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דבר תורה, הרב ארי זט, קיבוץ סעד
בפרשת השבוע מופיעה מצוות "וידוי מעשרות". פעמיים בשבע שנים עומד החקלאי 
ומצהיר שהפריש את כל התרומות והמעשרות כדת וכדין. נתן הכל למי שנתן, לא שינה 
את סדר הנתינה וגם בירך כראוי )דברים כו,יב-טו(. אלא שיש לשאול – מדוע מכונה 
מצוה זו בשם 'וידוי'? כידוע לכולנו, 'וידוי' הוא בקשת הסליחה והכפרה על הדברים 
השליליים שעשינו, כפי שאנו מתוודים בימים אלו, ימי הסליחות וימי הדין ואילו כאן 
מעיד החקלאי שקיים את המצוה כהלכתה. לכאורה זו פעולה הפוכה מ'וידוי'! על כך 
עונה הרב קוק בספרו עין אי"ה, שתפקידו של הוידוי בו האדם בוחן את מעשיו עד 
כה, הוא לא רק להתבונן ולהזכיר את חטאיו וכשלונותיו. פעולה כזו יכולה להביא 
וידוי  מתשובה.  ולהימנעות  תיקון  לחוסר  וממילא  יאוש,  לידי  המתוודה  האדם  את 
איכותי כולל גם את הטוב והאור שבאדם, את הנקודות החיוביות שיש בתוכו. נקודות 
אלו נותנות לאדם את הכח והמוטיבציה לשוב ולתקן את הזקוק לתיקון ולשיפור. 
אי"ה נמשיך להתוודות בימי אלול, וידוי שיש בו חרטה על הרע ושימת לב לטוב. 

קידום השוויון החברתי  
כדי  גמליאל,  גילה  חה"כ  חברתי,  לשוויון  השרה  עם  נפגשתי  האחרון  שני  ביום 
לחתום על קול קורא בנושא שוויון מגדרי, העצמת נשים וחשיבה מגדרית. במסגרת 
מגדרי  שוויון  לקדם  תוכנית שמטרתה  במועצה  לפעול  תחל  הקורא שנחתם,  הקול 
התוכנית  במועצה.  הנשים  אוכלוסיית  העצמת  תוך  מגדרית  חשיבה  של  והטמעה 
שגובשה ע"י המחלקה לשירותים חברתיים, מורכבת מסל שירותים ייחודי המותאם 
לאופי המועצה והתושבים וכולל סדנאות, פעילויות וארועים שונים בתחומים אלה. 

מראה מקום לקהילה 
השבוע התקיים מפגש חשיפה לתוכנית 'מראה מקום' בהובלתו של מרכז החוסן שלנו. 
במסגרת התוכנית יפתחו תושבים בשיתוף צוות התוכנית מיזמים יישוביים שונים אשר 
מטרתם הינה חיזוק החוסן היישובי, תוך יצירת מיזם מניע קהילה. למפגש הגיעו 
תושבים רבים מהיישובים השונים, אשר בירכו על ההזדמנות ליצור מיזמים יצירתיים 
והאחדות  הקהילתיות  את  לחזק  כך  ידי  ועל  היישובים  ובהובלת  המועצה  בשיתוף 
ביישוב. במפגש הראשון קיבלו המשתתפים מידע ראשוני אודות התוכנית, התושבים 
שיבחרו להצטרף לתוכנית ישתתפו בקורס ולאחר מכן יחלו את הפעילות ליצירת המיזם 
ביישוב שלהם. עדיין ניתן להצטרף לתוכנית, כל הפרטים במרכז החוסן 08-9941091. 

תקציבי חקלאות 
במיליוני  רבים  תקציבים  הממשלה  הקצתה   ,2017 מס'  ממשלה  החלטת  פי  על 
'צוק  מבצע  לאחר  וזאת  עזה  עוטף  ביישובי  החקלאות  פיתוח  לטובת  שקלים 
וככל הנראה, העברתם של  לנוכח אי קבלת הכספים ע"י משרד החקלאות  איתן'. 
בהקדם  פתרון  למצוא  פועל  אני  החקלאות,  משרד  ע"י  אחרים  למקומות  הכספים 
אני  כי  בפניהם  ציינתי  משרדו,  מנכ"ל  ועם  החקלאות  שר  עם  נפגשתי  האפשרי. 
מהם  ודרשתי  הממשלה  להחלטת  בניגוד  הכספים  העברת  את  רבה  בחומרה  רואה 
בתוקף, כי יתרת התקציב תועבר למועצות בהקדם. לא ניתן יד לפגיעה בחקלאים, 
התקדמות.  בכל  בנושא  אתכם  ואעדכן  אמשיך  החקלאית.  ובתוצרת  בגידולים 

קידום התעשייה 
בפגישה שקיימנו עם שר הכלכלה, חה"כ אלי כהן, דנו במספר נושאים בהם, פיתוח 
את  לקדם  מנת  על  נגב.  מרחבים-שדות  של  החדש  התעשייה  אזור  הקמת  וקידום 
הנושא יש לבנות תוכנית כלכלית בנושא מדיניות אזור התעשייה החדש וההתנהלות 
בו. נושא נוסף בו דנו הוא קידום שינוי הייעוד של אזור התעשייה הקיים וכן, קידום 
העבודות  את  לסיים  מנת  על  נוסף  תקציב  יאושר  הקרובים  בשבועות  בו.  הפיתוח 
הפיתוח באזור התעשייה וזאת לטובת שיפור חזותי ומתן שירות מיטבי לבעלי העסקים. 

ממ"דים במוסדות החינוך 
בקיץ האחרון התחלנו בבינוי של 6 ממ"דים במספר מוסדות חינוך, בהם אולפנת צביה, בי"ס 
בית הגדי, בי"ס מעגלים וגן שקד במושב שוקדה. בגן שקד הסתיימה בניית הממ"ד וכן, 
הרחבנו את הגן והתאמנו אותו למספר התלמידים הלומדים בו השנה. בבתי הספר נמשכת 
בניית הממ"דים ומפוקחת ע"י פיקוד העורף ומחלקות הביטחון וההנדסה של המועצה. 

ברכות
רביעי  ביום  וחבר מליאת המועצה, שנבחר  הגדי  בית  ליצחק אליה, תושב  ברכות 
האחרון לשמש בשנית כמזכ"ל תנועת המושבים של 'הפועל המזרחי'. כולנו בטוחים כי 
תמשיך בעבודתך הראויה  למען התושבים ומאחלים לך הצלחה רבה בהמשך הדרך.

חוברת עסקים 
זוהי קריאה אחרונה לבעלי עסקים מהמועצה המעוניינים לפרסם בחוברת העסקים שלנו. 
הרישום לחוברת כמעט והסתיים ואנו פועלים להוציאה לקראת החגים ועל כן, על כל מי 
שטרם נרשם ומעוניין להופיע בחוברת ליצור קשר בדחיפות עם מעברים ולהירשם: דנית 
 .kehilasn@merhavim.matnasim.co.il נעים, רכזת יזמות 052-6599542 או במייל

שבת שלום, תמיר עידאן


