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  שלום לחברות ולחברים,

 
 עושים חיים ועומדים איתן

"שולחן הקבוצים במועצות האזוריות" שאני מרכז, ושמתכנס כל כמה חדשים 
מנשה", הקדיש את המפגש היום לסיכום הפעולה הפרלמנטרית במועצה האזורית "

של איתן ברושי וחיים ילין בשנה האחרונה. קל לראות שחיים פורח בכנסת ואיתן 
מצא כר נרחב לעשייה. מהדיווחים, עולה שהלובי החקלאי פעיל מאד, מייצר שיתוף 

ובבו פעולה חוצה מפלגות ומצליח לעצור כמה מהרעיונות הפחות טובים שהסת
השנה בוועדות הכנסת, בואכה מליאתה. נראה שהח"כים יודעים את נפש 

. הם אינם קונים את התזה שהחקלאים 2011הישראלים צרובי קיץ המחאה של 
אחראים ליוקר המזון ורובם מקבלים את דעתנו, שפערי התיווך בין החקלאי לצרכן 

 הם הבעיה העיקרית.
צריך שיתוף פעולה הדוק בין הלובי תחום הקרקעות מאתגר יותר מבחינתנו ומ

 התנועות המיישבות וארגוני החקלאים. ההתיישבותי, המועצות האזוריות, 
  

 (2017מלחמות היהודים )פרק 
בפגישה שקיימנו, ראשי המועצות של עוטף עזה, אתמול, ב"שדות נגב", עם שר 

החקלאות, אורי אריאל, נגענו בפרק החקלאות של החלטת הממשלה לפיתוח 
האזור. עברו הימים ששר היה מגיע עם פנקס צ'קים או סתם פנקס ובו היה רושם 

החלטות שהתבצעו למחרת. כושר התמרון של שר בישראל הצטמצם מאד ובכל 
 זאת, משימתנו לעמוד על קוצו של סעיף, בבחינת "שקל משוחרר לא יוחזר". 

ך התקציב אחוז מתו 84בסוגייה הלוהטת של החטיבה להתיישבות אציין כך: 
שהובטח לנו עבור פיתוח תשתיות, כולל תחום החשמל, אושר על ידי האוצר ונמצא 

במסלולי ביצוע שונים, שאינם מותנים במאבקים המשפטיים והפוליטיים הקשורים 
בחט"ל. שאר התקציב מצוי ב"מעצר בית" עד לסיום ההתכתשות בין משרד 

ציונית. במידה ונראה צורך המשפטים והאוצר לבין משרד החקלאות וההסתדרות ה
 בפעולת חילוץ התקציב התקוע, נדע לעשות זאת. 

  
 חינוך משותף

מליאת המועצה האזורית ואסיפת העמותה של מתנ"ס "ארנון" אישרו בשבוע 
האחרון את המבנה הארגוני החדש בתחום החינוך. עיקר השינוי הוא בהקמת 

תעסוק בתחומי החינוך  מחלקת חינוך עצמאית, בראשה עומד אורי מלול ואשר
הפורמלי, בגיל הרך ובבתי הספר. כאן המקום לציין את אריה חודרה שבעשור 

האחרון ניהל את כל מערך החינוך, לצד ניהול המתנ"ס. בחודשים האחרונים, אריה 
קלט באופן מיטבי את אורי והיווה שותף מלא לתהליך ההפרדה מזה והקמת זירות 

עודד פלוט, מנכ"ל המועצה וניהל נפתלי לדר, היועץ לשיתוף פעולה, מזה, שהוביל 
 שלנו. 

מעתה, המתנ"ס, בראשות אריה, יתפקד במערך כספי עצמאי ומערכת החינוך תזכה 
לחשב צמוד, הכפוף לגזבר המועצה. בהמשך, נקים מועצת חינוך אזורית, שתלבן את 

  המדיניות שלנו בכלל מערכות החינוך ותייעץ למליאת המועצה. 
  

