שישי אישי

פרשת תצווה

דבר תורה
בפרשת השבוע מוזכר שם ה' פעם אחת ,בעת שהתורה מזכירה את עבודתו של אהרון
במשכן .נשאלת השאלה ,כיצד פרשה זו עוסקת כולה בבנייתו של המשכן ושם ה' מוזכר
בה רק פעם אחת? ישנו סיפור על אחד האדמו"רים אשר שאל את בנו :תגיד לי ,אפיה
ה' נמצא? ענה לו בנו :היכן שנותנים לו להיכנס ,שם הוא נמצא .מכאן אנו למדים,
כי השראת השכינה לא מגיעה כאשר מתעסקים בבנייתו של המשכן ,אלא היא מגיעה
רק כאשר אהרון מדליק את הנרות ,נכנס עם הפעמונים של המעיל לפני ה' ועושה
מעשים נוספים אשר יש לה השפעה על עם ישראל .גם בחיי היום-יום שלנו ,השכינה
נמצאת בכל מקום ,אנחנו רק צריכים לעשות מעשים טובים שיזמינו אותה להיכנס.

חגיגות פורים
במהלך השבוע האחרון התקיימו שלל חגיגות פורים לכל אוכלוסיית המועצה.
את החגיגות פתחנו בנשף פורים לוותיקי המועצה ,אשר השנה נערך במשותף
עם המועצה האזורית מרחבים .אל הנשף הגיעו וותיקי הישובים מכלל מרכזי
ומועדוני היום השונים ויחד הם חגגו ,רקדו ואף זכו בפרסים בתחרות התחפושות
ובהגרלה שנערכו במקום .אני מאמין כי נשף זה מהווה הזדמנות נוספת בשבילנו
להפגש עם הוותיקים ולומר להם תודה על כל תרומתם למען שדות נגב.
בהמשך השבוע נערכו מסיבות פורים נוספות ,למשפחות ולבני הנוער ,כולם נהנו
מהגרלות ושלל פעילויות היתוליות לכבוד הפורים .כמו כן ,בשבוע הקרוב יערכו
מסיבות גם ביישובי המועצה ,בהובלתם של ועדי הישובים ורכזי הילדים והנוער.
אני מאחל לכל תושבי שדות נגב ,פורים שמח ומבדח ,שנזכה לחגוג ברוב שמחה.

כלבים משוטטים
בחודשים האחרונים אנו מתמודדים עם בעיה קשה ביישובי המועצה ,והיא בעיית
הכלבים המשוטטים .רוב הכלבים המשוטטים הינם כלבי בית ,השייכים למשפחות
המתגוררות בישובים ומשחררות את הכלבים להסתובב חופשיים ברחבי הישוב.
כלבים אלה ,גם אם אינם מסוכנים ,יוצרים בהלה ופחד בקרב תושבים וילדים
ולעיתים אף גורמים לנזקים ביישוב .על כן ,אנו מבקשים מכל בעלי הכלבים
לשמור על הכלבים קשורים בחצר הבית ולהוציא אותם לטיול בישוב רק עם
רצועה .המועצה החלה באכיפה ,ע"י לוכד כלבים מקצועי וכל כלב אשר ימצא
משוחרר ,שלא בחצר הבית שלו ,ילכד ויועבר להסגר ובעל הכלב יחויב בקנס
כספי .אנא ,עזרו לנו למנוע אי נעימות ושמרו על הכלבים בחצרות הבתים.

מושבי הנגב
השבוע התקיים כנס של חברת מושבי הנגב ,במהלכו ערכנו דיונים מרתוניים
אודות חזון החברה והמטרות ,חשיבה נוספת על רה הארגון שנעשה בחברה בשנים
האחרונות וכן ,עסקנו בבחינת צרכי החברה .את הדיונים קיימנו בין היתר עם
הנהלת החברה ,מנהלי האגפים ועובדי מושבי הנגב .כולנו רואים את תנופת הפיתוח
בחברת מושבי הנגב ,רווחי החברה גדלים וכך גם הסכומים אותם מחלקת החברה
למושבים החברים בה ,את שנת  2016סיימה חברת מושבי הנגב עם רווחים נאים
ובשנה הקרובה יחולקו למושבים למעלה מ 30-מיליון  .₪אנו עושים רבות על
מנת שהגידול של חברת מושבי הנגב ימשך ונמשיך לפעול לטובת החברה ועובדיה.

יום האישה
ביום רביעי חגגו נשים בכל העולם ,את יום האישה הבין לאומי .במסגרת יום זה ,נערכו
שלל פעילויות וטקסים בעולם כולו ,אשר ציינו את שחרורן של הנשים וקראו לשוויון
זכויות מלא בין גברים לנשים .לכבוד נשות שדות נגב ,נערך השבוע מופע מרגש
ומצחיק של צופית גרנט ,אשר סיפרה על נקודות שונות במהלך חייה ועל העצמה נשית,
מהזווית שלה .במועצה ,ציינו את יום האישה בחלוקת פרח וברכה לכל אחת מהעובדות,
בה איחלתי להן הצלחה וברכה במעשה ידיהן והגשמת חלומות ושאיפות .אני מאחל
לכל נשות שדות נגב ,שתזכנה להגשים את עצמכן ,ברוב טוב ואהבה ,שמחה וברכה.

קבוצת אמהות
בחודשים האחרונים פועלת במועצה קבוצה לאמהות לילדים עם צרכים מיוחדים .במסגרת
המפגשים של הקבוצה ,יצאו הנשים לנופש של שלושה ימים להתרעננות ואגירת כוחות
ובמהלך השנה כולה הן ממשיכות להפגש וליהנות משלל הרצאות וסדאנות ,המעניקות להן
כלים ומידע אודות ההתמודדות היום יומית על הילדים .האמהות העלו באחרונה יוזמה
מבורכת ,לקיים פעילויות אחר הצהריים לילדים בלי צרכים מיוחדים ואנו הקמנו ועדת
היגוי אשר צבחן את ההוצאה לפועל של יוזמה זו .אני מזמין אמהות נוספות לילדים בעלי
צרכים מיוחדים ,בגילאי  ,0-18לפנות למחלקה לשירותים חברתיים ולקחת חלק בקבוצה זו.
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