
שישי אישי
פרשת ויקהל פקודי

דבר תורה
תחילת הפרשה, מקהיל משה את בני ישראל ואומר להם: "ששת ימים ּתֵָעׂשֶה מלאכה, 
וביום השביעי יהיה לכם קֶדׁש שבת ׁשַּבָתֹון ַלה' " )שמות לה, ב-ג(. מיד אחר כך 
הקדוש  המקום  המשכן,  את  להקים  כדי  הדרושות  המשימות  את  התורה  מתארת 
המשכן  בניית  את  כזאת  ברורה  בסמיכות  התורה  מעמידה  מדוע  ביהדות.  ביותר 
'שניים שהם אחד'. שניהם  ואת המצווה לשמור שבת? משום שהשבת והמקדש הם 
נושקים למימד הרוחני. במשך 2,000 שנות הגלות מהארץ, שבאו לאחר חורבן בית 
את  ולרענן  לשקם  המקום  זמן,  של  מקדש  מיוחד,  'מקדש'  השבת  ִשמָשה  המקדש, 
ההשקפה והפרופורציות שלנו, בעולם שלעתים קרובות עוין את ערכי התורה. כמו 
שאומרים: "יותר משעם ישראל שמר את השבת, שמרה השבת את עם ישראל". בשבת 
במטרותינו  להתמקד  כדי  הזה,  ביום  הטמונה  היתרה  הרוחניות  את  מנצלים  אנחנו 
ובזמן  חגיגיות  בסעודות  תורה,  בלימוד  בתפילה,  מבטאים  אנו  שאותן  הרוחניות, 
המוקדש למשפחה ולחברים. לכן נקראת הפרשה "ויקהל", מלשון אסיפה והתאחדות.

תאטרון נשים 
השנה  בחצי  נפגשות  המועצה,  ביישובי  הקהילתי  הבינוי  פעילות  במסגרת 
את  יחד  למדו  אשר  שונים  בגילאים  נשים  קבוצת  הגדי  בית  במושב  האחרונה 
הזמן  עם  אך  ומהשינוי  התאטרון  מעולם  חשש  עם  התחילו  הן  התיאטרון.  יסודות 
השבת  במוצאי  בקלילות.  מהן  לזרום  ליצירתיות  ולתת  חסמים  להסיר  למדו  הן 
הקרובה חוגגות הנשים את סיומם של מפגשי התאטרון בערב חגיגי אותו הן הפיקו 
בעצמן. המופע יתקיים בשעה 21:00 במרכז לוזאן במועצה והוא פתוח לנשים בלבד.

עושים טוב בשדות נגב
החודש, אנו חוגגים את חודש המעשים הטובים, במסגרתו מתקיימות פעילויות שונות 
ביישובי המועצה לרווחת וותיקי היישובים. ביום שלישי האחרון, ליווינו כל עובדי 
המועצה, את מייסדי היישובים לשוק העירוני בנתיבות. יחד איתם ערכנו את הקניות 
וסייענו להם בסחיבת הסלים עד לביתם. היה יום מרגש ונפלא ואני ממליץ לכל אחד 
מתושבי המועצה לבדוק אילו פעילויות מתקיימות ביישוב במסגרת חודש המעשים הטובים 
ולקחת בהן חלק פעיל, יותר משהמעשה הטוב תורם לוותיק, הוא תורם לנו, המתנדבים. 

עבודות בישובים
לפני ימים ספורים החלו עבודות שיקום התשתיות במספר ישובים נוספים במועצה, 
של  מהפך  יעברו  והם  היישובים  של  החיצונית  חזותם  תשופר  העבודות  במסגרת 
ותאורה  מדרכה  להקמת  עבודות  החלו  השבוע  כן,  כמו  התושבים.  לרווחת  ממש, 
מצומת זמרת ועד למושב שוקדה, במסגרת העבודות יתכנו שינויים בהסדרי התנועה. 

לאחר המתנה ארוכה ומאבק נחוש, בימים הקרובים יחלו העבודות להקמת הכיכרות 
ולשדרוג כביש 2444 וביום שלישי האחרון הוצבו השלטים המודיעים על כך. העבודות 
אני  בכביש.  התנועה  בהסדרי  שינויים  יבוצעו  ובמהלכם  הקרובים  בשבועות  יחלו 
מבקש מכם, להישמע להנחיות הפיקוח והשילוט, להתאזר בסבלנות ולנהוג בזהירות.

השקת תכנית חיזוק הביטחון ביישובי העורף
השר  הציג  ארדן,  גלעד  חה"כ  פנים,  לביטחון  השר  השבוע  שערך  מיוחד  בכנס 
הכפרי,  במרחב  הביטחון  חיזוק  תכנית  את  הארץ  מכל  רשויות  ראשי  בפני 
ומכשור  פיזיים  ביטחון  מרכיבי  נגב  בשדות  העורף  ביישובי  יוקמו  במסגרתה 
כדוגמת  שונות  תופעות  עם  להתמודד  הביטחון  לכוחות  יסייע  אשר  טכנולוגי, 
ואני  לפועל כבר בשנה הקרובה  ועוד. התכנית תצא  רכוש  גניבת  פריצה לבתים, 
נגב.  שדות  תושבי  בקרב  הביטחון  תחושת  בחיזוק  תסייע  היא  כי  ובטוח  סמוך 

קול קורא להקמת דוכני מזון בהפנינג אסרו חג פסח ביער 
שוקדה

ביער  ספורטיבי  הפנינג  אי"ה  נקיים   18.4.17 תשע"ז,  ניסן  כ"ב  שלישי,  ביום 
ואני  שונים  מזון  דוכני  יוקמו  בהפנינג  המימונה.  חגיגות  במסגרת  שוקדה, 
אל  לפנות  במקום  מזון  דוכן  להקים  המעוניינים  המועצה  תושבי  לכל  קורא 
050- ציפילביץ  לדורון  או   08-9938994 מיארה  רינה  אסטרטגי,  לפיתוח  היחידה 
 .30.4.17 תשע"ז,  ניסן  ג'  חמישי  ליום  עד  ההרשמה  ולהירשם.   2662680

שבת שלום, תמיר עידאן


