
אחריות סביבתית
לאחרונה, החלטנו להתחיל ביצירת קמפיין 

לניקיון ואחריות סביבתית למען איכות 
החיים של כולנו ביישובים ובמועצה. לצורך 

כך, אשמח לקבל הצעות ורעיונות לקידום 
הנושא בקרב התושבים. אני סמוך ובטוח, 

כי בשיתוף פעולה אתכם נצליח להפוך את 
שדות נגב לפנינה של ממש בכל התחומים. 

dovrut@ את ההצעות נא לשלוח למייל: 
 sdotnegev.org.il

ביקור חקלאי

בשנתיים האחרונות פועלת במועצה תכנית 
'משתלמים בחקלאות' במסגרתה מגיעים 

אל המועצה סטודנטים לחקלאות מוויאטנם, 
הם לומדים ועובדים במשקים החקלאיים 
ובמו"פ המועצה במשך שנה ובסיומה הם 
מקבלים תעודת לימודים וחוזרים לארצם 
להעביר את הידע שצברו הלאה. השבוע 

הגיעה אלינו משלחת מטעם האוניברסיטה 
ממנה מגיעים אלינו הסטודנטים, לראות 
את המועצה וללמוד אודות מעשיהם של 
הסטודנטים במשך שנת הלימודים כאן. 

הצגנו בפניהם במשך יומיים את הפעילות 
ואת המשקים החקלאיים בהם נמצאים 

הסטודנטים. חברי המשלחת התרשמו עד 
מאוד מהחקלאות המתפתחת והמתקדמת 

במועצה וציינו כי הסטודנטים שלהם 
מרוצים להיות כאן וללמוד בשדות נגב.   

מוקירים ומתכוננים
זוהי השנה השנייה בה מוציאה המחלקה 

לשירותים חברתיים יחד עם מרכז החוסן 

לב התרבות
ביום ראשון פתחנו את מנוי התיאטרון למבוגרים בהיכל התרבות החדש שלנו. למנוי נרשמו 

תושבים רבים, אשר יהנו במהלך השנה הקרובה מהצגות איכות של מיטב התיאטראות 
בישראל. טרם תחילתה של ההצגה הראשונה, הרימו המנויים כוסית לכבוד פתיחתה של עונת 
המנויים יחד עם שחקני ההצגה וציינו בכך את תחילתה של תרבות חדשה בשדות נגב. יישר 

כוח לשמעון ועקנין, למחלקת התרבות ולוועדת הרפרטואר על הפעילות למען התרבות בשדות 
נגב. .

שישי אישי פרשת חיי שרה 
דבר תורה

 הרב דוד אלעזרה
מושב שיבולים

"ויהיו חיי שרה.." בפרשה זו מדובר על פטירת שרה ובכל זאת שם הפרשה "חיי שרה", 
מדוע? כיוון שדווקא עם פטירתה של שרה החלו חייה הנצחיים. עד אותו הזמן, כשנפטר 

אדם נטל עמו את כל צדקתו, גדולתו ומידותיו, הנה למשל אצל חנוך נאמר: "ויתהלך חנוך 
את האלוהים ואיננו כי לקח אותו אלוהים", אבל אחרי שרה ואברהם נשאר העם היהודי. 

זוהי הפעם הראשונה בה אנו רואים המשך, נשארו בעם היהודי כל תכונותיהם, מעלותיהם 
ומידותיהם של אברהם ושרה ובעיקר מידת החסד ועל כן, כל המשך הפרשה מלאה 

בהמשכיותה של מידת החסד.

מחליטים ומצמיחים
השבוע, קיימתי סבב פגישות בכנסת עם שרים וחברי כנסת וכן השתתפתי בישיבת סיעת 

הליכוד, שם הצגתי בפני חברי הסיעה בהם ראש הממשלה, את התפתחותם של יישובי 
המועצה ואת הגידול הדמוגרפי ביישובים בשנתיים האחרונות. צינתי בפניהם כי החלטות 

הממשלה אשר אושרו לאחר מבצע 'צוק איתן' סייעו לנו במשיכת אוכלוסיה צעירה וחזקה 
לאזור לאחר הימים הקשים שעברנו. כמו כן, ביקשתי מחברי הסיעה שיסייעו בידנו 

ביום ראשון הקרוב ויאשרו את הצעת המחליטים עליה שקדנו יחד, כל ראשי רשויות 
העוטף, בשנה האחרונה. הצעה זו עוסקת בקיבוע תקציבי עוטף עזה בתקציב דו שנתי 
וכן, בתקציבים תוספתיים אשר יש בכוחם לסייע בחיזוק החוסן והצמיחה הדמוגרפית 

ביישובים.  
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את חברי הצח"י לסמינר בו מוקירה 
המחלקה את פעילותם בשם כל תושבי 

המועצה וכן, מתקיימות סדנאות והרצאות 
לימודיות בתחומים שונים, כאשר השנה 

התמקדו בתחומי הרווחה והטיפול בנפגעי 
חרדה. ראש רשות חירום לאומית, מר 

בצלאל טרייבר, הגיע אף הוא לברך 
בסמינר הצח"י, שם הודה למתנדבים על 

פעולתם ב'צוק איתן' והדגיש בפניהם 
את החשיבות שיש לפעילותם ביישובים 

בעת חירום. חברי הצח"י הינם אבן יסוד 
בפעולתה של המועצה בעת חירום, הם 

מהווים זרוע מקשרת ומבצעת ביישובים 
וכן, הם אלה המסוגלים להעניק את הסיוע 
הראשוני בעת חירום. אנו רואים חשיבות 
רבה בהשקעת משאבים בפיתוח המוכנות 

של צוותים אלה לכל אירוע, לשמחתנו אנו 
רואים פרי בפעילות ומאז מבצע 'צוק איתן' 

גדלה כמות המתנדבים בצח"י והכפילה 
 320 את עצמה וכיום, מונים חברי הצח"י 

מתנדבים. אני רוצה לשלוח מכאן את תודתי 
והערכתי הרבה לחברי הצח"י ביישובים 

ולהזמין כל תושב המעוניין להצטרף אליהם 
לפנות למרכז החוסן ולעשות זאת.   

שבת שלום, תמיר עידאן


