שישי אישי

פרשת אמור

דבר תורה ,הרב מנשה מלכה ,מושב מלילות
"בקוצרכם את קציר ארצכם לא תכלה פאת שדך .לעני ולגר תעזוב אותם".
לכאורה היה הכתוב צריך לומר בלשון יחיד? ובקוצרך את קציר ארצך.
אלא ,כדי להודיענו שבאמת האדמה שייכת לכל העם ,אלא שחלקו של העני
בידו של העשיר (כפיקדון) ולכן הוא מתבקש "לעני תעזוב אותם" שהרי
הוא חלקו שהופקד בידך וכך לא ירע לבבך ,תן בשמחה והקב"ה ירחיב לך.

כנס ועדי ישובים
בתחילת השבוע יצאנו לכנס ועדי ישובים ,המשותף עם המועצה האזורית מרחבים.
אל הכנס יצאו חברי ועדים רבים וכן חברי מליאה .הכנס עסק בנושא החדשנות
והיזמות במרחב הכפרי .במהלך הכנס נערכו סדנאות והרצאות בתחומים אלה
כדוגמת חדשנות בשירות ,יזמות חקלאית ועוד .זוהי השנה השלישית בה אנו
עורכים את הכנס בשיתוף מועצת מרחבים ואני סבור כי שיתוף פעולה זה בין
המועצות ויחסי העבודה הנוצרים בין ועדי הישובים במהלך ימי הכנס ,הינם ערובה
להצלחתו של האזור כולו ,ע"י יצירת שיתופי פעולה נוספים בתחומים שונים.

חנוכת מעונות יום
ביום שלישי חנכנו יחד עם שר העבודה והרווחה ,חיים כץ ועם יו"ר ארגון 'אמונה' ,את
מעונות היום ביישובים זמרת ותושיה .חנוכתו של מעון היום החדש והממוגן בתושיה,
בישרה על סיומו של מאבק אליו יצאנו במהלך מבצע 'צוק איתן' ,כאשר גילינו כי
המיגון במעון היום אינו תקני .במשך זמן רב נלחמנו לקבלת אישור בניית המעון החדש
ממשרד הכלכלה .היות והמועצה לא קיבלה את ההרשאה התקציבית לבינוי המעון ,כפי
שהובטח ,לקחה המועצה באישור מיוחד של מליאת המועצה ,הלוואה בסך  5מיליון ,₪
על מנת לבנות את מעון היום בתושיה .רק לפני זמן קצר ולאחר שהסתיימה בנייתו
של המעון ,קיבלנו את ההרשאה התקציבית וכפי שציינתי ,ביום שלישי חגגנו יחד עם
הילדים וההורים את חנוכתו הרשמית של המעון .בטקס פגשתי בפעוטות ובמטפלות,
אשר מעניקות טיפול מסור ואוהב לתינוקות ועל כך ,מגיעה להן הוקרת תודה .כמו
כן ,תודה גדולה מגיעה למנהלת מדור הגנים ,אירית אליה דהן ,על ארגון הטקס
המרשים וכמובן ,על ניהול מעונות היום וגני הילדים ביד רמה ובמסירות אין קץ.

מתחברים לכנסת
יו"ר הכנסת ,יואל (יולי) אדלשטיין וחברי כנסת נוספים הגיעו ביום חמישי האחרון
למועצה במסגרת 'יום מתחברים לכנסת' .במסגרת הפעילות הגיעו חברי הכנסת לבתי ספר
שונים ברחבי הנגב ,שם הם העבירו פעילויות לילדים בנושא מנהיגות והכרת עבודתה
של הכנסת .לאחר מכן ,נערך ארוע הסיכום הכללי בהיכל התרבות שלנו ,שם נפגש יו"ר
הכנסת עם בני נוער מהתיכונים באזור וגם מהתיכונים שלנו ,אשר שאלו אותו שאלות
לגבי תפקידו ותפקידה של כנסת ישראל וכן קיימו איתו שיח פורה בנושא מנהיגות.
היום היה מעניין ומחכים ביותר והילדים נהנו מהפעילות ומהמפגש עם המנהיגים שלנו.
יישר כוח למחלקת ילדים ונוער בראשותו של יוני ממו ,על הובלת היום המוצלח.

כביש זמרת-שוקדה2422 ,
לאחר מאמצים רבים ,אישר שר התחבורה את הקמתה של טיילת צמודת כביש ומוארת
להליכה בריאה משוקדה ועד לצומת זמרת ,כביש  .2422תקציב הטיילת עומד על
מיליוני שקלים ,אשר גויסו בעמל רב .עם תחילתן של העבודות בכביש  ,2422המבוצעות
ע"י חברת 'נתיבי ישראל' ,מצאנו כי הכביש הוצר באופן משמעותי ואינו מאפשר
נסיעה בטוחה וכניסה מוסדרת לשטחים החקלאיים .על כן ,אנו פועלים אל מול כלל
הגומרים בחברת 'נתיבי ישראל' ובמשרד התחבורה למציאת פתרון בהקדם האפשרי,
אשר יאפשר נסיעה בטוחה בכביש וכן ,מעבר לשטחים החקלאיים .אנו רואים חשיבות
רבה בשמירה על ביטחון ובטיחות התושבים ולא נאפשר את סיומן של העבודות ללא
מציאת פתרון הולם ובטוח .אנא ,התאזרו בסבלנות וסעו בזהירות בעת העבודות בכביש.
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