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השבוע התחלנו בלוח השנה את שלושת השבועות הנקראים בין המצרים המתחילים 
בי"ז בתמוז ועד תשעה באב והנה דבר מעניין לגבי תקופה זו בה נוהגים מנהגי 
אבלות על חורבן בית -המקדש אשר בניגוד לאבלות חדשה בה השיא של האבלות 
הינו בתחילה ועד סוף השנה הולכים ומורידים ואילו כאן מתחילים במעט מנהגים 
ועד תשעה באב הולכים ומוסיפים ותשעה באב עצמו הינו השיא במנהגי האבלות 
מסתפרים  באב  תשעה  מוצאי  השו"ע,  כלשון  מותר  הכול  ואחריו  בו  מתענים  ואף 
בתמוז  בי"ז  בדבר,  יש  רמז  אך  היגיון  ללא  לכאורה  נראה  והדבר  מיד  ומכבסים 
ְרָצה  נבקעו החומות ובתשעה באב נחרב הבית ויש בזה ללמד אותנו כי כאשר יש ִפּ
להשליך  בזה  ויש  יחרב  והבית  תתרחב  היא  מיד  אותה  סותמים  אין  אם  בחומה 
עלול  הסדק  כי  להתמהמה  בלי  מיד  היהדות  בחומת  סדק  כל  לסתום  חיינו  על 
המקדש. בית  בבניין  לראות  ונזכה  פרצותינו  יגדור  ה'  הכול,  ולהרוס  להתרחב 

תעסוקת בני נוער 
עם תחילתה של חופשת הקיץ, הפעלנו פרויקט מיוחד במינו לתעסוקת בני נוער. 
במסגרת הפרויקט, אליו נרשמו למעלה מ-150 בני ובנות נוער מכל יישובי המועצה, 
 , וכך  עמלם  עבור  שכר  ומקבלים  היישובים  ובניקיון  בגינון  הנוער  בני  עובדים 
הם מבלים את חופשת הקיץ בצורה מועילה. לפרויקט שותפים רבים בהם מחלקת 
הילדים והנוער, מחלקת השפ"ע, מחלקת הגינון וועדי היישובים. אני רוצה להודות 
לכולם על היוזמה המבורכת ועל הפעלת הפרויקט הנפלא הזה למען הנוער שלנו. 

שדרוג חצרות בגני הילדים ומעונות היום
בשבועיים האחרונים התחלנו בפרויקט רחב היקף, בעלות של למעלה מ-2 מיליון ₪, לטובת 
שדרוג כל החצרות במעונות היום ובגני הילדים ביישובים. במסגרת הפרויקט מעל ארגזי 
החול בגני הילדים תותקן הצללה ועל יתרת רצפת החצר יונח דשא סינטטי צבעוני, כמו 
כן תשתיות החצרות ישודרגו לטובת בטיחותם וביטחונם של ילדנו. במהלך חופשת הקיץ 
ימשכו העבודות בחצרות ואף בתוך גני הילדים, בהם ישודרגו המטבחים ויעשו שיפוצים על 
פי צרכי המבנה. יישר כוח למדור גני הילדים ולמחלקות ההנדסה והשפ"ע על פעילות זו. 

i-care – למניעת שכחת ילדים ברכבי ההסעות
לאחרונה הסתיימה התקנתה של מערכת חדשנית בכל רכבי ההסעות במועצה, למניעת 
שכחתם של ילדים או נוסעים ברכבי ההסעה. המערכת הותקנה בחלקו האחורי של 
רכב ההסעות, כך שהנהג המפעיל אותה טרם תחילת הנסיעה, מחויב לבצע סיור בכל 
הרכב טרם הפעלתה של המערכת. עם סיומה של הנסיעה, הנהג צריך לחזור בשנית 
על הסיור ברכב ההסעה על מנת לכבות את המערכת. על ידי כך, הנהג מבצע שני 
סיורים בכל נסיעה ובודק ברכב האם נשאר ילד או נוסע שאינו ירד מההסעה בתחנה. 
בימי קיץ חמים אלה, חשוב לשים לב בכל נסיעה כי הילדים ירדו מהרכבים ואינם 
נשכחו, גם אתם ההורים, עשו לכם הרגל קבוע או שימו תפס שכחה ברכבים, על 
מנת למנוע מצב של שכחת ילד ברכב. אני מאחל לכולנו, שנעבור את הקיץ בשלום. 
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