שישי אישי

פרשת תזריע מצורע

דבר תורה
הרב אהרון הכהן ,מושב בית הגדי
בפרשתנו מדובר על צרעת הבית ,ואומר רש"י שזה היה לטובתם של עם
ישראל ,הגויים לא רצו שעם ישראל ימצאו את אוצרותיהם עמדו וחקקו
אותם בתוך הקיר ,הביא עליהם הקב"ה צרעת הבית ואחרי זמן מסויים
במידה ולא עבר הורסים את הבית ואז מגלים אוצרות תבל .והשאלה
ידועה אם בורא עולם רוצה להביא אוצר זו הדרך? לענות אותם ובסוף
מביא אוצר? לא חסר דרכים לבורא עולם .אלא זה כמו הסיפור על אבא
יודן ,שהיה עשיר ונשארה לו כי אם פרה ושדה .כ"כ אהב את הצדקה ונתן
בעצת אשתו חצי מהשדה ,למחרת שחרש את החצי השני נפלה הפרה
לבור ונשברה רגלה ,ירד ומצא אוצר ,אמר לטובתי נשברה רגל פרתי.
ואם בורא עולם רוצה להביא אוצר זה הדרך? התשובה לכך הקב"ה בודק
האם גם כשאני מערים קשיים על האדם עדייו הוא מאמין בי א"כ יקבל
הוא אוצר יקר ,ההתמודדות עם קשיים היא מדרגות לאהבת ה' באמת.

ועדת גבולות
לאחר מחלוקת ארוכה הושגה השבוע פשרה ביננו לבין עיריית נתיבות
בנוגע למבנה השותפות בפארק התעשייה נ.ע.ם .כפי שאתם בוודאי
זוכרים ,לפני כשנתיים הוקמה לבקשתה של עיריית נתיבות ועדה לבחינת
הגבולות וההכנסות מפארק נ.ע.ם ,כאשר העירייה דרשה לקבל את כל
ההכנסות ואת השטח המוניציפאלי של פארק נ.ע.ם וכן דרשה העירייה
לקבל שטחים בסך  12,000דונם מהמועצה .בסיומם של דיונים ארוכים
וועדת הגבולות דחתה את דרישותיה של עיריית נתיבות והמליצה כי
השטח המוניציפאלי של פארק נ.ע.ם אמנם יעבור לנתיבות אך ההכנסות
ימשיכו להתחלק באופן שווה בין הרשויות ,דרישתה של נתיבות לספח
לתחומיה עוד  12,000דונמים נדחתה .וועדת הגבולות קבעה כי נתיבות
תקבל שטח מוניציפאלי של  460דונמים בלבד המיועדים להקמת פארק
תעשייה נוסף ,כאשר ההחלטה על חלוקת ההכנסות של שטח זה נמצאת
כרגע בוועדה לחלוקת הכנסות מטעם משרד הפנים .לנוכח המלצותיה של
הוועדה דרשנו כי משרד הפנים יאשר את המתווה עליו המלצנו ,אשר
יאפשר ניהול תקין של הפארק ופיתוחו לטובת תושבי האזור כולו .בין היתר
כולל המתווה את הסעיפים הבאים :בכל  3שנים יוחלף יו"ר דירקטוריון
הפארק ,אני מוניתי כמורשה חתימה שני ומחייב ,הדירקטוריון ימשיך
להתקיים כפי שהיה וכן ,יו"ר הדירקטוריון יחוייב בקיום ישיבות באופן
סדיר .שר הפנים הסכים לחתום על מתווה זה רק לאחר שראש עיריית
נתיבות אישר אותו במועצת העיר .השבוע ,כאשר נחתם המתווה ע"י שר
הפנים ,אריה דרעי ,הוא הבטיח באופן אישי כי הוא יעקב אחר ניהולו של
הפארק מקרוב על מנת לוודא שהוא אכן מנוהל כראוי ועל פי המתווה,
במידה ולא יהיה כך תדון שוב וועדת הגבולות בבעלותו של שטח הפארק.

