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משפיעיםעלעתידהחינוך 
כ 100-תושבים ממגוון יישובי המועצה הגיעו השבוע למפגש "שולחנות עגולים" שעסק
בעתיד החינוך היסודי במועצה לקראת הקמת בית הספר החדש .המעורבות הגדולה מוכיחה
שוב עד כמה החינוך מהווה עוגן מרכזי לקהילה שלנו ושמחתי מאוד לראות את המעורבות
הגדולה של התושבים שהגיעו להביע עמדה ,להעשיר את החשיבה ולהשפיע.
החינוך הוא הלב הפועם שלנו והעוגן החשוב ביותר שלנו לצמיחה ולהתפתחות .אין לי ספק
בכך שבסוף התהליך רמת החינוך באשכול תעלה והקהילה שלנו תתחזק .זהו תהליך
היסטורי שקורה פעם בדור ויש לי הכבוד להיות שותף ומוביל יחד עם צוות ההיגוי.
המפגש השבוע היה מפגש ראשון של שיתוף הציבור מתוך סדרה של מפגשים במסגרת
התהליך .תודה רבה לצוות ההיגוי שארגן את הערב ,למנחים שהובילו את השיח בשולחנות
ולכל אנשי המקצוע והתושבים שלקחו בו חלק.
כולם מוזמנים לעקוב אחר הפרסומים ולהגיע למפגשים הבאים! אשמח מאוד לראותכם.


ישכסףלשיקוםהתשתיות! 
במסגרת פרויקט שיקום ישובי עוטף עזה שאושר בממשלה מיד לאחר צוק איתן ,יסתיים
בשבועות הקרובים שיקום הישובים ב"קו הראשון" ( 0-4ק"מ) .חלק גדול מהכספים לביצוע
ה"קו השני" (הישובים הנמצאים במרחק  4-7ק"מ) עוכבו במשך זמן רב ולא אפשרו המשך
עמידה בלוחות הזמנים .בחודשים האחרונים פעלו גורמים רבים מאחורי הקלעים ,יחד עם כל
ראשי המועצות של העוטף ,על מנת לשחרר כספים אלו מהחטיבה להתיישבות .בשבוע
שעבר הצלחנו להביא לאישור העברת הכספים לאחר החלטת היועץ המשפטי של הממשלה
להחריג את הכספים לעוטף עזה ולאפשר את המשך התהליך.
חשוב לי להודות מכל הלב לכל חברי הכנסת ,השרים וראשי הרשויות שלקחו חלק בתהליך
וסייעו לנו להפעיל לחץ בתהליך ארוך ומסורבל עד לשחרור הכספים.
במקביל אנו תומכים במאבק של כל רשויות הדרום (לא רק של עוטף עזה) לשחרור הכספים
המיועדים להם לשיקום התשתיות אשר תקועים גם הם בחטיבה להתיישבות .שיקום
התשתיות מהווה חלק חשוב ומשמעותי בפיתוח כל הישובים ושיפור איכות החיים בדרום
וביכולת לקלוט תושבים נוספים.

"התקררות"בעוטףעזה 
בתקופה האחרונה אנחנו עדים ל"התקררות" ביחס של חלק מהשרים ושל בכירים במשרדי
הממשלה בכל הנוגע להמשך ההטבות לעוטף עזה .רק מי שגר כאן מכיר היטב את
המשמעות של חיים בעוטף עזה .ההשלכות הכלכליות והחברתיות של  15שנים של ירי
טילים ,הסלמות ואיום המנהרות ,לא נמחקות בשנתיים מתוחות של שקט .כידוע לכולנו ,כל
עוד לא נחתם הסכם מדיני שמבטיח שקט ארוך טווח באזור ,השבריריות של השקט עדיין
קיימת ומחייבת מאמץ מיוחד מהממשלה לחיזוק ופיתוח האזור.
אתמול (רביעי) נפגשנו כל ראשי המועצות של עוטף עזה במסגרת הפגישות השוטפות
שאנחנו מקיימים .סיכמנו שבתקופה הקרובה ,עד לאישור התקציב על ידי הממשלה ,נצטרך
להפעיל לחץ בכל דרך אפשרית על ראש הממשלה ושר האוצר בסיוע חברי הכנסת והשרים
שמחוברים אלינו .הבוקר פורסמה כתבה עם ראשי רשויות בדרום לציון שנתיים לצוק איתן.
מוזמנים לקרוא אותה בקישור הזה.
פריחתהכדורים 
בסוף השבוע הבא יתקיים פסטיבל הכדורים הפורחים בפארק אשכול .מוזמנים לשריין מקום
ולהגיע לצפות בכדורים ובמופעים השונים .מידע וכרטיסים באתר התיירות האזורי:
www.habsor.co.il/1294
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