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דבר תורה, הרב עמית קולא, קיבוץ עלומים
העומדים  בין  מהלכים  לכם  "ונתתי  מהלך.  היותו  הוא  האדם  של  ייחודו 
לארץ  מארם  צועד  הוא  ע"ה,  אבינו  אברהם  הוא  שלנו  המהלכים  גדול  האלה". 
ולרוחבה.  לאורכה  בה  ומהלך  הארץ  אל  וחוזר  למצרים  כנען  מארץ   כנען, 
"לך  הראשון  הציווי  מן  ההתמדה  מסירות  ואת  ההליכה  כשרון  את  יונק  הוא 
זרי  על  לנוח  לא  חיל,  אל  מחיל  ללכת  לומדים  בניו,  אנו,  גם  וממנו  לך". 
עולם. של  בתיקונו  ולעסוק  להתקדם  לשאוף,  אלא  מוגבלים,  הישגים  של  דפנה 

חנוכת מבנה סניף בני עקיבא מושב שוקדה
בשנים האחרונות החינוך הבלתי פורמאלי במושב שוקדה בתנופה אדירה, בעקבות 
ההרחבות  הישוביות מספר הילדים ובני הנוער הולך וגדל מדי שנה כ"י.לפני כשנתיים 
 פתחנו  סניף בני עקיבא  במבנה זמני ,זאת לאחר שכ35 שנים לא היה סניף פעיל במושב.
אשר  מבנה  להתיישבות,  החטיבה  בסיוע  לסניף  יעודי  מבנה  חנכנו  השבוע, 
בשבת. ובעיקר  השבוע  כל  במהלך  עקיבא  בני  של  לפעילויות  משכן   ישמש 
 אני רוצה להודות לוועד המונציפאלי ולוועד המשקי אשר תמכו וסייעו בהקמת המבנה.
תודה נוספת לקומונרית ורכזת הילדים והנוער במושב אשר מפעילות את הסניף על 

ערכי החינוך, התרומה לקהילה, הציונות ואהבת הארץ.

מפגש חשיפה לקידום המרחב התיירותי בשדות נגב
המחלקה האסטרטגית של המועצה יחד עם מעוף במשרד הכלכלה החלו בקידום תוכנית 
ליצירת מרחב תיירותי ייחודי ליזמי שדות נגב. מטרת התוכנית הינה לייצר שיתופי 
פעולה מאורגנים בין תיירני המועצה, בניית מוצרים ומסלולים לקהלי יעד שונים, 
שיווק משותף וכן מסלול ייעוץ אישי לכל עסק.במסגרת מפגש החשיפה ביום שלישי 24 
באוקטובר, הוצגה התוכנית לראשונה על-ידי רז ארבל , יועץ לענייני תיירות המלווה 
תוכניות מסוג זה באזורים שונים בארץ.במפגש נרשמה נוכחות יפה של תיירנים וותיקים 
וחדשים מכלל ישובי המועצה שגילו עניין ורצון להשתלבות בתוכנית. התוכנית מיועדת 
לעסקים תיירותיים או תומכי תיירות וכן לבעלי רעיון ליזמות מסוג זה. במסגרת התוכנית 
יתקיימו סדרת מפגשים קבוצתיים, סיורים באתרי הכרויות וכן ייעוץ אישי לכל עסק.הנכם 
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פתיחת עונת המנויים
הילדים  חגיגית במיוחד בה  הייתה  נפתחה השבוע. הפתיחה  לילדים  עונת המנויים 
המגניב,  יניב  הליצן  עם  מיוחדת  פנים  ובקבלת  צבעוניים  בלונים  בקשת  התקבלו 
בסיומה  ההיכל.  בלובי  מרהיב  במופע  הילדים  את  שהפעילו  ענק,  בובות  כולל 
הזהב". ודג  "הדייג  הילדים  מנוי  בסדרת  והראשונה  חגיגית  בהצגה  לצפות  נכנסו 

קק"ל
ביום שני, ג' בחשון, 23 באוקטובר, עלתה בוועדת הכספים הצעת חוק לפיו כספי 
הקק"ל יולאמו ויועברו לקופת האוצר, דבר אשר משמעותו האמיתית הינה סגירת 

קק"ל.לאור חשיבותה של הקק"ל התגייסנו מספר ראשי רשויות, הגענו לוועדה 
והצלחנו לבטל לעת עתה את רוע הגזירה. אני מקווה שבשבועות הקרובים יושגו 
הסכמות עם האוצר והוועדה אשר יאפשרו  את המשך שיתופי הפעולה עם גוף 

חשוב זה ואת תרומתו לפיתוח האזור.

שר התיירות
לוין,  יריב  ח"כ  עם  עבודה  ישיבת  נערכה  באוקטובר   27 בחשון,  ו'  חמישי,  ביום 
שר התיירות. בישיבה סקרתי לפני השר את התפתחות נושא התיירות באזור ואת 
תיירותיות  יוזמות  מס'  לשר  הצגתי  הביטחוני.  המצב  למרות  הדמוגרפית  הצמיחה 
להוציאם  שנצליח  ומאמין  מקווה  ואני  באזור  התיירות  נושא  את  יקדמו  אשר 
לפועל. השר לוין הוא ידיד ותיק שלנו ועושה רבות למען קידום האזור וחיזוקו.
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