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בדרגים העליונים"
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גדי ירקוני.
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בחוסן יום־יום״

שר

עוטף־עזה:

רצועת

ובשטח

עזה

משר

ראש המועצה האזורית שער־הנגב,

המיזם,ושכל מה שצריךלנושאהמכשוליועבר.

(מפלסים) ,וראש המו־
$TS1$המו^^$TS1$
שוסטר

שהתושבים וראשי המועצות לא צרי־
$TS1$צריכים$TS1$

אלון

^^
$DN2$המו^^$DN2$

אני חושב

כים
האזורית אשכול ,גדי ירקוני
$DN2$צריכים$DN2$להתעסק

עצה

(נירים) ,יצאו מעודדים בסוגיית ביצוע המיזם

״מכשול״ להקמת ״גרר חכמה״ סביב רצועת
עזה

ממשיכים

לקלוט

הרבה יותר שקטים בנוגעלזה .שמענו
האוצר שהכסף אינו הדבר שיעצור את ביצוע

נחתו fj?j

*^₪

תינתן

להקמת ״מכשול״ ,ובכלל זה ״גדר חכמה״,

קדימות
סביב

הצמיחה

הבטיח לאנשי

האוצר

המתם

"מכשול"

רואים
חחי

י״

"טיפול

משה כחלון.
לקידום

הבטחה

בעקבות פגישה עם

שר האוצר,

משה

בתוכנית המיזם
ובלוחותהזמנים,

ושאנחנו
יכוליםלהיות רגועים אחרי ששמענו
שיש תקציב

יוצאת
לפועל.

ושהתוכנית

אנחנו

עובדים עלטיפול בחוסן יום־יום ושעה־שעה,
הקמת המכשול מו־
$TS1$מוסיפה$TS1$

כחלון ,שהתקיימה ביום שני
 ,) 1.81והשתתפו ואין לי ספק שהידיעה על
ולרוגע של התושבים.
$DN2$מוסיפה$DN2$לחוסן
סיפה
בה גם ראש המועצה האזוריתחוף־אשקלון

יאירפרג׳ון,

וראש המועצה האזורית שדות־
$TS1$שדותנגב$TS1$

שהחוסן יתגבר

$DN2$שדותנגב $DN2$תמירעידאן .בפגישה נדונו נושאים כל־
$TS1$כלכליים$TS1$
נגב
לעוטף־עזה ונמצאים
$DN2$כלכליים $DN2$רבים הקשורים
כליים
באחריות

בשטח״.

וקולטים

בונים

משרד האוצר.

כשנראה

אתהמכשול

אני בטוח

המיזם״מכשול״,הכולל
הדמוגרפיתבעוטף־עזה :ראשי המועצות בא־
$TS1$באזור$TS1$
זו שהוקמה לאורךהגבול עם מצרים ומער־
$TS1$ומערכת$TS1$
$DN2$באזור$DN2$הצליחו
זור
כת
$DN2$ומערכת$DN2$
להיבנותלאורך 65
,) 1.31
למנוע ,ביום רביעי שעבר
לזיהוי מנהרות ,עתיד
 6.2מיליארד ש״ח.
ק״מ,בעלות משוערת של
פגיעה בקיבוצים בעוטף־עזה כתוצאה מהצ־
$TS1$מהצעת$TS1$
את התוכנית הגו אנשי צבא ומומחי ביטחון
$DN2$מהצעת $DN2$תיקון להחלטה  1380של מועצת מקרקעי
עת
במהלך מבצע ״צוקאיתן״,ועלביצועה הופקד
האגודה״) ,שיזמו אנשי רשות
ישראל
(״חלופת
מקרקעי ישראל(רמ״י) לנוכח העובדה שמ־
$TS1$שמחיר$TS1$
משרד הביטחון .בשבועות האחרונים הביעו
חיר
ראשי המועצות בעוטף־עזה וח״כ חייםילין
$DN2$שמחיר $DN2$הקרקעות בקיבוצי העוטףזול מאוד עקב
היותם בקו עימות באזור עדיפותלאומית.
עתיד״) ,חשש שביצוע המיזם
(נחל־עוז ,״יש
יידחה עקב בעיות תקציביות ,ויצאו למאבק על־פי הצעת רמ״י ,קיבוץ בעוטף־עזה לא
יוכללרכוש אתהזכויות על כל יחידות הדיור
נגד הדחייה.
בהינף אחד ,כפישיוכלו קיבוצים אחרים ,אלא
״בשיחה עם שר האוצר״ ,אומראלון שוסטר,
בשלוש פעימות שיתפרסו על שנים מספר
״שמענו דברים מדויקים עלההחלטות שהתק־
$TS1$שהתקבלו$TS1$
$DN2$שהתקבלו $DN2$בנושא תקצוב מיזםהמכשול בקבינט המ־
$TS1$המצומצם$TS1$
בלו
ויותנו בקצבהאכלוס.הרעיון מאחורי ההצ־
$TS1$ההצעה$TS1$
צומצם
$DN2$ההצעה $DN2$היה שייתכן כי במהלך השנים ישתנה
$DN2$המצומצם $DN2$שהתקיים ביום ראשון בערב ,ונחה דע־
$TS1$דעתנו$TS1$
עה
המצב הביטחוני וערך הקרקעיעלה ,ואז יש־
$TS1$ישלמו$TS1$
$DN2$דעתנו $DN2$משהתבשרנו כי ממשלתישראל ,על כל
תנו
$DN2$ישלמו $DN2$הקיבוצים בעוטף סכום גבוה יותרלרמ״י
משרדיה ,מתכוונת ברצינותלבצע את המיזם למו
בלוח זמנים שיתחיל במהלך החודשים הקרו־
$TS1$הקרובים$TS1$.
עבור רכישת הזכויות בקרקע .חברי מועצת
מקרעי ישראלקיבלו את עמדת ראשי המו־
$TS1$המועצות$TS1$
$DN2$הקרובים$DN2$.כחלון אמר לנו בפירוש שיהיה תקציב
בים.
$DN2$המועצות $DN2$ונציגי התנועה הקיבוצית ,ותיקנו את
הביטחון״.
משרד
שהגיש
המפורטת
לתוכנית
עצות
שביקשהלהחריג את קיבוצי
ההצעה המפלה
שנדו וחצי אחרי צוק־איתןעדיין לא בוצע
העוטף .גדי ירקוני :״אני מודה לשר האוצר
שוט הבר?
אלון שוסטר :״הדרישהשלנו היאלבצע את
משהכחלון ,לשר החקלאות אורי אריאל,
ולדני עטריו״ר
התוכניתשעליה דובר תוך כדי צוק־איתן .רק ליו״רהוועדה אביגדור יצחקי
בשבועות האחרונים מערכת הביטחון השלי־
$TS1$השלימה $TS1$קק״ל ,שתמכווסייעולנו
בעניין ,המשמעותי
לקליטה העתידיתבקיבוצים״.
$DN2$השלימה $DN2$את הפרוגראמה של המיזם בשטח .מסיכום
מה
ובשטח :קיבוץ נירים מתעתדלבנות שכו־
$TS1$שכונה$TS1$
דברים עם ראש הממשלה ,שר הביטחון ושר
גרר

