שישי אישי

פרשת צו ,שבת הגדול

דבר תורה
ה´ הוציא את עם ישראל ביד חזקה ובזרוע נטויה ,הוא עשה זאת מכוח הברית וההבטחה
שכרת עם אבותינו ,ומכוח אהבתו אלינו .עמ"י עמדו שם ,באותה שבת בין עבד ּות
לגאולה וימים בודדים אח"כ יצאנו מהשעבוד אל החירות .שבת זו שהיא על גבול
הגאולה היא שבת של גדלות .דור של גבול הגאולה הוא דור של גדלות .זה הזמן הכי
לא פשוט ,רגע אתה מיואש ורגע אתה רואה את האור שהולך וגדל .וחיבוטי הגאולה
והשעבוד שבתוכך יש בהם משהו קשה יותר משעבוד גמור .כי אדם שנמצא בשעבוד
גמור נמצא במצב נתון .כל כוחות נפשו מופנים לשרוד וכאן פתאום הוא צריך לבדוק
את האפשרות שהוא יוצא לחופשי ,ואיך זה יקרה ,ומה הוא יעשה .כיום ,אנו נמצאים
בארץ ישראל ,אין לך אתחלתא דגאולה גדולה מזה ,אנו בונים מערכות חיים מתוך
תורה ,אך עם זאת אנו רואים שיעבוד בעיניים ,רציחות של יהודים ,צרות פרטיות,
יצר הרע בכל פינה ואין לך חיבוטים גדולים מזה .תפילותינו ותקוותינו שבקרוב נוכל
לקרוא לדור הזה "הדור הגדול" ,כשנגאל גאולה שלמה ונסתכל אחורה ונראה מה עברנו.

חנוכת הכיכר
ביום שני האחרון חנכו את הכיכר בכניסה לקיבוץ סעד ובית הספר דע"ת .כיכר
זו נבנתה כפתרון לבעיה הביטחונית שהייתה בנסיעתם של תושבים ואוטובוסים
של תלמידים בכביש המוביל לקיבוץ וכן ,לבעיה הבטיחותית בכביש בו התנועה
עמוסה במשאיות ורכבים צה"ליים .במשך זמן רב נאבקנו ללא לאות למען בנייתה
של הכיכר ובמהלך מבצע 'צוק איתן' התבשרנו על האישור התקציבי במסגרת
החלטת הממשלה .אני רוצה למסור מכאן את תודתי הרבה לשר התחבורה ,חה"כ
ישראל כץ ,על הסיוע הרב בתקצוב הכיכר ובהקמתה וכן ,לברך על כך שתלמידים
ותושבים אינם נאלצים לסכן עוד את חייהם בנסיעה בכביש מסוכן החשוף לירי.

לקראת החג
גם השבוע נמשכו עבודות הניקיון ביישובי המועצה ותגבור פינוי האשפה והגזם
ימשך גם במהלך החג וזאת על מנת לאפשר לכם ליהנות מיישובים נקיים ומטופחים
במהלך החג כולו .בימים האחרונים נכנסו לפעול ביישובים גם בובקט (מיני מחפרון),
טרקטורים ומשאית טיאוט אשר הבריקו את היישובים והכינו אותם לכבוד החג
ולכבוד האביב .אני רוצה לשבח מכאן את עובדי מחלקת השפ"ע אשר עשו לילות
כימים על מנת לאפשר את הבאתם של היישובים לניקיון שכזה .יישר כוח .אנא
מכם ,שמרו על הניקיון במהלך החג וסייעו לנו לשמור על שדות נגב נקיה.

שדרוג כבישים
וודאי שמתם לב כי בשבוע האחרון החלו לעבוד בכבישים השונים במועצה וכי שלטי
עבודות הוצבו ברחבי היישובים .אני שמח לבשר כי העבודות להקמת מדרכה ותאורה
בכביש מצומת זמרת ועד למושב שוקדה כבר החלו והם ימשכו עם סיומו של החג .כמו
כן ,כל הכבישים בכניסות ליישובי העוטף ישודרגו אף הם .בכביש  2444מסתיימות
המדידות ובימים הקרובים יחלו העבודות בשטח להקמתן של הכיכרות בכביש זה ולהסדר
התנועה .אני מבקש להתאזר בסבלנות בעת העבודות ,יתכן ויהיו שינויים בהסדרי התנועה.

נגב מערבי
באחרונה הגיעו אלינו תלונות רבות בנוגע לתפקודה של הוועדה לתכנון ובניה ,נגב מערבי.
אני רוצה להזכיר כי זוהי ועדה חדשה אשר במסגרת הקמתה עברה שדרוגים רבים .עם
זאת ,התלונות שהגיעו אלינו נמצאו בחלקן נכונות ולכן אנו פועלים למציאת פתרון אשר
יביא לשינוי מהותי של התנהלותה של הוועדה .כמו כן ,אנו לא שוללים את האופציה
להגשת בקשה להקמת ועדה מועצתית לתכנון ובניה במידה ולא ימצא פתרון מספק.

חג פסח שמח
מי ייתן והאביב יביא עימו התחלות חדשות ,הנאות קטנות ומתוקות
והמון הפתעות מרגשות .חג של פריחה ,חג של "ביחד" ,חג של נחת,
חג של תקווה ,חג של חום ואהבה ובקיצור ,שיהיה לכם חג נפלא.
אני מאחל לכל תושבי שדות נגב ,חג פסח שמח ,חג של התחדשות וברכה,
שנזכה להרגיש כבני חורין ובע"ה בשנה הבאה בירושלים הבנויה.

חופשת פסח
עובדי המועצה יצאו לחופשה מרוכזת לרגל חג הפסח ,בין התאריכים ט'-כ"ב ניסן
תשע"ז ( .)5-18.4.17נשוב להעניק לכם שירות ביום רביעי כ"ג ניסן תשע"ז .19.4.17
.

שבת שלום ,תמיר עידאן

