שישי אישי

פרשת בא

דבר תורה

תו ְך ִמ ְצ ָריִ ם" כחצות? מה
חצֹת ַה ּ ַליְ לָ ה אֲ נִ י ֹיוצֵ א ְ ּב ֹ
אמר מ ֶֹׁשה ֹּכה ָא ַמר יְ הוָ ה ּ ַכ ֲ
"וַ ֹּי ֶ
זה כ-חצות? מה זה כ-שעה כלשהיא? רש"י מלמד אותנו" :רבותינו דרשו כמו
כבחצות הלילה ואמרו  -שאמר משה כחצות משמע סמוך לו  -או לפניו או
לאחריו ,ולא אמר בחצות שמא יטעו אצטגניני פרעה ויאמרו' :משה בדאי הוא',
אבל הקב"ה יודע עתיו ורגעיו אמר בחצות ".מספר לנו רש"י  -הקב"ה בטקסט
המקורי אמר בחצות ,אבל שמשה בא לתאר למצרים את מה שהולך לבוא
עליהם ,הוא אומר להם':חבר'ה ,כחצות הוא יהיה פה ,אל תגידו לא ידענו '..ולמה
משנה משה את הדיוק האלוקי? הקב"ה הולך הרי להכות את מצרים בחצות בול,
ביכולת דיוק על – אנושית ,השינוי בא בעצם בגלל קטנות היכולת של בשר ודם
לדייק.

אין נחמה
השבוע ,הגענו שוב לבית העלמין והספדנו נער צעיר נוסף ממשפחת שדות נגב.
זיו ביטון ז"ל ,למד בתיכון נריה בנים והתגורר במושב מלילות ,היה נער אהוב,
רגיש ואכפתי לסביבה ולמשפחה .זיו חלה לפני כשנה במחלה הארורה ולפני
כשבועיים נדמה היה שהוא מצליח ומנצח אותה ,אך לצערי ביום שלישי האחרון
התבשרנו כי גופו נכנע למחלה .את אביו של זיו אני מכיר היטב ,הוא למד איתי
בישיבה ומאז נותרנו חברים קרובים .שמחתי עם חזרתו לאזור יחד עם משפחתו
לפני כשנה וליוויתי אותם בשעות הקשות בעת מחלת בנם .בשנה האחרונה ,חזינו
בחיבוק החם שיודעת להעניק משפחת שדות נגב בעיתות מצוקה ,ואני בטוח כי גם
בשעה קשה זו ,משפחת שדות נגב תמשיך ותעטוף את משפחת ביטון ,כפי שעושה
קהילה יקרה כמו זו שאנו חיים בה .למשפחת ביטון היקרה ,אני שולח מכאן את
תנחומיי ,שלא תדעו עוד צער ודאבה.

פגישת עבודה עם שר הביטחון
ביום שלישי האחרון ,נפגשתי באוגדת עזה יחד עם ראשי מועצות עוטף עזה עם
שר הביטחון ,חה"כ אביגדור ליברמן .בפגישת העבודה הודינו לשר על החשיבות
שהוא רואה בקיומן של פגישות עבודה סדורות עימנו ,כראשי עוטף עזה והצגנו
בפניו את הבעיות המפריעות לצמיחה הדמוגרפית ,גם כאלה שאינן בהכרח
נוגעות לתחומי הביטחון .השר רשם בפניו את כל בעיותינו ,התייחס לכל אחת
מהן באופן ענייני וציין כיצד הוא יכול לקדם ולסייע לפתור את הפערים .עוד ציינו
בפני השר ,את החשיבות שאנו רואים בצמיחה הדמוגרפית ביישובי הדרום בכלל
וביישובי עוטף עזה בפרט ואת התרשמותו מהצמיחה הכוללת במועצות על אף
האתגרים והמצב הביטחוני.

מרכיבי ביטחון גם בעורף
לאחר מאבק עיקש שניהלנו במשך שנה וחצי בוועדת הפנים של הכנסת בראשותו
של חה"כ דודי אמסלם ,הצלחנו לגייס סכום התחלתי אשר יאפשר לנו להתחיל
בטיפול בבעיית מרכיבי הביטחון ביישובי העורף ,וזאת על ידי אישורו של תקציב
בסך  40מיליון  ₪שיחולק בין כל המועצות השותפות לצורך במרכיבי ביטחון
ביישוביהם .על ידי התקציב נקים מרכיבי ביטחון בסיסיים בכל יישובי העורף
במועצה ונצליח להחזיר את הביטחון האישי לתושבים .אנו נמשיך להילחם למען
צרכי התושבים ולמען שמירה על ביטחונם האישי של תושבי שדות נגב .אני רוצה
להודות מכאן חה"כ דודי אמסלם ,על הסיוע הרב והדאגה לתושבי שדות נגב.

פרידה מאיש חזון ומעשה
ביום רביעי האחרון נפרדנו מראש מועצת רמת נגב ויו"ר מרכז המועצות
האזוריות ,שמוליק ריפמן ז"ל .ריפמן היה איש ההתיישבות ,במשך  25שנים הוא
פעל למען ההתיישבות בנגב ,החקלאות והבינוי .חזונו היה להמשיך את מורשתו
של בן גוריון ולהפריח את השממה בנגב ,כך אמר ועשה במשך שנות עשייה
רבות .אני רוצה לשלוח מכאן את תנחומיי למשפחת ריפמן ולתושבי מועצה
אזורית רמת נגב ולקוות כי עשייתו של שמוליק תימשך וחזונו יוגשם.

דרום אדום
חגיגות פסטיבל דרום אדום ביער שוקדה נדחו לשבוע זה ,בשל תנאי מזג האוויר,
ואנו נחל את החגיגות ביום שישי בשבוע הבא ,10.2.17 ,בשישי מועצתי ומהנה
בסימן אחריות חברתית .אני מזמין את כל התושבים ליהנות מפריחת הכלניות
ומיום שלם המוקדש לתושבי שדות נגב.

ו' שבט תשע"ז2.2.17 ,

שבת שלום ,תמיר עידאן