תעשייה משותפת
שר הכלכלה ,חה"כ אלי כהן ,הגיע השבוע לביקור משותף במועצה
שלנו ובמרחבים .במהלך הביקור הצגנו בפניו את מצב התעשייה,
המסחר והתעסוקה באזור ויחד ,ביקשנו מהשר לבחון את הקמתו של
אזור תעשייה משותף למרחבים ולנו ,על מנת להעניק למועצות מקור
הכנסה לצד הקמתם של מקומות תעסוקה ופיתוח .חה"כ אלי כהן ציין
כי הוא יבחן את הנושא והוא יפעל לטובת הקמת אזור תעשייה זה ,שכן
כשר הכלכלה הוא מאמין שעל הרשויות המקומיות לדאוג למקורות
הכנסה לצד דאגה לתעסוקה לתושביהן .בנוסף לנושא זה ,דנו עם שר
הכלכלה על נושאים נוספים העומדים על הפרק ,בהם הרחבת אזור
התעשייה הקיים ושינוי הייעוד כדי שאפשר יהיה לבנות גם מסחר.

החטיבה להתיישבות חוזרת לפעולה

השבוע נחתם הסכם בין ממשלת ישראל ויו"ר החטיבה להתיישבות בו אושרה
חזרתה של החט"ל לפעילות תחת משרד החקלאות .את הטקס אירחנו
במרכז לוזאן במועצה ובו השתתפו שר החקלאות ,יו"ר החטיבה להתיישבות
וראשי מועצות מרחבי הארץ .הטקס התקיים דווקא אצלנו ,כדי להראות
את חשיבות פעילותה של החט"ל להתיישבות העובדת בישראל ולציונות.
החטיבה להתיישבות במסגרת פעילותה מבצעת פרויקטים רבים לפיתוח
היישובים כדוגמת שיקום תשתיות ,הקמת שצ"פים ועוד ועל כן ,פעילותה
משמעותית מאוד לפיתוח וצמיחת היישובים בעוטף עזה ,בנגב ובגליל.

ברכות

אני רוצה לברך את החייל חי אוזן ממושב בית הגדי על קבלת אות
מצטיין הנשיא .חי היקר ,יישר כוח אתה מוכיח לכולנו כי התמדה ,נחישות
וערכים בכוחם להעלות מעלה .אני מאחל לך ,בשם כל תושבי שדות
נגב ,הצלחה רבה בהמשך דרכך ,המשך לעשות חיל בכל אשר תלך.
אני רוצה לברך את תלמידת תיכון 'נריה בנות' ,שקד סעדה ממעגלים,
על שהעפילה לתכנית המצטיינים' ,תכנית אודיסיאה' ,במסגרתה תזכה
שקד ללמוד לימודים אקדמיים במשך ארבע שנים בתחומי המדעים ,אשר
ישמשו אותה כנקודות זכות לתואר הראשון .אני מאחל לשקד הצלחה רבה
בלימודיה ומאמין כי היא תייצג את שדות נגב בכבוד בכל מקום אליו תגיע.

חוגגים עצמאות בגני הילדים

כמיטב המסורת ,גם השנה התקיים טקס יום העצמאות לגני הילדים .השנה,
נערך הטקס בסימן 'יובל שנים לשחרור ירושלים' ,היה נפלא לראות את
הילדים הקטנים משתפים פעולה ורוקדים יחד לכבוד חגה של מדינת ישראל
ולכבוד שחרורה של ירושלים .אני רוצה להודות לאירית אליה דהן ,מנהלת
מדור גני הילדים ,לברכה טויטו מזכירת המדור ולכל הגננות ,הסייעות ומי
שטרח וסייע להפקת הטקס המדהים .בכל שנה ,אנו נהנים לעצור לשעה
ולהגיע לשמוח יחד עם הילדים שלנו על עוד שנת עצמאות של מדינת ישראל.

פעילות פסח

טרם חג הפסח ,ערכו מדור גני הילדים ומחלקת ילדים ונוער פעילויות
פסח לילדים בגילאי גן-כיתה ו' .במהלך השבוע נהנו הילדים משלל
פעילויות בהן הצגות ,פעילות יצירה ,חוג תנועה ,חוג חיות ועוד .הילדים
וההורים מספרים כי הפעילות היתה חווייתית וערכית ובעיקר נתנה
להם מענה לימי החופשה הארוכים .אני רוצה לשבח את אירית אליה
דהן ,מנהלת מדור גני הילדים ואת יוני ממו ,מנהל מחלקת הילדים
והנוער ,אשר עושים עבודה חינוכית מצוינת ופועלים להפעלת קייטנות
בכל החופשות של מוסדות החינוך במהלך שנת הלימודים והקיץ.
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