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כד'סיוןתשע"ו 
שלום לכולם,
התאוששות כלכלית
דעהרווחתהיאשלאחרסיוםמלחמה,מתחילהלרובתקופהשלהתאוששותופריחה.'צוקאיתן'היה
אחתהמערכותהביטחוניותהמורכבותוהמכוננותשחווההאזורולכלמישחיכאןאיןצלשספקשזו
היתהמלחמהבמלואמובןהמילה.היקףהירישספגנובאזור,משךתקופתהלחימהוהאיוםהחדש
והמשמעותישלמנהרותהטרורהשפיעעמוקותעלהאזורוזימןלכולנואתגריםמורכבים.כמעטכנגד
כלהסיכויים ובזכותעוצמתהחוסןהחברתייוצאהדופןשלהקהילההמקומית ,הצלחנובסוףהשנה
הראשונהלייצרתנופתקליטהוצמיחהמעוררתהשתאותבישובים.בימיםאלהאנחנומצייניםשנה
שניה מאז סיום המלחמה ומתחילים עכשיו לראות גם את ניצני ההתאוששות הכלכלית בתחום
העסקים,המסחרוהיזמות.ראובקישורהמצורףאתהכתבהשלמתןצוריעלאזורהתעשייההחדש
באבשלום http://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-4819042,00.html
תכנית 'מלונית'
אחת המסקנות המשמעותיות שהתקבלו אחרי 'צוק איתן' הוא הצורך בפינוי האוכלוסייה מהישובים
צמודיהגדר ( 0-4ק"מ) אשרסופגיםאתמירבהיריוחשופיםלאיומיחדירה .מאז'צוקאיתן'עובדת
המועצהבאינטנסיביותמולרשותהחירוםהלאומי(רח"ל),צה"ל,מנהלהחירוםבמשרדהפניםומרכז
המועצות האזוריות להכנת תוכנית מדינית מסודרת לפינוי וקליטה של האוכלוסייה בעת חירום
(תוכנית'מלונית').התוכנית מתקדמת אך עדיין לא 'מהודקת' ונותרו פערים וסוגיות שאנחנו מטפלים
בהם.אתמול הגיעו אלינו למועצהמנכ"למנהלהחירוםבמשרדהפנים,אלירגב,נציגי הצבאושאר
המשרדים הרלוונטיים והצגנו להם הפערים הדורשים התייחסות וטיפול כמו מענה לאוכלוסיות עם
צרכים מיוחדים,בדגש על קשישים סיעודיים,הסדרתנהליהקשרוהעבודהמולהמועצותהקולטות,
התאמתהתוכנית לצרכים הייחודיים במועצה ,לרבות הכנסת ישובים נוספיםוהכנתתוכניתמקבילה
למקרהשללחימהבשתיהחזיתות,בצפוןובדרום.ובתקווהשלאנזדקק... 
מעבר סחורות תחילה
הסכםהפיוסשנחתםהשבועביןטורקיהוישראלהואבמובןמסויםבשורהעבורנו.אנוכמובןשמחים
ומברכיםעלכלמהלךמדינישיבטיחשקטבטחוניכאןבאזור.יחדעםזאת,התוכניתלהרחבתהסיוע
ההומניטארילעזההנכללתבהסכםמדאיגהמאודעלרקעהיעדרושל מעברסחורותנוסףלרצועת
עזה כיום .המשמעות מבחינתנו היא הגדלת כמות המשאיות הנוסעות כיום בכבישים לעבר מעבר
'כרם שלום' ,כמות שכבר היום היא בלתי נסבלת ומהווה סכנת חיים .השבוע שלחתי מכתב בנושא
יחד עם שותפי ,שי חג'ג' ותמיר עידאן ,לראש הממשלה ,לשר הביטחון ולשר התחבורה בו אנו
מביעים את חששנו מהשלכות הרחבת העברת הסחורות לעזה בנסיבות הקיימות ודורשים האצת
פתיחתמעבר'ארז',דברשיקלמשמעותיתעלהתנועהבכבישיםשלנו.תוכלולעייןבמכתבבקישור
הבא. 
אני מרגיש חובה אישית להביע את צערי על כך שהסכם הפיוס בין ישראל וטורקיה אינו כולל את
השבת גופותיהם של שני חיילי צה"ל שנהרגו ב'צוק איתן' הדר גולדין ואורון שאול ,בשעה שהגנו
עליינו .אני מצוי בקשר אישי חם עם הוריו של הדר ,שמחה ולאה גולדין ומתפעל בכל פעם מחדש
מתעצומות הנפש ומאהבת העם ,הארץ והאדם ומנחישותם להביא את בנם לקבורה בארץ ישראל.
אני שב ומזכיר בכל הזדמנות שנקרית בדרכי מול מקבלי ההחלטות את חובתנו לבנים ז"ל
ולמשפחות. 



על קו הסיום....
ביום שלישי בערב קיימנו במועצה מפגש פתוח לציבור בנושא 'תוכנית האב בספורט' .היועץ
האסטרטגי שמלווה אותנו בבניית התוכנית הציג את תוצאות הסקרים והשאלונים שנעשו בקרב
התלמידיםהמורים והתושבים.לצדזאתנועדהמפגשבעיקרכדילשמועאתהתושביםבאופןבלתי
אמצעי בנושא תפיסת וצרכי הספורט במועצה .הקולות שעלו מהמשתתפים היו חשובים ומלמדים
מאוד עבוריוישלהם מקוםחשוב בגיבוש התוכנית.במהלך המפגש הבנתי כי ישנו פער מסויםבין
ציפיות המשתתפים שחשבו שיוצג במפגש מתווה סופי של התוכנית לבין המטרה ששמנו לעצמנו
והיאשמיעתהקולותשלהתושביםבטרםגיבושהתוכנית.חשובלילהבהירששמיעתעמדותהציבור
הינה מרכיב משמעותי בתהליך בניית התוכנית .אני רוצה להודות מאוד לכל מי שהגיע ותרם
משמעותית לדיון ולהבנת הצרכים שעל בסיסם תיבנה התוכנית .התוכנית תגובש תוך חודש ותוצג
לציבור .

חופשה נעימה
אנימתרגשעםהילדיםשיוצאיםהיוםלחופשהגדול...
אנימאחללילדיםשלנוהנאהרבהבמגווןהפעילויותהמוצעותבקייטנות.צוותאגףהחינוךהשקיע
רבותעלמנתלבנותתוכניתקיץחווייתית,המשלבתבילוי,למידהופנאיאיכותי.זאתהזדמנות
להודותלכלהצוותיםהחינוכייםעלההשקעההעצומהלאורךכלהשנהבתפקידהמורכבוהמשמעותי
מאיןכמותו.ימיהקיץהםהזדמנותנפלאהלקחתפסקזמןלחוותחוויותחדשותולצבורכוחות
לקראתהחזרהלשנתהלימודיםעםאנרגיהמחודשת.אנימאחללכולנוקיץמהנה,נעיםושקט! 




סוף שבוע שקט
גדי ירקוני

