שישי אישי

פרשת שמות

דבר תורה
הרב מיכאל אדרעי ,כפר מימון-תושיה
השבת נחל לקרוא את ספר שמות אשר הוא ספר הגאולה ובניית העם .ישנה
נקודה קטנה בפרשה היכולה להאיר את תפקידו של האדם בגאולת ישראל.
כאשר בת פרעה יורדת לרחוץ ביאור והיא רואה את התיבה ,נאמר "ותשלח
את אמתה ותקחהו" ,למילה "אמתה" ישנן שתי משמעויות האחת שפחה ,אולם
חז"ל פירשו שאמתה הכוונה ל"ידה" של בת פרעה .בת פרעה שלחה את ידה
ובדרך נס ידה התארכה כדי שתוכל להציל את משה רבינו .רבי מאיר שפירא
מלובלין שאל ,העובדה שהקב"ה עשה נס וידה התארכה אינה חידוש ,ניסים
בזמן יציאת מצרים ישנם לרוב .אולם מדוע בת פרעה שלחה את ידה? הרי כאשר
היא הושיטה את ידה היא ידעה שידה אינה ארוכה דיה ,ומאידך לא ידעה
שהקב"ה יעשה לה נס?! אלא ,נעה ר' מאיר ,במקום שיש פיקוח נפש אסור לאדם
לעשות חשבון האם הוא מסוגל להציל או לא .האדם מצווה לעשות ככל שבידו,
ולהשליך על הקב"ה את יהבו שהוא ישלים את שלו.

תכניות עבודה
כחלק מפעילותה של המועצה למנהל תקין ,עבודת צוות ושקיפות ציבורית ,בכל
שנה מגישים מנהלי המחלקות תכניות עבודה מותאמות תקציב .השבוע ,הגישו
המנהלים את תכניות העבודה לשנת  ,2017כאשר שמנו דגש על נושא האחריות
הסביבתית והשירות לתושבים .במהלך השבועות הקרובים יאושרו תכניות
העבודה והן יעלו לאתר האינטרנט של המועצה ,על מנת שכל תושב יוכל לתת
את דעתו על פעילותה של המועצה.

בריאות בגני הילדים
בגני החובה החל לפעול בחודשים האחרונים חוג לתזונה נכונה ,במסגרתו
למדים הילדים על אבות המזון ,כיצד להרכיב ארוחה מזינה ,על חשיבות הירקות
והפירות וכן ,על חשיבות החלבונים והקטניות .את כל זה ועוד הם לומדים תוך
משחק ,שירים ,דקלומים ופעילות חווייתית ,אשר מעבירה התזונאית הקלינית
אודליה רדמי .החוג החל לפעול בחלק מהגנים ובחודשים הקרובים הוא יפעל
בכלל גני החובה ביישובים .ההורים והצוותים החינוכיים מספרים על שינוי של
ממש בקרב הילדים ועל נכונות לטעום מאכלים חדשים ומזינים ולהחליף את
השתייה הממותקת במים .חוג זה הינו המשך ישיר למגמת הבריאות והשמירה על
איכות הסביבה שאנו מפעילים בגני הילדים ,במטרה להעניק להם הרגלים נכונים
ולהכינם לחייהם הבוגרים.

מפגש ראשי רשויות עם מפקד מחוז דרום ומפקד
מג"ב
בשל ריבוי הפריצות ליישובים בחודשים האחרונים ,נערכת משטרת ישראל
יחד עם מג"ב לפעולה ביישובים במרחב הכפרי וזאת על מנת להעניק לתושבים
תחושת ביטחון אישי .בישיבה שהתקיימה השבוע עם ראשי המועצות וצוות
הפיקוד של מחוז דרום במשטרה ובמג"ב ,ניתנה סקירה בטחונית על נתוני
הפשיעה והוצגו דרכי ההתמודדות .בפגישה ציינו ראשי המשטרה כי הם החליטו
להכפיף את כלל צוותי מג"ב דרום למפקד תחנת נתיבות מבחינה מבצעית על
מנת לבחון את העבודה המשותפת לטובת הגברת הטיפול בתחומי הביטחון
ביישובים .הצוות הפיקודי התחייב בפנינו ,ראשי המועצות ,כי זהו המהלך הנכון
לביצוע כרגע וכי מהלך זה יעניק לתושבי המרחב הכפרי ביטחון אישי טוב יותר.
בעוד שלושה חודשים ,תתקיים פגישה נוספת אשר תבחן את הביצוע בשטח
ויופקו לקחים להמשך העבודה בהתאם .השבוע ,התבשרנו על אישורו של תקציב
משמעותי להקמת מרכיבי ביטחון בישובי העורף.

'אל תשליכני לעת זקנה'
בחודש האחרון פועל במושב שרשרת פרויקט מדהים ומרגש ,בו משפחות
צעירות מהמושב מאמצות לחיקן את ותיקי ומייסדי המושב והם מתארחים
האחד אצל השני בחגים ולקראת מועדים מיוחדים בשנה .בחנוכה האחרון,
חגגו יחד המשפחות הצעירות והוותיקות בהדלקת נרות .בנוסף לכך ,המשפחות
הצעירות מלוות נמצאות בקשר עם חברי הצח"י במושב ובמצב חירום הן יבקרו
את הוותיקים וידרשו בשלומם .הפרויקט עובד בצורה נפלאה והוא מחבר בין
קהילת המושב ויוצר חיבור בין דורי אשר יוביל עם הזמן לחוסן קהילתי .המחלקה
לשירותים חברתיים ,המפעילה את הפרויקט ,בוחנת את הצטרפותם של ישובים
נוספים לפרויקט זה ,אני קורא למשפחות לשתף פעולה על מנת שנצליח להחיל
את הפרויקט גם ביתר היישובים.
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