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פרשת ויחי

דבר תורה

כשראה יעקב אבינו את מנשה ואת אפרים אמר ליוסף" :וְ ַע ּ ָתה ׁ ְשנֵי בָ נ ָ
ֶיך ַהנ ֹּולָ ִדים
לְ ָך ְ ּב ֶא ֶרץ ִמ ְצ ַריִ ם ַעד בּ ִֹאי ֵאלֶ ָ
עון
ַשה ִּכ ְראוּבֵ ן וְ ׁ ִש ְמ ֹ
יך ִמ ְצ ַריְ ָמה לִ י הֵ ם ֶא ְפ ַריִ ם ו ְּמנ ּׁ ֶ
הולַ ְד ּ ָת ַאח ֲֵריהֶ ם לְ ָך יִ ְהיוּ" .ויש להבין לאלו תולדות התכוון
שר ֹ
ּמולַ ְד ְּת ָך אֲ ׁ ֶ
יִ ְהי ּו לִ י .ו ֹ
יעקב ,והרי התורה לא כתבה על עוד בנים שנולדו ליוסף? אלא צריך לומר ,אם
קללת צדיק לא הולכת לריק ,קל וחומר הוא שברכת צדיק אינה הולכת לחינם,
ואם כך אמר יעקב אבינו ,הרי שאחרי שיצאה הברכה מפיו ודאי הוא שנולדו
ליוסף עוד ילדים ,אלא שהתורה לא מפרטת אותם.

גאוות יחידה
מחלקת הילדים והנוער שלנו היא מחלקת הנוער המצטיינת מבין כל מחלקות
הנוער במועצות האזוריות בישראל! לאחר שהתמודדו בחודשים האחרונים
בתחרות קשה מול כל  54המועצות האזוריות בישראל ,אני גאה לבשר לכם כי
השבוע קיבלתי את הבשורה המשמחת ,כי המרכז לשלטון מקומי ומשרד החינוך
בחרו במחלקת הילדים והנוער שלנו ,בהובלתו של יוני ממו ,למקום הראשון
בתחרות מחלקת הנוער המצטיינת .זוהי גאווה גדולה לכולנו ,שבארבע שנים
הצלחנו להקים מחלקה לתפארת ,אשר פועלת בבתי הספר ,בישובים ,במרכז
לוזאן וחולשת על כל תחום החינוך הבלתי פורמלי בשדות נגב .על כל זאת ועוד,
מגיעות התודות למנהל מחלקת החינוך ,מוטי אדרי ,אשר דוחף ומסייע .ליוני
ממו ,מנהל מחלקת הילדים והנוער ,אשר לקח על עצמו משימה מאתגרת במיוחד
ועמד בה בהצלחה גדולה .לכל צוות מחלקת הילדים והנוער ,רכזי היישובים
וכל מי שלוקח חלק בהצלחה האדירה של המחלקה הזו .יישר כוח לכולם ,אתם
עושים עבודה נפלאה ,כולנו גאים בכם עד מאוד ,עלו והצליחו.

תקציב 2017
לאחרונה אישרנו בישיבת מליאת המועצה את תקציב המועצה לשנת ,2017
התקציב יעמוד על  108מיליון  ₪והוא מותאם לתכניות העבודה של המחלקות.
בשנת  2013עמד תקציב המועצה על סך  82מיליון  ₪ונכון לשנת  ,2017עומד
הגידול בתקציב על כ .!31%-תקציב זה אינו כולל בתוכו את תקציבי הפיתוח
(תב"ר) אשר מתוקצבים ע"י משרדי הממשלה במהלך השנה כולה .כ45%-
מתקציב המועצה הכולל מוקדש לתחומי החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי,
כאשר תקציב מחלקת החינוך לשנת  2017עומד על  44מיליון  ₪ותקציב מחלקת
הילדים והנוער עומד על  2.8מיליון  ,₪וזאת במטרה להמשיך ולהרחיב את תחומי
הפעילות של מחלקת החינוך ולהעניק לדור העתיד שלנו כלים לרכישת השכלה
גבוהה והשתלבות בחברה ובשוק התעסוקה ,בתי הספר שודרגו ומוגנו בהיקף
של כ 15-מיליון  ₪בשנת  2016וכן נבנו גנים ומעונות יום ביישובים בהם עלה
צורך .בתקציב הרווחה ישנו גידול של כ 22%-לעומת שנת  2013והוא עומד על
 11מיליון  ₪המושקעים בפעילויות למען האוכלוסיות המיוחדות והחוסן בקרב
התושבים .בחינוך המיוחד אנו משקיעים  3מיליון  ₪אשר מושקעים בילדים שלנו
הזקוקים לליווי כדי להעניק לכולם הזדמנות שווה לחינוך איכותי וערכי .בתחומי
התרבות והספורט עומד הגידול התקציבי על כ 73%-לעומת שנת  ,2013במסגרת
הפעילות נפתח היכל התרבות ,מספר המשתתפים בחוגים גדל באופן משמעותי,
עונת מנויים לילדים ולמבוגרים נפתחה בהיכל התרבות וקייטנות הילדים
מסובסדות .בתחום השפ"ע והתברואה אנו משקיעים רבות ,הן בתגבור פינוי הגזם
והאשפה ,ניקיון הישובים וטיאוט הכבישים והן מבחינה תברואתית ,היקף התקציב
לשנת  2017לתחומי השפ"ע עומד על  7מיליון  ₪וזהו גידול של כ 40%-לעומת
שנת  .2013מרכז צעירים הוקם לפני כשנה בשיתוף מועצה אזורית מרחבים ואנו
מתקצבים את פעילותו השוטפת של המרכז ,לרווחת הסטודנטים והצעירים .בכל
יישובי המועצה תוקצבו עבודות שיקום תשתיות ופיתוח בעלות כוללת של כ42-
מיליון  ₪וזאת במסגרת החלטות הממשלה ליישובי עוטף עזה והדרום.
אנו פועלים ללא לאות על מנת להעניק לכם ,תושבי שדות נגב ,את השירות הטוב
ביותר ועל כן ,פעלנו בשנים האחרונות להגדלת התקציבים ואת התוצאות ניתן
לראות בשטח .נמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי הממשלה והגופים
השונים גם בשנת  ,2017למענכם ולשירותכם.

