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פרשת וישב

דבר תורה
הרב דוד קרעי ,מושב זמרת
בחג החנוכה עשה הקב"ה שני ניסים עיקריים ,הראשון הוא נס הניצחון בו ניצחו
המעטים את הרבים והשני נס פך השמן שהספיק לשמונה ימים .ונשאלת השאלה,
מדוע שלא נסתפק בנס אחד של הניצחון שהוא הכרחי? והתשובה היא כי הניצחון
הוא לא נס גלוי לגמרי ,שהרי אפשר לתלות זאת בגבורתם של המכבים וכו' .לכן,
עשה ה' גם את נס פך השמן ,שהוא נס גלוי ממש ,כדי לחזק את נס הניצחון ועל
פי שני עדים יקום דבר.

מים יקרים
ביום שני האחרון השתתפתי בדיון בוועדת הפנים של הכנסת בנושא מחירי המים
השפירים לחקלאים .בדיון הצגתי בפני חברי הוועדה את חוסר השוויון הקיים
במחירי המים .ציינתי כי בעוד שחקלאים מסוימים משלמים  ₪ 2.5לקוב מים!,
יש חקלאים אחרים המשלמים פחות משקל לאותו קוב מים וכי המצב לא יכול
להמשך כך .עוד הוספתי ,כי חקלאי שדות נגב הפכו ללוחמים של ממש ,הם
נלחמים בטרור ובירי הטילים וכן שומרים בלילות מפני גנבים ובנוסף לכל זאת,
נאלצים החקלאים להתמודד עם גזרות שונות ומשונות ועם מחירי המים .בדיון
זכינו לתמיכתו של יו"ר הוועדה ,חה"כ דודי אמסלם ,שציין" :מבחינתי נגמרו
ה'קלמנטינות' .לא יעלה על הדעת כי שני חקלאים המגדלים את אותו תפוח
ואמורים למכור לאותו סופרמרקט באותו מחיר ,אחד ישלם פחות משקל על
קוב מים והשני ישלם למעלה מ  2.4 -שקלים לקוב מים .מעתה יהיה מחיר שווה
לכולם ,ובהנחה משמעותית של עשרות אחוזים ".במסגרת המתווה שהושג בדיון,
עד לשנת  2019יושוו מחירי המים השפירים .בעוד שבועיים תערך ההצבעה
בוועדת הפנים על המתווה שהושג ואני אעדכן אתכם בפרטים המלאים לאחר
ההצבעה ,גם לאחר ההצבעה על המתווה החדש אנו לא נתייאש ונמשיך
להילחם למען החקלאים שלנו ולמען הפרנסה המגיעה להם בזכות ולא בחסד,
נמשיך ונפעל להורדת מחירי המים .אני רוצה להודות לחה"כ דודי אמסלם ,על
שנרתם לסייע לחקלאות בישראל ולהעניק לכל החקלאים יכולות להתפרנס
בכבוד.

שכר מצווה
מזה כשלוש שנים פועל במועצה פרויקט 'שכר מצווה' במסגרתו מעניקים עורכי
דין שירותי יעוץ משפטי חינם לתושבי המועצה בכל הנוגע לתחומי המשפט
האזרחי .אל משרדי מזכירות המועצה מגיעה עורכת דין אשר מעניקה ייעוץ חינם
לכל תושב המתאם תור מראש .זהו פרויקט חשוב מאוד ועמלנו רבות על מנת
להביא אותו אל המועצה ולצערנו ,אין מספיק היענות מצד התושבים .חשוב לנו
להעניק לתושבי המועצה את השירות המיטבי והאיכותי ביותר ועל כן ,אנו לא
מפסיקים כרגע את הפרויקט .אני מזמין את כל התושבים הזקוקים לייעוץ משפטי
בתחומי המשפט האזרחי ,לתאם תור במשרדי מזכירות המועצה ולקבל ייעוץ
מצוין ללא עלות כספית .עורכת הדין תגיע למשרדי המועצה ביום שני ,י"א טבת
תשע"ז  .9.1.17מועדי הגעתה של עו"ד מפורסמים בפייסבוק ובאתר המועצה.