האוצר ,אני מבין

עליונה,

ושהוא

חכמה

כדוגמת

ובנושא אחר,

נה
$DN2$שכונה$DN2$
שהנושא הזה נמצא בקדימות

יתוקצב

בהתאם .כרגע אי־
$TS1$איאפשר$TS1$

$DN2$איאפשר $DN2$לראות את הכסף באגף החשב הכללי
אפשר
במשרד האוצר ,אבל זה קרה גםלגבי הוצאות

הקשור גם

חדשהלעשרים

לקיבוץ.

בשנה

הואלחוסןולצמיחה

משפחות

חדשות

שיצטרפו

האחרונה קלט נירים כעשר

משפחות צעירותלקיבוץ ,ועתה הואמוביל
התרחבות נוספת .כנס,אליו נרשמו כברלמ־
$TS1$למעלה$TS1$

התרשמתי שהנושא מטו־
$DN2$למעלה $DN2$מחמישים
$TS1$מטופל $TS1$עלה
אחרותבעוטף־עזה.
$DN2$מטופל $DN2$בדרגים
פל
העליונים של ממשלת ישראל ויכלול סיור בקיבוץ ,הסברים על
מתוך מחויבותמלאה ,ונצפהלראות את ההת־
$TS1$ההתקדמות$TS1$
החברות בו ,וכמובן פרטים על הבנייהועל
$DN2$ההתקדמות $DN2$הרשמית בשבועותהקרובים״.
קדמות
העלויות.
1.22
משפחות ,יתקיים היום

),

משמעות

גדי ירקוני,

שאיבד

את שני חבריו ,זאביק

אירית חפץ ,ראש צוות קליטה בנירים :״אנ־
$TS1$״אנחנו$TS1$

$DN2$״אנחנו $DN2$לא מחפשים שכנים אלא שותפיםלדרך,
חנו
עציון ושחר מלמד ,ערב הפסקת האש בצוק־
$TS1$בצוקאיתן$TS1$,
אנשים שרוצים לקחת חלק בעיצובהקהילה,
איתן,
$DN2$בצוקאיתן $DN2$,ונפגעברגליו שנקטעו באותה הפגזה,
אנשים שאוהבים את המרחבים ,חקלאות וגם
מייחס חשיבות רבה להקמתהמכשול .״זה היה
הנושא הכי חשוב בפגישה עם שר האוצר״ ,הוא

אומר .״יצאנו

בהרגשה

שאנחנויכוליםלהיות

את הנגב;

משפחות

וערכיבקהילה

חזקה

שרוצות חינוכי איכותי

ושוחרתשלום״.

