
תתחדשו

בשעה טובה קיבלנו תקציב ייעודי להחלפה 
והוספה של תחנות ההסעה ביישובי 

המועצה. חלק מהתחנות הקיימות ישנות 
מאוד ונמצאות במצב רעוע שאינו מאפשר 

התגוננות מפני השמש החמה בקיץ או 
מפני הגשם היורד בחורף. על כן, ביקשנו 
להחליף אותן בתחנות חדשות ומודרניות, 
אשר יעניקו מחסה ואף יוסיפו חן לחזות 
החיצונית של היישוב. בנוסף, במקומות 

אשר בהן עלה צורך ולא ניצבו תחנות עד 
כה, הוספנו תחנות חדשות בהתאם. התחנות 
החדשות יסייעו רבות הן לתלמידים המחכים 

בהן בכל בוקר והן לנוסעי התחבורה 
הציבורית ביישובי המועצה. הצבת התחנות 

החדשות ביישובים החלה בשבועות 
האחרונים ותסתיים בימים הקרובים. 

מים יקרים
אנו ממשיכים להילחם ולנהל את המאבק 
להורדת מחירי המים בחקלאות, בכוחות 
משותפים עם ראש מועצת מרחבים, שי 
חג'ג'. כיום, המחיר לקוב מים שפירים 

בנגב הצפוני עומד על 2.35 ש"ח ואילו 
באזורים אחרים משלמים 0.35 ש"ח לקוב 

8 במחיר. השבוע  מים שפירים, פער של פי 
קיימנו פגישות עם חה"כ דוד אמסלם וחה"כ 

יצחק וקנין ויחד דנו באחידות מחיר המים 
השפירים. הישיבה הייתה חיובית וחברי 

הכנסת ציינו כי הם יסייעו ככל שניתן 
ונראה כי מסתמן פתרון מוסכם וטוב בטווח 

הקרוב.  

יוצאות לנופש
השבוע יצאו אמהות לילדים עם צרכים 

רפואה שלמה
כבר כמה חודשים שצוריאל כלפה, בן 

היישוב מעגלים, חולה במחלה קשה אשר 
עלויות הטיפול בה גבוהות מאוד. משפחות 

של צוריאל מממנת את הטיפול כל העת 
על מנת להבטיח שיקבל את הטיפול היעיל 

ביותר להגדיל את סיכוייו לנצח את המחלה. 
משפחת כלפה עושה כל שביכולתה להעניק 

לבנה את הטיפול הטוב ביותר, אך מחירי 
התרופות גבוהים מאוד ועל כן פנו לעזרת 

הציבור. בני הנוער של היישוב מעגלים 
והסביבה ערכו ביום שלישי האחרון הפנינג 
אשר כל הכנסותיו הינן קודש לטיפוליו של 
צוריאל. בני הנוער גייסו לעזרתם את ועד 

שישי אישי פרשת לך-לך 
דבר תורה

 הרב אברהם סגיס
מושב שובה

בפרשת השבוע נקרא שהקב"ה אומר 
לאברהם אבינו: "אל תירא אברהם אנוכי 

מגן עליך שכרך הרבה מאוד". מסופר 
במדרש רבה כי אברהם חשש שאיבד את 
זכויותיו בעד הניסים שנעשו לו בהצלתו 

מכבשן האש ובניצחונו על ארבעת המלכים 
שכבשן את העולם. ענה לו הקב"ה שאין 

לו מה לחשוש כי שכרו מובטח לו לעולם 
הבא. שואל בספר "כוכבי האור", הרי 

אברהם אבינו עשה את המצוות על מנת 
לקדש את שמו של ה', ומדוע חשש כי 

יאבד משכרו? אלא מכאן נלמד כי העולם 

חלוצים בנגב
לפני שבועות מספר השתתפנו בחגיגות ה-70 לעלייתו של מושב תקומה על הקרקע, במסגרת 

11 הנקודות. השבוע, בחרו בכנסת ישראל לציין את אותו  מבצע ההתיישבות החלוצי בנגב, 
המפעל החלוצי ולהוקיר את מייסדי הישובים. כל זאת בטקס שנערך בכנסת ביום שלישי 

האחרון, אליו הוזמנו מייסדים וביניהם מושב תקומה ובני משפחותיהם, יחד עם השר לפיתוח 
הנגב והגליל הענקנו להם תעודות הוקרה על פועלם. אל הטקס הוזמנה גם חבורת הזמר 

שלנו, אשר הופיעה בטקס. אני רוצה לברך את ח"כ חיים ילין על שדאג לארגונו של הטקס.  