מתקצבים למענכם
ביום שלישי אישרה מליאת המועצה את תקציב המועצה לשנת  .2017בישיבה
הוצג הגידול המשמעותי בתקציב בשנים האחרונות ,בשנת  2013הוא עמד
על כ 82-מיליון  ₪וכיום ,הוא עומד על כ 108-מיליון  ,!₪שזהו גידול של 31%
בתקציב המועצה .בתקציב זה לא נכללים תקציבי הפיתוח המועברים למועצה
לפרויקטים ייעודים במהלך השנה .הגידול המשמעותי ביותר בתקציב המועצה
הוא בתחום החינוך ,כאשר מאז משנת  2013הגדלנו את תקציבה של מערכת
החינוך בכ 12-מיליון  .!₪גם תקציבי השירותים החברתיים והחוסן גדלו וזאת על
מנת שנוכל להמשיך ולהעניק לכל תושבי שדות נגב שירות מיטבי ואיכות חיים.
במסגרת התקציב לשנת  2017ימשיכו עבודות השיקום והשדרוג בישובים והשינוי
שאנו כבר רואים בימים אלה בישובים ,עוד יוסיף ויגדל יחד עם צמיחה דמוגרפית
ופריחה בכל התחומים.

מוריד הגשם
בשבועיים האחרונים התברכנו בגשמים לרוב ,אשר משקים את השדות ושוטפים
את האוויר ורחובות הישובים .אנו עושים סיורים בישובים כל העת לצורך מעקב
אחר שלוליות או מפגעים מסוכנים ,במידה ואתם נתקלים במפגע שאינו טופל,
אנא מהרו ופנו למוקד המועצה בטלפון  08-9938107ומחלקת השפ"ע וההנדסה
ישמחו לעמוד לשירותכם ולטפל במפגע .יש לזכור ,כי במהלך החודשים הקרובים
יבוצעו עבודות שיקום תשתיות בכל הישובים ,אשר יטפלו בין היתר בנושא
הניקוזים ,מה שיביא לשיפור משמעותי בכל הישובים .אני רוצה לנצל את הבמה
ולהזכיר לכם כי בזמן הגשמים הראות לקויה והכבישים חלקים ,סעו בזהירות
ושמרו על עצמכם .שיהיה לכולנו חורף חם ובטוח.

כאן שובתים
ביום רביעי קיים מרכז השלטון המקומי שביתה בכל הרשויות המקומיות במחאה
על הקיצוץ הנרחב בתקציבי מענקי האיזון ,החינוך והרווחה לרשויות המקומיות.
הקיצוץ בתקציבים אלה הינו פגיעה אנושה ביכולת של הרשויות המקומיות
להעניק שירותים לתושביהן .במהלך יום השביתה השתתפתי בדיון חירום שכינס
מרכז השלטון המקומי בכנסת ,בדיון השתתפו ראשי רשויות מכל הארץ ,יהודים
וערבים ,פריפריה ומרכז ,מועצות ועיריות אשר החליטו לשלב ידיים ולעבוד יחד
למען התושבים .כרגע ,השביתה הוקפאה עד ליום ראשון ,בו ידון צוות מיוחד
מטעם השלטון המקומי עם נציגי משרד האוצר במטרה להגיע לפתרון .ההחלטה
להקפיא את השביתה נובעת מכך שכראשי רשויות ,החלטנו לתת הזדמנות
לניהול משא ומתן.

חג השמן
בעוד כשבוע ,ביום שישי  ,30.12יתקיים פסטיבל שמן הזית המסורתי בביתן הבד
במושב יושיביה .במקום יערכו שלל פעילויות לכל המשפחה ,מסיק זיתים ,יריד
איכרים ,פעילויות לילדים וכן יוגשו במקום טעימות שמן זית .הכניסה לפסטיבל
חינם .אני מזמין את כל תושבי המועצה לקחת חלק בפסטיבל הנפלא ולחזק את
התיירות בשדות נגב.

כ"ג כסלו תשע"ז23.12.16 ,

שבת שלום ,תמיר עידאן

