שישי אישי

פרשת מטות מסעי

דבר תורה
בפרשתינו לאחר הניצחון על המדיינים מופיע דין טומאת כלים וטהרת ,אנו רואים
שדין כלי מתכות שונה מדין כלי חרס .כלי מתכות נטמאים רק במגע עם הכלי ,הן
בנגיעה בתוכו של הכלי והן בנגיעה מחוצה לו והם נטהרים על ידי הגעלה או ליבון.
כלי חרס נטמאים אפילו באוויר הכלי ,ללא מגע כלל ובמגע הם נטמאים רק בנגיעה
פנימית ולא חיצונית ואין להם טהרה כלל אלא בשבירה .כל כלי ,עם קולתו וחומרתו
בצידו .מסביר הרבי מקוצק :העיקר בכלי חרס הוא מה שיש בתוכו ,אך לכלי עצמו
אין חשיבות כלל וההיפך בכלי מתכות ,שם הכלי עצמו חשוב יותר ממה שהוא מכיל
בקרבו .היהודי הוא בבחינת כלי חרס ,שעיקרו נמצא במה שהוא מכיל בתוכו פנימה על
כן ,הוא נטמא אפילו באוויר הכלי או במגע פנימי אבל לא במגע חיצוני .להבדיל אצל
הגוי ,בחינת כלי מתכות ,עיקרו הגוף החיצוני על כן ,אף נגיעה חיצונית מטמאת אותו
אבל אין הוא מטמא באווירו ,שכן אין ערך לפנימיותו .אצל הגוי ,הכול חיצוני! לכן,
גם טהרתו יותר פשוטה וקלה ,די בהגעלה או ליבון לטהרו .אבל אצל היהודי כל מה
שנכנס בו ,חודר פנימה ונחקק בנפשו" .יהודי שואף כל דבר לריאות" ,על כן ,אין לו
תקנה בהגעלה או ליבון אלא רק בשבירה ,שבירת הלב -שבירת פנימיות נפשו .שנזכה.

הטבות מס לעוטף עזה הוארכו עד לשנת 2021
בסיומו של מאבק ארוך למען הארכת אישור הטבות המס לתושבי עוטף עזה ,השבוע
החליטה ועדת הכספים להאריך את ההטבות בארבע שנים ועד לשנת  .2021ועדת
הכספים עשתה מעשה חשוב מאין כמוהו ,אשר ישפיע באופן משמעותי על החוסן
של התושבים .ההחלטה על הענקת ההטבות למשך מספר שנים רצופות ,ללא צורך
במאבקים ואישור מחדש בכל שנה ,תביא בהכרח להמשך הצמיחה והגידול ביישובי
העוטף .ועדת הכספים ,בשם ממשלת ישראל ,אמרה בקול גדול כי היא מחזקת את
ידי התושבים בעוטף עזה ,מבינה את האתגרים העומדים לפתחם ואת החשיבות
שבמגורים בגבולות ישראל .אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות לחה"כ מיקי זוהר,
מרכז הקואליציה בוועדת הכספים ,ליו"ר ועדת הכספים ,חה"כ משה גפני ,לחברי
ועדת הכספים ולחה"כ חיים ילין ,אשר ליוו ותמכו עד לקבלת ההחלטה המבורכת.

הרצאה בפני בי"ס פיקוד ומטה צה"ל
בסוף השבוע דיברתי בפני קצינים מבי"ס פיקוד ומטה של צה"ל אשר הגיעו
לביקור במועצה ,סיפרתי להם על ההיערכות שלנו טרם מבצע 'צוק איתן' ,על
ההכנות וההסלמה והתחושות בשטח כאשר הידיעה כי המצב הביטחוני מתערער.
הצגתי בפניהם את החוסן האזרחי שגיליתם ,תושבי המועצה ,בעת ימי המבצע
וכיצד התמודדתם בגבורה עם המצב ואף סייעתם ותמכתם בחיילים שהתארחו
ביישובים ובמועצה ושהו בשטחי הכינוס .סיימתי באופטימיות וסיפרתי על החלטות
הממשלה ושיקום התשתיות ביישובים ,הוספתי וציינתי כי בכל ביישובי שדות נגב
הביקוש למגורים גדל וההרחבות מתמלאות ב"ה במשפחות צעירות ובבנים חוזרים.
הקצינים הביעו את פליאתם והתרשמותם מהגידול המרשים ביישובי המועצה.

חילופי מפקדים
השבוע נפרדנו באוגדת עזה מאדם יקר וידיד קרוב של המועצה ,אל"מ יעקב (יקי)
דולף ,מפקד החטיבה הצפונית באוגדת עזה בשנתיים האחרונות .במהלך שירותו,
סייע לנו אל"מ דולף בהערכות המועצה ,הרבש"צים ,כיתות הכוננות וצוותי החירום
היישוביים לחירום .כל העת הוא היה קשוב לצרכינו ופעל רבות למען המועצה
והתושבים .אני רוצה להודות ליקי על החברות ,הסיוע והליווי ולאחל לו הצלחה
רבה בהמשך דרכו .אני רוצה לברך את מפקד החטיבה הצפונית הנכנס ,אל"מ אבי
רוזנפלד ,ואני בטוח כי יחד איתו נמשיך בקיום שיתוף פעולה מוצלח עם החטיבה ואני
מאחל לו ,בשם כל התושבים ,הצלחה רבה בתפקיד הגדול והמשמעותי אליו הוא נכנס.

רישום לספקים מקומיים
במטרה לקדם ולסייע לעסקים קטנים ומקומיים ,מקרב תושבי המועצה ,אנו עורכים רישום של
ספקים מקומיים במחלקת הרכש .אני מזמין אתכם לפנות למחלקת הרכש בהקדם ולהירשם,
וזאת על מנת שנוכל לפנות אליכם לקבלת הצעות מחיר או השתתפות במכרזי המועצה על פי
הצורך .מחלקת הרכש ,שחר עשוש  08-9938917או במיילshahar@sdotnegev.org.il :
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