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החונים  ישראל  עם  אל  נכבדים  אורחים  מגיעים  "יתרו",  פרשת  השבוע,  בפרשת 
במדבר סיני. יתרו מתגייר, מודה לקב"ה על הניסים וכדומה, נותן כמה עצות טובות 
פה ושם ולבסוף חוזר למדיין לגייר את כל משפחתו. וזהו, זה הכול, מתוך פרשה 
יחסית,  שולי  קצת  סיפור  של  פסוקים   27 של  קטן  קטע  נבחר  חשובה  כך   – כל 
שעליו נקראה הפרשה. למה יתרו הדבר המרכזי בפרשה? אם נסקור את עברו של 
יתרו, נראה שהוא היה הכהן הגדול של מדיין שעבדו את כל העבודות הזרות בו 
משה  שאפילו  רעיון  על  לחשוב  מצליח  יתרו  שהתגייר,  אחרי  רגע  והנה,  זמנית 
לא חשב עליו – הקמת הסנהדרין. הסנהדרין שפטו מימות משה עד סוף ימי יבנה 
)אחרי חורבן בית המקדש השני(, ועליהם אנו מתפללים "השיבה שופטינו כבראשונה 
וכבר  גיורו,  יתרו מלמד אותנו, שכמו שהוא היה בתחילת  ויועצינו כבתחילה...". 
הצליח לייעץ למשה – כך גם אם אנחנו, שנמצאים בתחילת דרכנו בעבודת ה', אם 
רק נמשיך להתקדם ולא להתייאש, יש בנו את הכוח להגיע לרמה של משה רבנו.

ועדת נגישות 
במועצה מתנהלות ועדות שונות, אשר עוסקות בשלל תחומים לרווחת התושבים. אחת 
מוועדות אלה, היא ועדת הנגישות, אשר בה יושבים עובדי מועצה לצד תושבים, 
אשר נפגשים ומקיימים דיונים בדבר נגישות מבני הציבור, מוסדות החינוך והמרחב 
צרכים  בה  ועלו  הנגישות  ועדת  של  ישיבה  התקיימה  השבוע  ביישובים.  הציבורי 
שונים להנגשה ביישובים, כדוגמת צביעת גזעי עצים בצבע לבן לטובת כבדי ראיה, 
צביעה מחודשת של מעברי חציה ועוד. פעילותה של ועדת הנגישות הינה מבורכת 
ואנו פועלים במרץ לבחינת המלצותיה של הוועדה ויישומן בשטח לרווחת התושבים.

תקציבי חינוך
לפני מספר חודשים אושרה החלטת הממשלה לתקציבי עוטף עזה לשנים 2018-2017, 
במסגרת ההחלטה אושרו סעיפים תקציביים שונים, בהם גם סעיפים הנוגעים לתחום 
החינוך. השבוע, התקיימה במשרד החינוך במחוז דרום ישיבה יחד עם צוות המשרד 
וראשי רשויות עוטף עזה, אודות קביעת דרכי הפעולה לתקציבי החינוך שאושרו במסגרת 
ההחלטה וגדלו בשנים אלה באופן משמעותי. בפגישה עשינו סיעור מוחות וקיימנו 
חשיבה מחודשת אודות חלוקת התקציב, כך שכל הרשויות ימצו אותו לתועלת התושבים. 

טורניר כדורסל נגב מערבי
ביום שלישי האחרון ארחנו את טורניר כדורסל הבנות של אשכול נגב מערבי לכיתות ד'-
ו'. בטורניר השתתפו קבוצות מתשע הרשויות החברות באשכול, בהן אופקים, שדרות וכן 
קבוצות מהמועצה, מעגלים, סעד ותושיה. במהלך הטורניר התקיימו משחקים בין הקבוצות 
ובסופם זכתה הקבוצה מבי"ס דע"ת במקום הראשון בטורניר. בשבוע הבא יערך טורניר 
כדורסל נוסף, והפעם לבנים בכיתות ד'-ו', אני מזמין אתכם להגיע ולעודד את הילדים 
שלנו במשחקים. ברכות לקבוצת הבנות מבי"ס דע"ת על הזכייה! גאים בכן, עלו והצליחו. 

אחריות סביבתית
במהלך השנים האחרונות אנו עושים פעולות רבות ומגוונות לטובת שמרה על הסביבה 
וטיפוח החזות החיצונית ביישובי המועצה ובמוסדות הציבור והחינוך. אך כל אלה 
לא יועילו ללא שיתוף פעולה של התושבים בשמירה על הנעשה ועל הניקיון של 
האחריות  לתחום  נקדיש  אנו  הקרובה  השנה  את  כן,  על  אליהם.  הקרובה  הסביבה 
הסביבתית ולהעלאת המודעות של הנושא בקרב התושבים. השבוע, קיימנו במועצה 
ישיבה בנושא והעלנו רעיונות כיצד כל מחלקה במועצה תפעל לטובת הנושא. אני 
ולהעלות  לקדם  כיצד  והצעות,  רעיונות  הדוברות  של  למייל  לשלוח  אתכם  מזמין 
 .dovrut@sdotnegev.org.il ,את המודעות לנושא האחריות הסביבתית בשדות נגב

שימו לב!
בשל תנאי מזג האוויר וגשמי הברכה המרובים שירדו במהלך השבוע האחרון, מרוץ 

הכלניות ושוק האיכרים נדחו לשבוע הבא, יום שישי 24.2.17, מצפים לראותכם.
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