
דבר תורה
היום  ניצבים  "]אתם  דיי מרתיע:  פסוק  הפסוק הראשון בפרשה שלנו הוא 
במילה  יום מתכוונים  לאיזה  חז"ל:  ה' אלוקיכם...[" שואלים  לפני  כולכם, 
ההוספה(?  )מה  ]כולכם[  וגם  ]אתם[  גם  כתב  למה   – ובכלל  ]"היום"[, 
עולם  הרת  "]היום[  בו:  שמברכים  השנה[,  כ]ראש  בגמרא  מפורש  היום 
קצת  עולמים".  יצורי  כל  במשפט[  ]יעמיד  היום  העולם(,  נברא  בו  )היום 
השנה  בכל  שעשינו  מה  כל  על  במשפט  לעמוד  זה,  על  לחשוב  מפחיד 
הקב"ה  העולם,  הרת  ביום  ולמה?  דקה  כל  עשה  הוא  מה  זוכר  מי   –
לארץ.  הכניסה  לפני  שנשבענו  השבועה  את  קיימנו  אם  אותנו  בוחן 

שיעזור.   ג'וקר  לנו  נותן  הקב"ה  לזכות?  יוכל  מי  מפחיד.  מאוד  וזה 

תשובה, תפילה וצדקה
לרגל החגים, ראש השנה ויום הכיפורים, המתקרבים אלינו. השבוע, נערך 
האנדלוסית  התזמורת  עם  ופיוטים  סליחות  ערב  שלנו  התרבות  בהיכל 
ירושלים והזמרים עידן עמדי וגלעד יחיא. במהלך הערב שרו הזמרים ופייטו 
מתוך הסליחות והתפילה יחד עם התושבים הרבים שהגיעו לצפות במופע 
מחלקת  למנהל  להודות  רוצה  אני  ולתפילות.  לשירה  אליהם  והצטרפו 
המוצלח.  הערב  הפקת  על  ועמל  שטרח  מי  ולכל  וקנין  שמעון  התרבות, 

שומרים על הבית
מהיישובים  החירום  צוותי  השתתפו  בו  אזורי,  צח"י  ערב  נערך  שני  ביום 
השונים במועצות האזוריות בעוטף עזה. במהלך הערב הוקרנו את צוותי 
החירום ביישובים ואת פועלם בשגרה ובחירום למען השמירה על הבית ועל 
ביטחונם ורווחתם של התושבים. כפי שנוכחנו במבצע 'צוק איתן', לחברי 
הצח"י יש חשיבות רבה בתפקוד היישוב והרשות המקומית בעת חירום ומתן 
המענה המידי בעת הצורך ועל כן, המועצה פועלת במהלך השנה כולה 
לתרגל את חברי הצח"י ולהכין אותם לכל מצב חירום אפשרי. אני רוצה לנצל 
את ההזדמנות ולהודות לכל חברי הצח"י בשדות נגב, אשר עושים עבודה 
חשובה ביותר והם חלק בלתי נפרד ממערך החירום של המועצה, יישר כוח.
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כחלק מהערכות המועצה לחירום, השבוע התכנס במועצה פורום ייחודי, בו 
השתתפו רפרנטים בתחומים שונים מטעם רשות החירום הלאומית ומשרדי 
הממשלה השונים. פתחנו את היום בהרמת כוסית לכבוד השנה החדשה 
הבעל"ט בתפילה לשנה שקטה ובטוחה, שנה של שלום ושלווה. בהמשך היום, 
הצגנו בפניהם את מצב ההיערכות לחירום במועצה ואת הפערים הקיימים 
בתחום זה, וכן הצגתי בפניהם את מצב המועצה וההערכות הביטחונית לפני 
ואחרי מבצע 'צוק איתן' ואת הצמיחה הדמוגרפית ביישובי המועצה. הם 
המשיכו לסיור ביישובים וחזו במו עיניהם בצמיחה ובשגשוג של האזור כולו.

תערוכה ב'לב שלם'
בהיכל התרבות עלתה השבוע תערוכת ציורים מיוחדת במינה, את הציורים 
בה ציירו וצבעו חברי מועדון 'לב שלם' המדהימים בהדרכתה של מרים צרפתי 
ובסיוען של בנות השירות הלאומי. במהלך חצי השנה האחרונה הדריכה מרים 
את חברי המועדון במסגרת חוג ציור ואומנות ויחד איתה הם ציירו ציורים 
שונים בהשראתם של הציירים הגדולים כדוגמת פבלו פיקסאו ולאונרדו דה 
וינצ'י. התערוכה המדהימה תוצב בהיכל התרבות שלנו במהלך כל החודש 
הקרוב, כך שכל תושב שיגיע לאחד מארועי המועצה יוכל ליהנות ממנה.

החגים בפתח
החגים  לקראת  המועצה  מחלקות  בכל  מתכוננים  האחרונים  בשבועות 
וריסוס  שטיפה  עוברים  ביישובים  האשפה  פחי  לטובה.  עלינו  הבאים 
נקיים  יישובים  על  שנשמור  מנת  על  מתוגבר.  והגזם  האשפה  ופינוי 
נקייה  ומסביבה  נאה  חיצונית  מחזות  ליהנות  ושנוכל  החגים  לקראת 
שלכם,  ביישובים  הפינוי  ימי  אחר  לעקוב  אבקש  החגים,  במהלך  ונעימה 
בכל  השבוע  בתחילת  יאסף  הגזם  כי  לב,  שימו  המצורפת.  בתוכנית 
ולא לאחר מכן. ליום ראשון  הגזם עד  הוציאו את  יישובי המועצה, אנא 

שישי אישי
       פרשת ניצבים וילך
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