שישי אישי

פרשת בשלח

דבר תורה
יש בשירים משהו שפותח ,משהו שנותן לרגש לזרום ,אבל צריכה להיות התאמה.
בני ישראל שרו כי הם הרגישו שהם רוצים לשיר ,כי הלב שלהם דחף אותם לזה.
אם הם לא היו שרים ,זו היתה כליאת הרגש" ,שירו לה' כי גאה גאה" ,השיר פרץ
מתוכם .הרי כל כך הרבה דברים נפלאים ה' עושה איתנו ,כל כך הרבה הוא
עושה לנו כבר בחיים האלו ,בזיווג ,בפרנסה ,במשפחה החמה ,בתורה נפלאה
שמראה לנו את הדרך הנכונה והטובה בחיים ועוד .אז ברור שחייבים להיות
דברים נפלאים כל כך שהשירה לה' תצא מליבנו מאליה ,בשמחה ,בתודה,
בשבח ובהלל .אנחנו רק צריכים לחפש את הנקודות הללו להסתכל עליהן,
להרגיש אותן ולהתחיל לשיר .אם עד עכשיו לא עשינו זאת ,נראה שזו בדיוק
השבת המתאימה להסתכל על החיים שלנו ולמצוא את ה"שירה" שעולה מהם.

אזכרה לאלה אבוקסיס ז"ל
לפני  12שנים נהרגה אלה אבוקסיס ז"ל ,תלמידת אולפנת צביה במועצה,
מפגיעת רקטת קסאם בעת שהגנה על אחיה הקטן בגופה .השבוע ,התקיים
באולפנה טקס האזכרה המסורתי בשיתוף בני משפחתה של אלה ז"ל .באופן
אירוני למדי ,בערב אזכרתה של אלה ז"ל נשמעה בעוטף עזה שוב אזעקת
'צבע אדום' .בטקס ,ציינתי בפני שר החינוך ,חה"כ נפתלי בנט ,אשר כיבד אותנו
בנוכחותו ,כי הניצחון האזרחי ומורשתה של אלה ז"ל ,הינם חיזוק ההתיישבות
בעוטף עזה וכי החוסן של כולנו גובר ומתעצם דווקא ברגעים קשים שכאלה.

פרס השר לשירותי דת
ביום שלישי האחרון קיבלתי יחד עם מ"מ ראש המועצה הדתית ,יצחק חדד,
את פרס השר לשירותי דת .הפרס ניתן למועצה הדתית על פועלה בשנת 2016
לצמצום תקציבי והתייעלות כלכלית מצד אחד ,הקמת בית עלמין אזורי חדש
מצד שני וכן ,קידומם של פרויקטים נוספים בתחומי הדת .אני רוצה למסור
מכאן את ברכותיי למ"מ יו"ר המועצה הדתית  ,יצחק חדד ולכל חברי המועצה
הדתית ,גיא אבני ,עופרה שמחוני ,אברהם שמואל ורותי אלדר וכן לעובדי
המועצה הדתית ,אשר פועלים ללא לאות לרווחתם הדתית של תושבי שדות נגב.

שעת סיפור בגני הילדים
בכל שנה אני יוצא לסיור בגני הילדים ,במהלכו אני מקריא לילדים סיפור ודן
איתם במסר החינוכי של הספר .ביום חמישי האחרון ,לרגל ט"ו בשבט יצאתי
יחד עם מנהל מחלקת החינוך ומנהלת מדור הגנים לסיור המסורתי בגנים,
בסיומו חילקתי לילדים שי צנוע ,ערכת שתילה מיוחדת לכבוד ט"ו בשבט .בנוסף
לכך ,ביקרתי בגן גבעולים שם יחד עם הילדים שתלנו גינה לתפארת לכבוד
ט"ו בשבט .בכל שנה ,השעות האלה אותן אני מבלה עם הילדים הצעירים
נותנות לי כוח ומרץ להמשיך ולפעול למען הילדים שלנו ,שהם מנהיגי המחר.

ביטחון אזורי
בערבו של יום שני נשמעו היטב ביישובי המועצה הדי הפיצוצים מפעילות
חיל האוויר ברצועת עזה .לתושבים לא ניתנו כל הנחיות מיוחדות וכולנו
תפילה כי כך המצב ישאר .אנו במועצה מוסיפים להיערך לקראת כל תרחיש.

שימו לב!
בשבוע האחרון נדמה כי גל הפריצות ליישובים שב אלינו ואני פונה אליכם בבקשה
להקפיד ולנעול את הבתים והמשרדים ,להשאיר אורות דולקים גם בזמן שאתם
בחופשה ולהעלות תמונות מהחופשה לרשתות החבריות ,רק לאחר חזרתכם
הביתה .אנו פועלים בשיתוף משטרת ישראל והשיטור הקהילתי לשמירה על בתי
התושבים והרכוש ואנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם על מנת לבצע זאת על
הצד הטוב ביותר.
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