 IN -, מדים כחולים OUT –כחול  דם
נפגשנו השבוע עם מפקד משטרת שדרות ודנו עימו באופן הטיפול של המשטרה 

בתלונות כלפי מבוגרים ונערים ובחקירות שמתקיימות בישובים ובבתי הספר על פי 
שיקול דעת המשטרה. אני מצוי בנושא מאז ראשית שנות השמונים ולכן מרגיש 

עברו לבלי שוב הימים בהם  –פעולה מנחים בתחום: האחד מוסמך לציין שני קווי 



יש מקום  –עבירות שהתבצעו אצלנו הוסתרו, כעיקרון, ממשטרת ישראל. השני 
להכרות בין ממלאי תפקיד במועצה ובישובים לבין מפקדים במשטרה; היכרות 

שיכולה, לעתים, למצוא את הדרך המיטבית לטיפול בעבירות קלות, יחסית, 
 הכלים הקהילתיים שיש ברשותנו. באמצעות 

 מפגש דומה יתקיים גם עם ממלאי תפקיד בישובים. 
  

 כשוירוב פגש את למדן
יצרו שיתוף  קבוצה האתגרית של "עוטף עזה"החברות והחברים של יוסף למדן ב

איתי וירוב, וביחד הוציאו  פעולה יוצא דופן עם אוגדת עזה, בהובלת מפקדה, תא"ל
ק"מ,  101אתמול לפועל את מרוץ השליחים "אולטרה עוטף עזה" למרחק של 

 בדף הפייסבוק של המועצהשהחלו בדרום אשכול והסתיימו בחוף זיקים. ראו 
, ביניהם קצינים וחיילים, בוגרים תמונות מהאירוע שריכז כחמישים קבוצות ריצה

שלהם. לא  –ונערים ובני האזור שגרים בצפון ושבאו לרוץ בשבילים ובשדות שלנו 
רוצה לקלקל לכם את התיאבון אבל היו עשרה חבר'ה שרצו את כל המרחק )מאה 

 ואחד קילומטרים(; המהיר בהם סיים המשימה בעשר שעות, שיהיה בריא...
 .2017למרץ  16ב  –ולטרה עוטף עזה" הבא תפתחו יומנים: מרוץ "א

בעיתון המועצה  -עוד על שיגעון הריצה, השחייה ורכיבת האופניים ששוטף אותנו 
 .13-12הדיגיטלי, ע' 

  
 קצין ומענטש

אתמול ברכנו את אלוף )מיל.( דורון אלמוג, חבריו ופקודיו לשירות הצבאי, על 
 זכייתו הקרובה בפרס ישראל למפעל חיים. במענה, קבלנו את השורות הבאות: 

 חברים יקרים ואהובים שלנו,
בעמותת עלה,  ביום זה, דידי רעייתי ואני יחד עם כל משפחותינו, חברינו ועמיתינו 

יום אחר את ערן אחי שנפל על הגנת המדינה במלחמת יום כיפור,  זוכרים יותר מכל
ואת ערן בננו שנקרא על שם דודו הגיבור, והיה הסיבה לכל עשייתנו ואיתגר את 

כולנו לאינסוף של אהבה ונתינה כל עוד כוחנו במותנינו, למען כל אלו שאינם 
 מסוגלים לעשות למען עצמם, ומצויים בתלות מוחלטת בחסדינו. 

שאנו קמים בבקר ומברכים את הבורא על שנתן נשמה באפינו, עלינו לשאול מה כ
עוד ניתן לעשות למען אלו שאינם מסוגלים אפילו לומר תודה, וכל קיומם הוא 

 בבחינת אתגר לערבותינו זה לזה ועדות למידת אהבת האדם המצויה בנו. 
לרעך כמוך" כבר ואת מצוות "ואהבת  –דממתם הצועקת כמו שואלת אותנו כל יום 

 קיימת היום?
 שלכם בהערכה ואהבה אין קץ,

 דידי ודורון
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