שישי אישי

פרשת תרומה

דבר תורה ,הרב ראובן דרעי ,מושב שוקדה
בפרשתנו נכתב" :דבר אל בני ישראל ויקחו לי תרומה מאת כל איש" .פרשת משפטים,
הקודמת לפרשת תרומה ללמדנו שאף על פי שנדיב לב ועושה צדקה חביב לפני הקב"ה,
בכל זאת הצדקה חשובה בעיני המקום רק אם הנדבן עושה הונו בצדק ויושר לפי משפט
התורה .אחרת ,אין כל תועלת בצדקה' :פגומה ופסולה היא כמצווה הבאה בעבירה' .ניתן
לראות את הנושא הזה גם בספר ישעיהו ,שם נאמר" :והוסג אחור משפט וצדקה מרחוק
תעמוד" – אחר שהושג המשפט ,גם הצדקה שעושים עומדת מרחוק ואין כל תועלת בה.

סיכום שנה בסימן חינוך
ביום שני האחרון ,נערך ערב סיכום שנת  2016בהיכל התרבות שלנו .במהלך הערב
הוצגה בלובי היכל התרבות תערוכת תמונות של המסגרות החינוכיות במועצה ,כמו
כן ,הצגתי בפני הנוכחים את הפעילות הענפה שהתרחשה במועצה בשנה האחרונה
בכל התחומים .לאחר מכן ,התקיים טקס חלוקת תעודות לעובד ומחלקה המצטיינת
במועצה ,תואר העובד המצטיין הוענק ליוני ממו ,מנהל מחלקת הילדים והנוער על
כל פעילותו בשנה האחרונה למען החינוך הבלתי פורמלי ביישובים ובמועצה .אות
המחלקה המצטיינת הוענק לעובדי מחלקת החינוך ,בראשותו של מוטי אדרי ,מנהל
המחלקה ,אשר פועלים ללא לאות למען חינוך ילדנו ודור העתיד שלנו .לאחר הטקס
עלו תלמידי תיכון 'נריה בנים' והציגו את המחזמר 'קזבלן' ,התלמידים עשו עבודה
נפלאה והתוצאה היתה בהתאם וזה המקום לומר להם יישר כוח' ,יגעת ומצאת תאמין'.

פיקניק גני הילדים ביער שוקדה
גם השנה המשכנו את המסורת בה יוצאים ילדי הגנים לפיקניק מהנה ביער שוקדה,
בעת פריחת הכלניות .הילדים נהנו מאוד משבירת השגרה ,מטיול וצפייה בכלניות
הפורחות ביער ,מהרקדה המונית ,מנסיעה ברכבת קטנה בשבילי היער וכן מפיקניק
טעים ומהנה ,בסיום קיבלו הילדים ארטיקים צוננים וחזרו לגן מאושרים מיום חווייתי.

נטורל קייקס – מפעל חדש בשדות נגב
השבוע חנכנו מפעל חדש בשדות נגב ,נטורל קייקס – מפעל אשר מייצר שלל
מוצרים נטולי גלוטן .מוצריו של המפעל משרתים בין היתר את הרגישים והאלרגים
לגלוטן .גדי ביתן ,תושב המועצה הוא היזם אשר פעל להעברתו של המפעל

מפתח תקווה אל אזור התעשייה שלנו וכן ,לקליטת עובדים מהאזור בהם עובדים
בעלי מוגבליות .המפעל נפתח במעמדם של האוצר ,חה"כ משה כחלון וחברת
הכנסת מירב בן ארי ,חולת צליאק בעצמה ,אשר מבינה את הקושי ברכישת
מוצרים ללא גלוטן ובחוסר המבחר של מוצרים כאלה .משמח לראות כי מפעלים
נוספים מצטרפים אלינו לאזור התעשייה ומביאים איתם חידוש ותעסוקה לתושבי
המועצה .בימים אלה אנו ממשיכים לפעול להרחבתו של אזור התעשייה והן להרחבת
השימושים באזור התעשייה הקיים ,לצורך קליטתם של מפעלים ועסקי מסחר נוספים.

דו"ח המבקר
השבוע התפרסם דו"ח מבקר המדינה בנושא הטיפול במנהרות ברצועת עזה .בדו"ח
מוצגים כשלים לכאורה שנעשו בכל הנוגע לנושא הטיפול במנהרות ,אך עם זאת,
אני רואה בדו"ח זה נדבך נוסף בתיקון המשגים שנעשו עד כה ,שכן כפי הידוע
לנו ,מיד לאחר מבצע 'צוק איתן' נערכה מערכת הביטחון יחד עם ממשלת ישראל
לטיפול יסודי ורציני בנושא המנהרות .אני וקב"ט המועצה נמצאים בקשר יום-
יומי עם גורמי הביטחון והדרג המדיני והם אינם חוסכים בשום משאב או מאמץ
ומטפלים כל העת בנושא המנהרות והם עושים זאת במטרה להגן על אזרחי עוטף
עזה והדרום .איום המנהרות יצר לפני כשנתיים וחצי מציאות חדשה בשטח ואנו
מודעים לכך ,ועל כן אנו פועלים כל העת אל מול הדרג הצבאי והמדיני ועוקבים
אחר הטיפול בנושא המנהרות .אני מאמין ,כי הנושא עליו חשוב לדבר בימים אלה,
הינו הצמיחה הדמוגרפית ,הגידול והשגשוג שניתן לראות ביישובי העוטף והעורף,
שכן אלה הם הדברים המציגים את החוסן האזרחי שלנו ואת הניצחון האמיתי.

שבת שלום ,תמיר עידאן
ה' אדר תשע"ז3.3.17 ,

