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השבוע נקרא בפרשה את מעשה העגל שעם ישראל עשה כאשר ראה כי בושש משה 
לרדת מן ההר, כאשר משה ירד מן ההר וראה את העגל והמחולות, הוא השליך 
מידו את הלוחות "וישבר אותם תחת ההר". משה עומד בשער המחנה וקורא "מי 
לה' אליי", ונאספו אליו כל בני לוי ואז יוצאים בני לוי למלחמה והורגים כשלושת 
אלפים איש. שואל הנצ"יב בפירושו: הרי ידוע ששליחי מצווה אינם ניזוקים, דווקא 
רבנו  משה  איך  כן,  אם  ניזוקים,  כן  הם  סכנה,  במקום  אבל  סכנה.  במקום  שלא 
מכניס את שבט לוי לסכנת לחימה?", מתרץ הנצ"יב: אדם הנכנס לסכנה כאשר הוא 
מופרש לה' בלי שום רצון עצמי, כלל אינו ראוי לפחד. זאת אומרת, שכאשר נכנסו 
שבט לוי ללחימה, הם עשו זאת לאחר שנקרא 'מי לה' אליי', ע"י משה, הם יצאו 
למלחמה רק על קידוש ה' ולא להראות את כוחם או עוצמתם ולכן, לא ניזוקו כלל.

סיירת הורים 
במסגרת תחום איתור ומניעה במחלקת הילדים והנוער, פועל צוות המחלקה בימים 
אלה להקמת סיירת הורים מועצתית, אשר תפקידה הוא להגביר נוכחות הורית באזורים 
וזמנים בהם בני הנוער רגילים להיות לבד והגבולות מטשטשים. מטרתה של הסיירת, 
בין  וחיבור  נוער  לבני  קשבת  אוזן  מתן  באמצעות  סיכוניות  תופעות  צמצום  הינה 
הגורמים השונים, לטיפול בצרכים העולים מן השטח. לשם כך, מגייסת מחלקת הילדים 
והנוער הורים אשר יכולים להתנדב פעם בשבוע )בימי חמישי או מוצ"ש(, ההורים 
יעברו הכשרה בשיתוף השיטור הקהילתי של שדות נגב. לפרטים נוספים והצטרפות 
לסיירת ההורים: ג'ולי פורת, רכזת תחום איתור ומניעה 054-7792573, 08-9938104.

שר השיכון
ביום שלישי האחרון הגיע שר השיכון, חה"כ יואב גלנט, לביקור במועצה, במהלכו הוא ערך 
סיור בישובים וכן, קיימנו פגישת עבודה, בה שוחחנו בין היתר על הקמתו של היישוב החדש 
בשדות נגב וקידומן של ההרחבות בישובים הקיימים. בימים אלה נמצאות התכניות להקמתו 
של היישוב החדש על שולחנו של שר השיכון והוא מקדם אותן לצורך אישורן בהחלטת 
ממשלה ייעודית. אני מקווה כי כבר בחודשים הקרובים נקבל את אישורה של הממשלה 
ונוכל להתחיל ולעבוד על הקמתו של היישוב ה-17 של שדות נגב, בשטחי עוטף עזה. 

צדק חלוקתי
חלוקתי  לצדק  הוועדה  של  בישיבה  האזוריות,  המועצות  כנציג  השתתפתי,  השבוע 
מוניציפליות  רשויות  בין  חלוקת ההכנסות  בנושא  ושם הצגתי את עמדתנו  בכנסת 
שכנות. ציינתי כי ישנה חשיבות גדולה להקמתה של הוועדה מטעם משרד הפנים, כיוון 
שכאשר הוועדה תפתח בדיונים אודות חלוקת הכנסות וגבולות בין רשויות מקומיות 
היא תסייע בהפחתת הסכסוכים בין הרשויות השכנות. הוספתי כי חלוקת ההכנסות 
צריכה להיעשות לא רק בין רשויות שכנות, הסמוכות זו לזו, אלא גם בין רשויות 
רבים  במקרים  נמצאות  כלכלית  חלשות  אזוריות  מועצות  שכן,  מזו,  זו  המרוחקות 
ליד ערים שגם מצבן הכלכלי קשה. לא צודק ולא שוויוני לחלק את העול ביניהן. 
סיכמתי ואמרתי שצריך לשים קץ לתיוגן של המועצות האזוריות כעשירות ושל הערים 
כעניות, אלא יש לשפוט כל מקרה לגופו. דבר זה יביא לחלוקה שוויונית יותר של 
ההכנסות בין הרשויות בישראל. ראש הוועדה, חה"כ מיקי זוהר, ביקש ממשרד הפנים 
להגיש לו בהקדם לוח זמנים לפעילותה השוטפת של הוועדה לגבולות ולצדק חלוקתי. 

יד 2
בימים אלה אנו מתחילים בהערכות לקראת חג הפסח, במסגרת הערכות זו אנו מארגנים 
את חנות יד השנייה במועצה. על כן, נבקש להודיע כי חנות יד 2 תהיה סגורה החל 
מיום שישי כ"ו אדר, 24.3.17. בסמוך לחנות הונח מיכל וניתן להניח בו בגדים למסירה. 
החנות תפתח לקבלת פריטים מיד לאחר חג הפסח. שנזכה תמיד לתת ברוב אהבה ושמחה. 

ועדת רפרטואר
במסגרת פעילותו של היכל התרבות שלנו, אנו נערכים בימים אלה לעונת המנויים לילדים 
ולמבוגרים לשנה הבאה. חברי וועדת הרפרטואר ומנהל מחלקת התרבות, שמעון ועקנין, 
נוסעים לצפות בהצגות בתאטראות השונים ברחבי הארץ ובוחרים את ההצגות הטובות 
ביותר לעונת המנויים שלנו. אני מזמין אתכם, להצטרף לוועדת הרפרטואר ולסייע בבחירת 
הצגות איכות שיעלו בהיכל התרבות. אציין, כי חברות בוועדת הרפרטואר הינה בהתנדבות 
ומצריכה נסיעות להצגות. לפרטים והצטרפות יש לפנות למחלקת תרבות 08-9938919. 
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