הזה דומה לבית מלון יקר מאוד, במידה 
והחיים עוברים ללא דאגות, אדם צריך 
לחשוש שמא בזבז את זכויותיו בחייו, 

אבל אם קורים לאדם דברים מצערים מידי 
פעם, שידע כי כך הוא טבעו של עולם 

ושכר מצוותיו מזומן לו בעולם הבא. כפי 
שאמר דוד המלך בתהילים: "יסור יסרני 
יה ולמוות לא נתתני". כעת שאנו יודעים 

עד כמה יקרים החייים, נדע לנצלם למצוות 
ולמעשים טובים.
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18( לנופש מטעם  מיוחדים )עד גיל 
המחלקה לשירותים חברתיים במועצה. 
אל הנופש שארך 3 ימים יצאו אמהות 

מהיישובים השונים והייתה זו הזדמנות 
עבורן להתרענן ולאגור אנרגיות. בנוסף, 

במהלך הנופש עברו סדנאות קבוצתיות 
ורכשו כלים אשר יסייעו להן בהתמודדות 
היומיומית. בערב האחרון לנופש ביקרתי 

את האמהות ולמדתי מהן על הצרכים 
וכיצד נוכל להוסיף ולסייע. אחת האמהות 

שהשתתפה בנופש מספרת: "תודה על 
החוויה המיוחדת, מזמן לא בכיתי, צחקתי, 
והתפרקתי כ"כ הרבה כמו בימים האלה . 

העו"ס  הן חלק בלתי נפרד מאיתנו, מביטות 
בגובה העיניים ומרגישות ומתרגשות איתנו 

יחד" 

אדוני יושב הראש
ביום שלישי קיימתי עם יושב ראש הכנסת, 

יואל )יולי( אדלשטיין, פגישת עבודה, 
בה דנו בקידומם של נושאים שונים 

במועצה בהם, הקמתו של הישוב החדש 
אשר תוכניותיו מתקדמות וכן בהצעת 

המחליטים שהגשתי יחד עם ראשי רשויות 
עוטף עזה בשבוע שעבר. הצעה זו כוללת 

בין היתר את קיבוען של הטבות שונות 
בתקציב דו שנתי וכן תקציבים תוספתיים 
לחיזוק היישובים. חה"כ אדלשטיין הביע 
את תמיכתו בהצעת המחליטים וציין את 
החשיבות שהוא רואה בקיבוע ההטבות 

ליישובי העוטף, אשר מתמודדים חדשות 
לבקרים עם שגרת החירום. חה"כ 

אדלשטיין הוא ידיד קרוב של המועצה 
ובמהלך פגישתנו הוא התעניין בשלומם 

של התושבים ושלח את ברכתו לכל אחד 
מתושבי המועצה. 

היישוב מעגלים, מחלקת הילדים והנוער, 
תושבי מעגלים והמועצה כולה, ויחד הם 

הצליחו לגייס סכום מכובד, אך לצערנו גם 
סכום זה אינו מספיק. השבוע ביקרתי את 

צוריאל וראיתי כיצד הוא נאחז בחיים ועד 
כמה הוא נחוש לנצח את המחלה הארורה. 

אני קורא לכל מי שיכול לסייע, אפילו 
בסכום קטן, לעשות זאת. פרטי העמותה לה 

ניתן לתרום לטיפולים של צוריאל כלפה: 
 ,912 עמותת 'מאבק לחיים', בנק לאומי 

ח-ן 6071578. אני מאחל לצוריאל רפואה 
שלמה והחלמה מהירה.

שבת שלום, תמיר עידאן


