש וכמות המשאיות העצומה שנוסעות
כיום על הכביש בדרך למעבר 'כרם שלום' הפכו בלתי נסבלים ולסכנת מוות .אנחנו הצבנו
מספר פתרונות שאנחנו דורשים מהמשרדים כדי להביא לבטיחות הנסיעה בכביש ואני שמח
שאחרי פעילות נחושה ומאומצת תוך שיתוף פעולה מופלא עם התושבים ועם ראש מועצת
מרחביםשיחג'ג',קיבלנומענהלכלדרישותינו .

 .1מעבר כרם שלום  -שר הביטחון הודיע לנו לפני שבועיים על החלטה לפתוח את
מעבר 'ארז' לסחורות ולהסיט אליו חלק מהמשאיות שנוסעות כיום דרכינו .השר
גילההבנהמוחלטתלמצבהחמורבכבישונענהלבקשותינו.אנימודהלשרשגילה
הבנה מוחלטת לנושא וקיבל החלטה שמשקפת את תמיכתו בחיזוק ההתיישבות.
חשוב להבין שפתיחת המעבר תיקח כשנה אך השר הבטיח שיעשו מאמצים
להסיטכברבזמןהקרובלמעברארזאתהמשאיותהמובילותאגרגטיםומלט. 


 .2הגבלת תנועת המשאיות – יישום צו משרד התחבורה להגבלת תנועת המשאיות
בשעות השיא שאמור היה להיכנס לתוקף ביום שני האחרון נדחה ברגע האחרון
בעקבות עתירה שהגישה מועצת המובילים .אנו עוקבים אחר הדברים ונמשיך
להיאבק על כך שהמשאיות לא תעבורנה בכביש בשעות הסעות התלמידים לבתי
הספר .אני מדגיש שקיבלנו הבטחה ברורה וחד משמעית שהצו לא כולל את
המשאיותהמשמשותאתתושביהמועצהולפיבקשתינו,הןהוחרגובצו. 
*אנימזכירשישלהעבירבקשותהחרגהמהצולמשרדהתחבורהבפקס: 
766631308-אודוא"ל: .orlyishak@mot.go.ilמכתבבנושאיצאלישובים. 

 .3הרחבת הכביש –השבוע נפגשנו בעז קרצ'מר ואני עם מנכ"ל נתיבי ישראל ,ניסים
פרץ ,וקיבלנו ממנו לוחות זמנים לתכנון ויציאה לביצוע הרחבת הכביש .המנכ"ל
הביע מחויבות מלאה לקידום הפרוייקט והבהיר שנמצא  בסדר עדיפות עליון
בהשוואה לפרויקטים אחרים של נתיבי ישראל ברחבי הארץ .הוא הנחה את צוות
המתכנניםלעבודבמלואהמרץלזירוזההליכים. 

 .4ריבוד הכביש – עבודות הריבוד בכביש שהתעקשנו שיבוצעו ללא קשר לפרויקט
ההרחבה יסתיימו בתוך כחודש וחצי .גם כאן אני רואה הישג משמעותי שלנו מול
גלגלי הבירוקרטיה בכך שהצלחנו לעורר את ההבנה וההכרה בצורך בביצוע
הריבודבכבישבטווחזמןהמידי. 

אני רוצה להודות לשרי הממשלה ולפקידות הבכירה במשרד הביטחון והתחבורה שגילו
הבנה רבה לצרכים שהעלינו .אבל במיוחד אני רוצה להודות לתושבי המועצה שלקחו חלק
פעיל במאבק על כביש  232בנחישות ובאחריות אזרחית ראויה לשבח .הוכחנו שיחד אנחנו
עוצמתיים ויכולים להניע מהלכים משמעותיים .אנחנו נמשיך לעקוב אחר הדברים ולהבטיח
שהדבריםיעמדובלוחותזמנים

סיום י"ב
התרגשות כפולה היתה לי השבוע בטקס הסיום של כיתות י"ב בתיכון שלנו 'נופי הבשור'.
ראשית זו היתה הפעם ראשונה שהיה לי הכבוד לברך כראש מועצה את הבוגרים המסיימים
 12שנות לימוד במערכות החינוך של אשכול ויוצאים לדרך חדשה ומרתקת .שנית ,באותו
אירוע ליוויתי כאבא את בתי שלי ,שקד ,שסיימה י"ב שנות לימוד . אני מאחל לתלמידים
הצלחה רבה בבגרויות ובמסע החדש שהם יוצאים אליו .איחלתי להם שאני מקווה שבתום
מסעהנדידהשלהשניםהקרובות,ישובוהביתהויקבעואתביתםכאןבאשכול. 


סוף שבוע שקט,
גדי ירקוני 

