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שלום לכולם,
התוכנית הממשלתית לפיתוח עוטף עזה  -עדכון
אנו ממשיכים לעסוק ביישום ביצוע החלטות הממשלה במסגרת התוכנית המיוחדת לפיתוח עוטף
עזה .כרגע אנו לקראת סיום עבודות שדרוג התשתיות בתוך הישובים צמודי הגדר ( 0-4ק"מ)
ושיקום הדרכים החקלאיות .במקביל ,יש התקדמות בביצוע תכנון מפורט של שדרוג התשתיות בקו
הישובים השני ( 4-7ק"מ) .חלק מהחלטות הממשלה עדיין מעוכבות ביצוע בשל היעדר תקציב
מדינה .אנו משקיעים מאמצים רבים כדי לשחרר את החסמים הבירוקראטיים ,בין היתר באמצעות
העברתחלקמההחלטותבועדתחריגיםממשלתית,ביניהןההחלטהעלכביש.232 
התאחדות התעשיינים
השבוע נפגשתי עם מאיר שמקו ,מנהל מרחב הדרום בהתאחדות התעשיינים ושוחחנו על סוגיית
חשיבות מתן הטבות ותמריצים למפעלים באזור .סיכמנו שנפעל בשיתוף פעולה לבניית סל הטבות
למפעליםקיימיםוחדשים,שיכלולביןהיתרהטבותמסלעובדיםעםשכרנמוך,עידודהשקעותהון
למפעלים שלא מייצאים ועוד .אין לי ספק שסל הטבות משמעותי יעודד משקיעים ויזמים להקים
מפעליםבאזור,דברבעלחשיבותרבה,שיביאגםלהרחבתמקורותהתעסוקה .

היערכות המועצה לחירום
השבוע קיימנו במועצה דיון מקיף בנושא היערכות לשעת חירום בהשתתפות רמ"ט מל"ח ,משה
מורג,סגןראשהמועצה,מאיריפרחוכל ראשיהמכלוליםבמועצה.בדיוןהתמקדנוברמתהמוכנות
של כל אחד מהמכלולים לשעת חירום ובסוגיות שיש לחזקן כחלק מהפקות הלקחים מ'צוק איתן'.
מערך החירום במועצה מנוהל על ידי צוות מקצועי ומסור ביותר .על אף הניסיון הרב שנרכש בעל
כורחנו באשכול בכל הנוגע להיערכות לחירום ,הצוות ממשיך וחותר כל העת לשיפור תמידי של
המוכנותולמתןמענהמיטבילתושבים .
הראשונים להגיע!
לאחרונה דיווחתי על סיום קורס מתנדבים של צוות חירום רפואי באשכול .השבוע הוכיחו
המתנדביםאתמחויבותםהאישיתהרבה,כשהיוהראשוניםלהגיעלאירועשלתאונתדרכיםבאזור
שלומית .מרגע קבלת הדיווח במוקד אשכול לגבי התאונה הגיעו לאירוע לא פחות מעשרה(!)
מתנדבים מרחבי המועצה ,עוד לפני מד"א .המנדבים העניקו טיפול רפואי ראשוני לנפגעים,
שלמרבה המזל נפצעו באורח קל .אין ספק שמערך ההתנדבות באשכול הוא יוצא דופן בייחודיותו
ויכוללהצילחיים! 








בשורה לבשור...
בפגישהמשותפתשהתקיימההשבועביןמנהלקק"למחוזדרום,עמיאוליאל,מנהלרשותשקמה-
בשור ,ד"ר נחמיה שחף ומנהל האגף האסטרטגי במועצה ,בועז קרצ'מר סוכם המתווה לביצוע
הארכת דרך הבשור בחלקה הצפוני (מחניון הררי ומצפור שי ועד רעים-תל ג'מע) .עם סיום הביצוע
יפתח למטיילים אחד האזורים היפים ביותר בדרך הבשור (ולדעתי – אחד היפים בארץ!) ,שעד כה
היהמוכרבעיקרלנהגירכבישטח.הנה'טעימהקטנה' :






מלך העולם
 5000איש הגיעו בשבוע שעבר למופע של שלמה ארצי בפארק אשכול (הבשור) .דיווחו לי שהיה
מופעמצויןומהנהבמיוחדושארצילאהפסיקלהרעיףאהבהעלהקהל ...
ההופעה בפארק קיבלה משמעות סמלית בהתייחס לאירועים שפקדו את האזור לפני שנה בדיוק,
שבגללםגםבוטלהביןהיתרהופעהשלארצישתוכננהבאותםימיםבפארק. 
הערב יופיעו בפארק להקת 'משינה' ורמי פורטיס וחוץ מלראות אותם ,תוכלו בנוסף לפגוש גם אותי
בתוךהקהל ...
בשבועהבאיתקייםהמופעשלאסףאבידןוהבלקןביטבוקסלהזמנתכרטיסיםלחצוכאן .

שלכם,
גדי ירקוני 
 08-9929102
 054-7916552
gadi@erc.org.il

