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תושבים יקרים שלום,
פתחנו את שנת  2017ברוח סערה! תנופה של עשייה ,פיתוח וצמיחה בכל המישורים ובכל
הגזרות .אני יכול רק לקוות שנצליח לשמור על הקצב האינטנסיבי הזה .אם נצליח לעשות זאת,
אין לי ספק ש  2017-תהיה שנה מיוחדת ,שנה שתביא עימה בשורה ועמידה בכל היעדים
התובעניים שהצבנו לעצמנו.
עבודות הפיתוח ,הטיפול בתשתיות ,הדיאלוג עם הרשויות השלטוניות ,כל אלה יסייעו לנו
להגשים את השאיפות שלנו .אנו לקראת "מבול" של אירועי ספורט ותרבות בקשת רחבה של
תחומי עניין ועולמות תוכן .המועצה האזורית תמר ,שחרטה על דגלה יעדים סביבתיים
אוניברסאליים  -בראש וב ראשונה פועלת ועושה למען חיזוק ואיכות חיי הקהילות והתושבים.
אנחנו לא מתכוונים להוריד את הרגל מהגז ,נהפוך הוא ,רק לדחוף קדימה ככל שניתן.
לצערנו ,ים המלח הולך ונעלם ,ופלאי הטבע שסביבו נחרבים אף הם .תופעת הבולענים מהווה
איום קיומי לאזור שאין דומה לו בעולם כולו .רק פעולה בינלאומית המלווה בהעלאת המודעות
!הציבורית יכולה לעצור את ירידת המפלס
לשמחתי הרבה ,האמן הבינ"ל האגדי ז'אן מישל ז'אר ,שגריר אונסק"ו לאקולוגיה וסביבה,
ויקדיש את המופע שיקיים בהיכל ,מצטרף למאבק להעלאת המודעות להצלת ים המלח
המועצה האזורית תמר מובילה מזה שנים את .התרבות של הטבע ,למרגלות המצדה ,ב6.4-
המאבק להעלאת המודעות למצבו של הים ,והשבוע בצעד ראשוני והיסטורי מבחינתנו ,קיבלנו
לסיור את מנכ"ל רוה"מ ועמו מנכ"לים של משרדי ממשלה נוספים ,לסיור ודיון מעמיק בכל
התמורות שהבולענים השאירו באזורנו ,לרבות הפגיעה האנושה שנגרמה לתיירות ,לחקלאות
והאיום הממשי לכביש  .90אנו נחושים להמשיך ולעשות זאת ,זו חובתנו המוסרית ,של כולנו
יחד ,כדי שנוכל להמשיך לקיים את ההתיישבות בים המלח ,ולהביא לצמיחת הישובים החיים
.בחבל ארץ ייחודי זה

לצד פגישות מטה מול מטה שהחלו עם הישובים וימשיכו לשאר הישובים ודרך פעולה משותפת
ועשייה קולקטיבית ,אני סמוך ובטוח שהשנה האזרחית שנפתחה תהיה מרתקת ,מעניינת
ותביא עימה ריגושים גדולים .אני יכול להתחייב שמגמות הצמיחה רק תתחזקנה ,אנחנו נשפר
את הביצועים ואת התוצאות נראה כולנו ב"שטח" .את הנחישות אני מקבל מכם תושבים יקרים,
כמו שלא וויתרנו במאבק להשארת קו האוטובוס ליישוב הר עמשא ,כך אין לי כוונה לוותר גם
בדברים אחרים .נעשה ונצליח !
שתהיה לכולנו שנה מצוינת.

