שישי אישי

פרשת במדבר

דבר תורה
במפקד של בני ישראל .אפשר היה לחשוב שזה
פרשת במדבר נפתחת ִ
"הופך את האנשים למספרים" ,אבל למעשה ,המפקד מלמד שכל יהודי
חשוב .המקובלים מסבירים שכפי שיש  600,000אותיות בתורה (כולל
הרווחים שבין המילים) ,וספר התורה פסול אפילו אם חסרה בו אות
אחת ויחידה  -כך גם עם ישראל צריך שכל אנשיו יפעלו יחד .ובכן,
אם כל יהודי חשוב כל כך ,למה ממשיכה פרשת השבוע לתאר את
תפקידו המיוחד של שבט לוי? האם אין כאן אפליה? האם רק בגלל
שיצא למישהו להיוולד בשבט הזה ,הוא שווה יותר? האמת היא שכל
בני האדם חשובים באותה מידה .יש אנשים שנולדו חכמים יותר ,ואחרים
מוכשרים יותר בתחום זה או אחר .אבל זה לא הופך אף אדם ל'טוב יותר'.
המפתח לחיים הרמוניים הוא ,שכל אחד ימצה את יכולתו ,ויתקבל בעיני
האחרים כשווה בין שווים .אז לפני שאנחנו מסתכלים על מישהו אחר,
נזכור שלכל אדם יש תרומה אישית ,חשובה ,שרק הוא יכול לתרום.

יום שכולו תורה לזכרם
טרם חג השבועות נערך יום לימוד התורה המסורתי בבית הכנסת
ביישוב מעגלים .במסגרת יום זה נהנו נשים רבות מהמועצה ומהאזור
כולו מיום חווייתי וערכי של לימוד בנושאים שונים ובהשתתפות
רבנים ,מרצים ואנשי רוח .את הלימוד הקדישו הנשים לעילוי נשמתם
של שני הנערים תושבי המועצה ,צוריאל כלפה וזיו ביטון זכרם
לברכה ,אשר נפטרו לפני מספר חודשים ממחלה קשה .אני רוצה
להודות לשרונה בן ברון ,יועצת ראש המועצה לקידום מעמד האישה,
למחלקה לשירותים חברתיים ,לשרה ערבה ולכל מי שטרח ועמל
לטובת קיומו של יום חשוב זה .שנזכה להרבות בלימוד ומעשים טובים.

ועדת חוץ ובטחון

חברי ועדת חוץ הגיעו לישיבת מליאה בשער הנגב ביום חמישי האחרון,
הם התחילו בסיור במעבר כרם שלום ולאחר מכן קיימו דיון עם ראשי
רשויות עוטף עזה ונציגים של משרדי הממשלה השונים .במהלך
הפגישה הצגנו את הצרכים של הרשויות ואת הפערים הקיימים בין
היתר ,אי הסדרת התקצוב של מרכזי החוסן ,בקשה להגדלת תקציבי
הפיתוח לרשויות עוטף עזה לצורך המשכה של הצמיחה הדמוגרפית
ומתן עדיפות לתושבי עוטף עזה ברישום למעונות היום הממוגנים
ביישובי העוטף .הדיון היה פורה וחברי הוועדה הנחו את נציגי משרדי
הממשלה להגיש תשובות לכל הפערים תוך שבוע .חברי הוועדה ציינו
לשבח את החוסן של תושבי העוטף והעורף ,אשר מתמודדים עם מציאות
ביטחונית מורכבת ועל אף כך הם מיישבים את היישובים ומצמיחים
אותם .אנו נמשיך לעקוב אחר הטיפול בפערים שהצגנו וכולנו מודים
לחברי הוועדה על הגעתם אל השטח כדי לראות את המציאות מקרוב.

קייטנות קיץ

לקראת חופשת הקיץ ,פועלים במרץ בימים אלה במחלקת החינוך
ובמדור גני הילדים להכנות אחרונות לקראת קייטנות הקיץ .גם השנה,
יפעלו קייטנות בגני הילדים במחיר מסובסד ועד לשעה  16:00עם תכנית
חווייתית וערכית .בבתי הספר היסודי ,נפעיל את הקייטנות במסגרת 'בית
הספר של החופש הגדול' בכיתות א'-ו' ,גם קייטנות אלה יהיו במחיר
מסובסד ועם תכנית מהנה ולימודית .בקרוב ,נפרסם את כל הפרטים
ואני מזמין אתכם ,ההורים ,לעקוב אחר הפרסומים ולרשום את ילדיכם.

עבודות בכביש 2422

לפני מספר שבועות החלו בביצוע עבודות בכביש צומת זמרת-שוקדה
( ,)2422במסגרתן מוקמת טיילת צמודת כביש ומוארת לטובת הולכי
הרגל .עם תחילתן של העבודות מצאנו כי ישנה בעיה בתכנון והכביש
הוצר כך שאינו מאפשר נסיעה בטוחה .בשל כך ,לפני כשבוע זימנו
ישיבה דחופה בחברת 'נתיבי ישראל' בה השתתפו בין היתר מתכנן
הפרויקט ואחראי הבטיחות של הפרויקט ,במהלך הישיבה נמצא כשל
בטיחותי בתכנית ועל כן ,סוכם כי המתכנן יכין תכנית חדשה ,שתובא
לאישור המועצה טרם ביצועה ותכלול בין יתר הדברים את הרחבת
הכביש בצורה משמעותית והסרת המעקות .כמו כן ,חשוב לציין כי שר
התחבורה ומנכ"ל 'נתיבי ישראל' מעורבים באופן אישי בנושא ועומדים
מקרוב יחד איתנו על כך שכל הליקויים יתוקנו והעבודות יתבצעו על
הצד הטוב ביותר ,כך שכולנו נוכל ליהנות מכביש בטוח וטיילת יפה.

בת מצווה

ביום ראשון האחרון חגגו בארוע בת מצווה מרגש 18 ,תלמידות המשתתפות
בתכנית 'פותחים עתיד' ,בקיבוץ עלומים .חגיגת בת המצווה הפכה להיות
מסורת בתכנית ובכל שנה משמח לראות את הבנות מתרגשות ורוקדות
יחד עם החברות והמשפחות ,בטקס אשר הוא כה משמעותי עבורן.
אני רוצה להודות לכל מי שטרח לקיומו של ערב זה וכן לכל הספקים
והתושבים אשר נתרמו בהתנדבות כדי לשמח את הבנות .וכמובן ,לאחל
מזל טוב והרבה הצלחה לבנות היקרות ,אשר משמשות מקור גאווה לכולנו.

שבת שלום ,תמיר עידאן

