שישי אישי

ערב יום הכיפורים תשע"ח

דבר תורה ,הרב ראובן דרעי ,מושב שוקדה
על סמך מה אנו מברכים בשמונה עשרה של יום כיפור ,את הברכה" :ברוך אתה וכו' מוחל
וסולח?" מהיכן אנו בטוחים כי ה' מוחל לנו באמת וכי אין זאת חלילה ברכה לבטלה?
התשובה היא ,כי אנו עושים זאת באמת בכוונה מכוונת .כך לדוגמה נוהג נער
חכם ,כשהוא רוצה שאבא שלו יתן לו תפוח ,ואין הוא בטוח אם יתן לו ,מה
הוא עושה? הריהו ממהר ומהרך בקול "בורא פרי העץ" ומתחיל צועק :נו ,או!
כלומר ,אסור לו להפסיק בין הברכה לאכילה ואותה שעה מוכרח כבר האב ליתן
לו ,שהרי בגלל תפוח לא יביא האב את בנו לידי עבירה של ברכה לבטלה.
והוא הדבר שאנו עושים לו לאבינו שבשמים ביום הכיפורים .אנו מכוונים בכוונה
בחטיפה "ברוך אתה וכו' מוחל וסולח" וממילא כבר מוכרח הוא לסלוח שהרי
הוא לא יהא גורם שילדיו שלו ,מיליוני יהודים ,יהיו מברכים ברכה לבטלה.

יום הכיפורים
אמר ר׳ עקיבא ״ואהבת לרעך כמוך
שהציווי הזה כולל את כל התורה
ר' עקיבא ,כי הדרך לאהוב את השם
לאהוב את הרע מסוגל להכיר טובה

זה כלל גדול בתורה״ – זאת אומרת
גם בין אדם למקום .הכיצד? מסביר
עוברת דרך אהבת הרע ,רק מי שיודע
לבוראו ולאהוב אותו אהבה אמיתית.

היום מסתיימים עשרת ימי התשובה ומגיע יום הכיפורים ,יום הדין,
בו כולנו מתייצבים לפני הקב"ה למשפט .זהו יום בו כולנו מחויבים
לחשבון נפש ולמחשבה מעמיקה על שהיה בשנה זו ועל המשך דרכנו.
ביום זה ,אנו מבקשים מהקב"ה סליחה ומחילה על מעשינו הרעים וחשוב ,כי
לא נשכח ונבקש סליחה ומחילה גם מהחברים ,בני המשפחה והסובבים
אותנו ,שכן רק ע"י שמירה על כבודם נצליח לעבוד את ה' יתברך כראוי.
ביום זה ,אני רוצה לאחל לכל תושבת ותושב באופן אישי ,גמר חתימה טובה .שנזכה להיחתם
בספר חיים טובים ,פרנסה ובריאות טובה ,הצלחה ,מעשים טובים וברכה בכל מעשה ידינו.

קידום התיירות
ביום שלישי האחרון הגיע יו"ר הקרן הקימת לישראל ,דני עטר ,אל נחל הבשור
לסיור ופגישת עבודה עם ראשי הרשויות באזור .במהלך הסיור והפגישה דנו
בקידום התיירות באזור כולו וכן ,בקידום שיתופי פעולה והמשך פיתוח פרויקטים
של קק"ל .הפגישה הייתה חיובית ואני בטוח כי בשיתוף פעולה של כל רשויות
האזור יחד עם הקרן הקימת לישראל ,נצליח להמשיך ולקדם את האזור כולו.

צהרונים
הצהרונים בבתי הספר נפתחו ומאות מתלמידי המועצה נהנים מפעילות העשרה חינוכית
עד לשעה  16:00בכל אחד מימות השבוע .בחרנו להרחיב את פעילותו של הצהרון גם
לתלמידי כיתות ג' במטרה לתת מענה מיטבי להורים העובדים ולשמחתנו ההיענות רבה.
מחלקת הילדים והנוער ,אשר אחראית על הפעלת הצהרונים ,קלטה רכזים ומדריכים
ויחד איתם ועם צוותי החינוך בבתי הספר נכתבה תוכנית שנתית להפעלת הצהרונים,
בהתאמה לכל בית ספר .במסגרת שעות הצהרון מקבלים הילדים ארוחת צהריים ,כחלק
מתוכנית ההזנה הלאומית וכן ,חוגים ,סיוע בשיעורי בית ,זמן משחק ועוד הפתעות.

מבצע ניקיון
לרגל חגי תשרי יצאו מחלקת השפ"ע במבצע ניקיון ביישובי המועצה .מועדי
פינוי האשפה והגזם תוגברו בכל החודש ,פחי האשפה נשטפו ורוססו נגד מזיקים,
טרקטורים נכנסו ליישובים וניקו את השטחים הציבוריים וכל זאת בהיקף של
כ ₪ 200,000-ובמטרה להעניק לכולנו סביבה נעימה לחגוג בה את החגים.
על מנת שנצליח לשמור על הסביבה נקייה ,אני פונה אליכם להקפיד על מועדי פינוי
האשפה והגזם ולשמור על אזור מגוריכם וכן על גני המשחקים והשטחים הציבוריים
נקיים .חגי תשרי עוד לפנינו וכולנו רוצים ליהנות מהם בסביבה נקייה ובטוחה.

חוגים
שנת החוגים בפתח וכבר בימים הקרובים תפתח ההרשמה לחוגים השונים באתר
המועצה ובמחלקת הגביה .חוברת החוגים נמצאת בתיבות הדואר שלכם ואתם מוזמנים
להתרשם מעוד שנה של מערך חוגים מקיף וזאת בהתאמה למשוב התושבים ומשתתפי
החוגים .אני מזמין אתכם להקדים ולהירשם לחוגים השונים באתר המועצהwww. :
 sdotnegev.org.ilוליהנות מחוגי העשרה וספורט איכותיים עם מדריכים מקצועיים.

גדעון סער בביקור
חה"כ לשעבר ,גדעון סער ,הגיע לביקור משותף אצלנו ובמועצה האזורית
מרחבים ,במהלך הביקור ערכנו סיור בטחוני באזור המועצה ועל גדר המערכת
והצגנו בפניו את היישובים ואת המצב המורכב איתו אנו מתמודדים ביישובי
העוטף והעורף .גדעון סער הביע אהדה לצמיחה הדמוגרפית הנראית באזור כולו
והבטיח כי עם חזרתו לחיים הפוליטיים הוא ימשיך לדאוג לאזור כפי שעשה בעבר.

שבת שלום וגמר חתימה טובה ,תמיר עידאן

