בע"ה

שישי אישי פרשת ניצבים
ערב ראש השנה תשע"ז
דבר תורה ,הרב משה כהן ,רב מושב יושיביה
הבורא נותן לנו עצות כדי לזכות בדין ,ולכן אע"פ ש"היום הרת עולם ויביא במשפט כל יצורי עולם" ,אנו
שמחים ונוהגים בו יום טוב ,לפי שאנו בטוחים בחסדו יתברך שהוא השופט בעל שלוש-עשרה מידות
של רחמים ונותן לנו את הכלים שהם הפרקליטים שלנו לזכות בדין .קבלת מלכותו יתברך אשר תבוא
לידי ביטוי בתשובה ,בקבלה טובה שנקבל על עצמנו להוסיף בעבודת השם יתברך .בתפילה ,להיות
תלותנו ובטוחננו בו יתברך בבנים חיים ופרנסה שהכול ממנו .בצדקה ,שבכוחה לכפר על עווננו כמו
שנאמר "בחסד ואמת יכופר עוון" וכמובן ,בכוח התורה הקדושה שהיא מגנה עלינו .יהי רצון שנקבל
מלכותו יתברך ונשאף להיות עבדיו באמת.
תנופת פיתוח
ביום ראשון הגיע לפגישת עבודה וסיור ביישובי המועצה ,השר אריה דרעי ,שר הפנים והשר לפיתוח
הפריפריה ,הנגב והגליל .במהלך הפגישה העליתי בפני השר כמה בקשות להמשך התפתחותה של
המועצה ביניהן ,המשך תקצובו של מרכז הצעירים המשותף לנו למרחבים גם בשנת  ,7102הגדלת
מענק האיזון וכן השתתפות תקציבית בבנייתו של מבנה ממוגן אשר ישמש כמרכז הפעלה בחירום,
כמבנה למחלקה לשירותים חברתיים וכמרכז חוסן של המועצה .השר הבטיח לשקול בחיוב את
בקשותינו וציין כי הוא שמח לתמוך במועצה בה רואים כי התקציבים מושקעים באופן ראוי והולם
לטובת התושבים .ברצוני לשלוח מכאן את תודתי לשר דרעי ולצוות משרדו על הביקור המוצלח ועל
שיתוף הפעולה הפורה עם המשרדים עליהם הוא אמון.
לחיים טובים ולשנה מוצלחת
בשבועיים האחרונים קיימנו מספר טקסי הרמת כוסית לכבוד השנה החדשה ,שמחתי לחגוג עם
תושבים כה רבים את קבלתה של השנה החדשה ולאחל לכולם שנה טובה ומתוקה .בין היתר ציינתי
את קבלתה של השנה עם וותיק המועצה במרכז חוש"ן ,רכזי הנוער ובנות השירות הלאומי ,מתנדבי
האגודה למען החייל ,פיקוד דרום ,חברי מועדון לב שלם ,עובדי המועצה ,חברי המליאה ומושבי
הנגב.
חילופי משמרת
בתחנת המשטרה בנתיבות סיים מפקד התחנה ,סגן ניצב מאיר לנקרי ,את תפקידו ובמקומו נכנס
לתפקיד סגן ניצב צחי כהן .השתתפתי בטקס החלפת המפקדים וציינתי לטובה את סנ"צ לנקרי ואת
הסיוע למועצה בעיתות שגרה וחירום ,הודיתי לו על שיתוף הפעולה בזמן "צוק איתן" וכן ,בתקופה
האחרונה במיגור הפריצות ליישובי המועצה .לסנ"צ כהן הנכנס ,איחלתי הצלחה רבה ואת תקוותי
לשיתוף פעולה מוצלח.
"יש ידיד טוב לכולנו ,ניקיון זהו שמו" (יצחק עגן ,שיר הניקיון)
לקראת חגי תשרי ,בשבועות האחרונים יצא לפועל מבצע ניקיון בישובים .עובדי מחלקת השפ"ע
והגינון עמלים בדאגה לנקות את הישובים לקראת תקופת החגים .פחי האשפה בכל הישובים נשטפו
והוברקו ,הגזם והפסולת פונו ומגרשי המשחקים צוחצחו לקראת ימות החג .בנוסף ,על מנת שנמשיך
ונשמור על הניקיון במהלך כל התקופה ,צירפתי למייל את טבלת פינוי האשפה במהלך החודש
הקרוב ,אנא עברו על הטבלה והקפידו להשליך את האשפה קרוב למועד הפינוי ועל ידי כך למנוע

הצטברות אשפה וריחות לא נעימים .אני פונה לכל התושבים בבקשה לשמור על ניקיון הישובים
ומגרשי המשחקים בתקופת החגים ,כדי שיהיה לכולנו נעים.
מנהיג ,איש חזון ושלום
בשלישי בלילה קיבלנו כולנו את הבשורה הקשה ,כי שמעון פרס ,ראש ממשלה לשעבר ,הנשיא ה9-
של מדינת ישראל ,חתן פרס נובל לשלום ומנהיג דגול נפטר .ברגע ששמעתי את ההודעה על פטירתו
של פרס ,נזכרתי באותו היום בו זכיתי לארח אותו במועצה ,חודשים ספורים לאחר כניסתי לתפקיד.
זכיתי להכיר אדם מדהים ,מנהיג ,מוביל דרך וחזון ,איש של שלום ואהבת הבריות ,איש אשר גם גילו
המתקדם לא הפריע לו להתחבר לטכנולוגיה החדישה ביותר ,ואשר חייך כמו ילד כאשר שמע וראה
את הפיתוחים והחידושים הטכנולוגיים והחקלאיים אשר עליהם עובדים במו"פ במועצה .אני רוצה
לשלוח מכאן את תנחומיי למשפחת פרס וכן לכל עם ישראל .יהי זכרו ברוך.
לשנה טובה תכתבו ותחתמו
תושבים יקרים ,עם כניסתה של השנה החדשה ,הבעל"ט ,ברצוני לאחל לכם ולבני משפחותיכם ,שנה
טובה ומוצלחת ,שנה של דרור ,אושר וביטחון ,שנה של שלווה והצלחה ,שגשוג ופריחה .שתהיה
לכולנו שנה טובה ומתוקה.

