אגרת ערב יום הכיפורים תשע"ז
דבר תורה -הרב אדרעי מיכאל ,רב כפר מימון-תושיה
במרכזן של התפילות ביום הכיפורים והסליחות של חודש אלול עומדות י"ג מידות של רחמים .חז"ל
אומרים שכאשר ישראל חטאו בעגל ,התעטף הקב"ה כביכול כשליח ציבור והראה למשה רבנו את
סדר אמירת י"ג מידות ואמר לו שכל זמן שיהיו חוטאים יעשו לפני כסדר הזה ואני סולח .מדוע הקב"ה
סולח על ידי אמירת י"ג מידות? בספר תומר דבורה הרמ"ק (רבו של האר"י הקדוש) מסביר שאין די
באמירת י"ג מידות ,יש ללמוד את משמעותם ,לכן אומרים חז"ל "יעשו לפני" כלומר יתנהגו על פי י"ג
מידות ואז מובטח שאינן חוזרות ריקם.
גמר כדורגל בוגרים ,ליגה על שם אברהם מימון ז"ל
גם השנה שיחקו קבוצות הילדים והבוגרים במהלך חופשת הקיץ בטורניר הכדורגל לזכרו של המאמן
האגדי של שדות נגב ,אברהם מימון ז"ל .ביום ראשון התקיים משחק הגמר בין הקבוצות מעגלים
ושיבולים וקבוצת מעגלים ניצחה וזכתה בגביע הטורניר .יישר כוח לכל השחקנים שלקחו חלק
במשחקי הליגה וכמובן ,למנצחים הגדולים .אנו רואים חשיבות רבה בקידום תחום הספורט ובאחרונה
השקנו את תכנית האב לספורט ואנו מתחילים ביישומה ועל ידי כך נשפר את השירות בתחום זה על
פי משוב התושבים .
ביקור ופגישת עבודה חה"כ אלי כהן
חבר הכנסת אלי כהן ,אשר מכהן במסגרת תפקידו כיו"ר ועדת הרפורמות וחבר בוועדת הכספים של
הכנסת ,הגיע לסיור ופגישת עבודה השבוע במועצה .הצגתי בפניו את תכניותיה של המועצה
להרחבות בישובים ,לפיתוח והגדלת אזור התעשייה ולהקמת ישוב חדש .לאחר מכן ,סיירנו בהרחבה
המתוכננת בתושיה ,אשר מתעכבת זה זמן רב בשל מדיניות המנהל אשר אינה עומדת בקנה אחד
עם מדיניותנו לשמור על צביונו המיוחד של הישוב וכן ,באזור התעשייה וביקשתי ממנו שיסייע
למועצה בקידום נושאים אלה .חבר הכנסת כהן אמר שהוא שמח לראות את ההתיישבות בנגב
המערבי גדלה ופורחת וכי הוא יבחן את התכניות שהצגנו בפניו ויסייע לנו בקידומן.
אחוזי זכאות לבגרות
גם השנה ממשיכים תיכוני המועצה לשמור על ממוצע זכאים לבגרות גבוה מאוד .08% ,שמירה על
ממוצע זה הינה תוצאה ישירה של עבודה קשה של צוותי החינוך בתיכונים יחד עם מחלקת החינוך
במועצה ועם וועדת החינוך .בשיתוף פעולה ,הם פועלים יחד על
מנת לסייע לכל תלמיד ותלמידה להגיע להישגים גבוהים
בשילוב ערכים ודרך ארץ .יישר כוח לכל התלמידים והתלמידות
שהגיעו להישגים גבוהים כל כך וכן ,לצוותי החינוך אשר פועלים
ללא לאות למען תלמידנו.
חתימה טובה
במשך השנה כולה כל עובדי המועצה ,עושים ככל יכולתנו
להעניק את השירות הטוב ביותר לכל אחד ואחת מהתושבים.
לעיתים ,לצערנו ,קורה כי אדם כזה או אחר נפגע ,בלי כוונת
זדון שלנו .לכן ,אני רוצה לבקש סליחה ומחילה ,בשם כל עובדי
המועצה ,באם פגענו במהלך השנה האחרונה ,כוונתו תמיד
היתה לטובת התושבים ותמיד תשאר כזו .בנוסף ,אני רוצה
לאחל לכולנו חתימה טובה ,שנחתם לחיים טובים ולשלום,
פרנסה טובה ,הצלחה וברכה .אמן.

