שישי אישי

פרשת וישלח

דבר תורה
הרב אהרון הכהן ,מושב בית הגדי
בפרשתנו מתוארת המנחה ששלח יעקב לעשו ובה עיזים מאתים וכו' .על הפסוק
בתהילים עב' "מלכי תרשיש ואיים מנחה ישיבו" אמרו חז"ל" :לא נאמר יביאו
אלא ישיבו" ,מכאן למדים כי את המנחה שקבלו אומות העולם יצטרכו להשיב
לעם ישראל .עד היום עברו למעלה מ 3500-שנים ,כאשר חושבים כמה יצטרכו
להשיב לנו ועוד כפול ומכופל .נצפה כולנו לגאולה בקרוב ונזכה לאכול מהם
בקרוב אמן.

הוחלט בממשלה
לאחר חודשים רבים של עבודה מאומצת אל מול משרדי הממשלה ,בשיתוף
ראשי רשויות עוטף עזה ,ביום ראשון האחרון אושרה בממשלה תכנית לחיזוק
רשויות עוטף עזה .במסגרת ההחלטה ,יקובעו בתקציב דו שנתי כלל ההטבות
לתושבי עוטף עזה בהן ,הטבות מס ,שווי קרקע אפס והנחה בארנונה .כמו כן,
בהחלטה כלולים תקציבים נוספים בתחומים רבים ביניהם חינוך ,רווחה ,תרבות
וספורט ,מענקי פיתוח ,הגנת הסביבה ועוד .זוהי החלטה מקיפה אשר כוללת
תקצוב של כלל תחומי הפעילות ברשויות .אני מאמין ,כי החלטה זו ,אשר
מצטרפת להחלטות הממשלה הקודמות ,תמשיך את הצמיחה הדמוגרפית וחיזוק
החוסן הישובים.

מסורת של הוקרה

השבוע ,זו השנה הרביעית בה ציינו את ערב ההוקרה לפצועי ונכי צה"ל ופעולות
האיבה ,ערב זה הופק ע"י בני הנוער וחניכי בני עקיבא בחסות מחלקת הילדים
והנוער ובנות השירות הלאומי .במהלך הערב הופיעו מקהלת הילדים שלנו
ובני הנוער מהישובים השונים ואמרו תודה לפצועים ולנכים ואף חילקו תעודות
הוקרה .באותו הערב ציינתי בפני הפצועים ,הנכים ובני משפחותיהם את הערכתנו
למעשי האומץ והגבורה שהם גילו במהלך חייהם ושירותם בצבא ,אמרתי להם
תודה בשם כולנו על כך שהם הקריבו את בריאותם ואת גופם לטובת תושבי
מדינת ישראל והביטחון של כולנו.

ביטחון אישי לפני הכול
בשל העלייה בפריצות לבתים וגניבת רכוש בשנה האחרונה ,כונסה ביום שני
האחרון וועדת הפנים של הכנסת ביוזמה משותפת של ראש מועצת מרחבים,
שי חג'ג' ושלי ,לצורך קיומו של דיון מהותי ומציאת פתרונות לנושא .אל הדיון
זימן יו"ר הוועדה את מפכ"ל המשטרה ואת השר לבטחון פנים ,וזאת בשל חוסר
ההתקדמות בדיונים הקודמים שהתקיימו עם נציגי המשטרה .במהלך הדיון
הצגתי את הנתונים בפני חברי הוועדה ,סיפרתי על תחושות התושבים ועל
ההחמרה במצב בשנה האחרונה ,חזרתי על הדרישה מחברי הוועדה לפתור את
הבעיה על ידי הצבת מרכיבי ביטחון בכל הישובים במועצה ,כך שלכל ישוב יהיו
גדר ,מצלמות ותאורה אשר ירתיעו את הגנבים מלפרוץ ליישוב ולבתים ויעניקו
תחושת ביטחון לתושבים .יו"ר הוועדה ,חה"כ דודי אמסלם ,ציין" :הדיונים האלה
מתנהלים כאן כבר חודשים רבים ,אני מודע למטלות המשטרה אבל לפני דברים
אחרים ,יש לדאוג להגביר את הביטחון האישי של התושבים ".השר לביטחון
פנים ,גלעד ארדן ,ציין כי משרדו הקציב לטובת העניין  15מיליון  ₪וחה"כ דודי
אמסלם הוסיף כי הוא סיכם אל מול משרד האוצר על תוספת תקציבית של
לפחות  20מיליון  ,₪ודרש מהשר ארדן להקציב סכום נוסף מתקציב משרדו.
מאבקנו בעניין לא תם ואנו נמשיך להילחם עד שנקבל מרכיבי ביטחון בסיסיים
לכל ישוב ונעניק תחושת ביטחון לכל תושב.

מתכנסים ללמידה
בכל שנה נערך כנס לראשי המועצות האזוריות מטעם מרכז המועצות האזוריות.
השנה ,התארחנו במהלך הכנס במועצות האזוריות עמק המעיינות ועמק הירדן,
שם עשינו סיורים במוקדי תיירות ,חקלאות וחינוך ולמדנו אודות ההתמודדות של
מועצות אלה עם אתגרים והעמידה בהם .כמו כן ,במהלך הכנס קיימנו למידת
עמיתים ושמענו הרצאות מרתקות בנושאים שונים כדוגמת התחום המוניציפאלי,
שיתופי פעולה אזוריים ,פיתוח אסטרטגי ומערכות מידע והתקדמות טכנולוגית
במועצות האזוריות .ההרצאה האחרונה היתה זו של דורון אלמוג ,אשר הקים את
הכפר השיקומי 'עלה נגב' ,הוא סיפר על ההתמודדות הפרטית שלו ועל הקמת
הכפר ,סיפורו של דורון מרגש מאוד ובעיקר נותן לנו פרופורציות נכונות יותר
לחיים.

אישורי תושב
אנו מתחילים להיערך להנפקת אישורי התושבות לשנת  .2017אנו נחל בהנפקת
האישורים בתאריך  1.1.17ונתגבר את עמדות ההנפקה לחודשים ינואר ופברואר.
עמדות ההנפקה יוצבו במרכז 'לוזאן' בקריית החינוך ,בחדר הממוגן אשר נגיש
לנכים .בעמדות יתנו עובדי המועצה מענה בין השעות  8:00בבוקר לשעה 18:00
בערב .את הפרטים המלאים נפרסם במהלך הימים הקרובים ,אתם מוזמנים
להתעדכן ולהגיע להנפיק את האישור .בהצלחה.

חורף גשום ובטוח
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