הסטודנטים מדווחים מהשטח
ביום חמישי האחרון נפגשתי עם הסטודנטים תושבי המועצה לשיחה אישית,
במהלכה סיפרו לי הסטודנטים על הלימודים ועל פעילות התרבות שהם היו
רוצים לראות במועצה .קיבלתי מהסטודנטים משוב חשוב על המתרחש בשטח
בכל הנוגע לתחום הסטודנטים ,על האתגרים איתם הם מתמודדים במסגרת
הלימודים ועל תחושותיהם בעקבות ההתנדבות והתרומה לקהילה שהם מבצעים
בהיותם מלגאים במועצה .בקרוב אפגש לשיחה אישית גם עם צעירי המועצה,
על מנת לשמוע גם מהם על התחומים שיש לשמר ולשפר מנקודת המבט שלהם.
בסיומו של הערב הענקנו מלגות לסטודנטים המלגאים ,אשר יתנדבו ויתרמו
תרומה משמעותית לחיי הקהילה בשדות נגב.

מכללת חמדת הדרום מתרחבת
בטקס חגיגי הונחה אבן הפינה לאגף חדש במכללת 'חמדת הדרום' בקריית החינוך
במועצה ,במעמד שר החינוך ,חה"כ נפתלי בנט .באגף החדש ילמדו סטודנטים
וסטודנטיות לתואר שני וזאת במסגרת הרחבת המכללה ותחומי הלימוד בה.
הרעיון להרחבתה של המכללה נהגה לפני כמה שנים על ידי ראש המועצה
לשעבר ויו"ר העמותה דאז ,שמעון כלפה ז"ל ,אשר היה איש חינוך שדאג לטיפוח
ההשכלה בקרב דור העתיד שלנו .בטקס ציינתי בפני הנוכחים כי המכללה
היא חלק חשוב ממערכת החינוך במועצה ,הן מבחינת בוגרות המכללה אשר
משתלבות במוסדות החינוך שלנו והן מבחינת החינוך להשכלה גבוהה .כמו כן,
הוספתי כי חשיבותה הגדולה של המכללה היא בהיותה אבן שואבת לאנשי חינוך
ומשפחות צעירות המגיעות להתגורר ביישובי המועצה ומשפיעות בכך על חינוך
דור העתיד שלנו בשדות נגב .אנו נמשיך לפעול לשיתוף פעולה עם המכללה
ולהצמחתה כחלק ממערכת החינוך וההשכלה הגבוהה בשדות נגב.

עבודות פיתוח ביישובי עוטף עזה
במסגרת החלטת הממשלה  2017ליישובי עוטף עזה ,החלו להתבצע באחרונה
עבודות שיקום תשתיות ופיתוח בחלק מיישובי עוטף עזה .לצערי ,בשל אי הבנות
עם הקבלן המבצע ,נאלצנו להפסיק את העבודות ובימים אלה אנו פועלים
להחלפתו של הקבלן ולעדכון התכניות ,במטרה לבצע את העבודות על הצד
הטוב ביותר .אנו מתנצלים על העיכוב בעבודות ומבטיחים כי נעשה כל שאל ידנו
על מנת שהעבודות יתחדשו בהקדם ובאופן מיטבי.
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