שישי אישי

פרשת נח
לתחבורה ולמלאכה

דבר תורה
הרב עמית קולא

קיבוץ עלומים

למה העורב יוצא יצוא ושוב והיונה יוצאת
וחוזרת ועלה טרף בפיה? למה העורב לא
ממלא את שליחותו של נח ואילו היונה
מבשרת את שלומו של העולם – כי קלו
המים מעל הארץ?

ָה ֲאדָ ָמה" ויותר מכך :כשהיא חוזרת מותשת,
לאחר מסע מעל מים אינסופיים ,בעייפות
גדולה ,נח מקבל אותה בחיבה ובחום אליו
ׁשלַח י ָדֹוַ ,וּי ִ ָּק ֶחהַָ ,וּיָבֵא א ֹתָ ּהֵ ,אלָיוֶ ,אל
– " ַוּי ִ ְ
הַּתֵ בָה"

בדיקה מדוקדקת מורה כי את העורב נח
משלח ותו לא .לא מסביר ,לא אומר,
לא נותן כתף .את היונה הוא משלח עם
הוראות – "ל ְִראֹות ֲה ַקּלּו ַה ַּמי ִם ֵמעַל ְּפנֵי

מכך אנו למדים כי יחס אישי ,אכפתיות,
עדינות ונתינת בטחון מולידים את
האפשרות של השליח למלא שליחות עד
תום ,כך גם בחינוך ילדים.

להיות מוכנים
השבוע קיימנו תרגיל חירום במועצה ,בתרגיל השתתפו מכלולי המועצה יחד עם חברי הצח"י
של שניים מהיישובים .בתרגיל דימינו תרחיש קשה של חדירת מחבלים ליישובינו ,פתחנו
את מרכז ההפעלה  ,קיבלנו דיווחים מהישובים ויחד עם חברי הצח"י פעלנו לסגירת צירים
ופתיחת 'מרכז משפחות' ,כל זאת בליווי נציגי צה"ל .בסיומו של התרגיל קיימנו ישיבת
סיכום בה הפקנו לקחים אותם נטמיע להמשך .אני רואה חשיבות גדולה בקיום תרגילים
שונים בשגרה ,על מנת שנהיה מוכנים בחירום.

השבוע נפגשתי עם צוות חברת 'נתיבי
ישראל' ודנו בקידומם של פרויקטים
תחבורתיים שונים ברחבי המועצה ,כאשר
העיקרים שבהם הינם שתי הכיכרות בצומת
שרשרת ובצומת אזור התעשייה (יוסף
סמילו) בכביש  ,2444לשמחתי בפגישה
התבשרתי כי העבודות יחלו כבר בחודש
פברואר  .2017כמו כן ,דנו בפרויקטים
נוספים העומדים על פרק ,בין היתר סיכמנו
את הסדרת הכניסה לבית העלמין בבית
הגדי מכביש  .293אנו פועלים בשיתוף
פעולה מלא אל מול משרד התחבורה וחברת
'נתיבי ישראל' ויחד אנו פועלים לטיפול
בתחומי התחבורה והתעבורה במועצה למען
בטיחות התושבים.

החלטת ממשלה
ביום שלישי התקיים דיון עם צוות ממשרד
רוה"מ במסגרת פורום ראשי רשויות עוטף
עזה .ישיבה זו סיכמה תהליך של עבודה
מאומצת שנמשך חודשים רבים .הגענו
להסכמות משותפות אשר גובשו למסמך
טיוטה להצעת מחליטים בנושא .בהצעה זו
אנו מבקשים מהממשלה לאשר את קיבוען
של ההטבות ליישובי עוטף עזה ,כדוגמת
הנחה בארנונה ,הטבות מס ותקציבים
מיוחדים בתקציב דו-שנתי ,כך שלא נצטרך
להילחם על הטבות אלה בכל שנה ושנה.
בנוסף ,דרשנו לכלול בהחלטה החדשה
תקציבי פיתוח לרשויות והטבות לחקלאים
בגזרת העוטף .בימים הקרובים תאושר
הטיוטה באופן סופי וההצעה תעבור לאישור
בממשלה.
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נפרדים מהמהנדס

מוכנים ומוגנים

השבוע סיים מהנדס המועצה ,רומן
זבורוב ,את תפקידו לאחר חמש שנים.
במסגרת תפקידו הוא קידם פרויקטים רבים
ביישובים ,במוסדות החינוך ובמבני הציבור
במועצה .אני רוצה להודות לרומן ,בשמי
ובשם כלל עובדי המועצה ,על שנים של
עשייה למען תושבי שדות נגב ולאחל לו
הצלחה רבה בתפקידו החדש.

אחד מלקחי מבצע 'צוק איתן' היה התועלת
הרבה שניתן להפיק בסיועם של צוותי
החירום היישובים .על כן ,לאחר סיומו של
המבצע פעלנו לתקצוב שיפוצם ואבזורם
של חדרי צח"י בכל יישובי המועצה ,בעוטף
ובעורף .השנה ,קיבלנו את התקצוב הייחודי
למועצה שלנו וזאת הודות לסיוע הרב של
רשות חירום לאומית אשר העניקה למועצה
תקציב לשיפוץ ואבזור חדרי הצח"י בכל

היישובים .לאחרונה סיימנו לשפץ ולאבזר
את כלל חדרי הצח"י ביישובי העוטף
ובימים אלה מתקיימות העבודות בכל
יישובי העורף .אנו פועלים בשגרה ומכינים
עצמנו לכל תרחיש ,כי כפי שלמדנו 'מה
שעובד בשגרה ,יעבוד בחירום' ,בתפילה
שלא נזדקק להשתמש בחדרים אלה.

וועדת נוער
כחלק מההשקעה הרבה בתחום הילדים
והנוער ,החלטנו להקים ועדת נוער ,אשר
תסייע לצוות מחלקת הילדים והנוער ותקדם
את התחום .השבוע התקיימה פגישת התנעה
של הוועדה ,בה חברות בין היתר נשים
אשר סיימו לא מכבר את הקורס 'מנהיגות
את המחר' .חברי הוועדה ישבו יחד עם
צוות מחלקת החינוך ומחלקת ילדים ונוער
ושמעו על הפעילות המתקיימת ביישובים
ובמועצה ,על מרכז לוזאן הפועל בכל ימות
השבוע ,על החוגים ,להקת הנוער ועוד
מגוון פעילויות אותן מקיימת המחלקה
בשגרה .בהמשך יתקיימו ישיבות נוספות
בהן חברי הוועדה יתרמו מיכולותיהם
לטובת קידום תחום הילדים והנוער לצד
צוות המחלקה .אני קורא לכל תושב או
תושבת אשר תחום החינוך ,הילדים והנוער
קרוב לליבם ,להצטרף לוועדה ולפעול יחד
איתנו למען דור העתיד שלנו .תושבים אשר
מעוניינים להצטרף לשורות הוועדה מוזמנים
ליצור קשר עם יוני ממו ,מנהל מחלקת
הילדים והנוער .08-9938104

שבת שלום ,תמיר עידאן

