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דבר תורה, הרב מנשה מלכה, מושב מלילות
שאלה: מה מברכים על ברקים ורעמים? ובתוך כמה זמן? תשובה: ברכה על ברקים 
ורעמים יש לברך תוך כדי דיבור, 2-3 שניות בסמוך לשמיעה או לראיית ברקים 
'שכוחו  מברכים  רעמים  על  בראשית'.  מעשה  'עושה  מברכים  ברקים  על  ורעמים. 
ברכה  מברך  ורעם  ברק  זה  אחר  בזה  ביחד  ושמע  ראה  אם  עולם'.  מלא  וגבורתו 
אחת 'עושה מעשה בראשית'. ואם ברך שכוחו וגבורתו יצא. )מ"ב רכז, ה ילקו"י 
יחדיו.  הבאים  ורעם  לברק  ימתין  ולא  יברך  רעם  השומע  רכז,ו(  פסק"ת  ב.  שם 

מפגש בטחוני  
פיקוד  אלוף  הביטחון,  שר  עם  עזה,  עוטף  מועצות  ראשי  נפגשנו,  חמישי  ביום 
וסקירה  לעדכון  עזה  באוגדת  הבכיר  הפיקוד  וצוות  העורף  פיקוד  אלוף  הדרום, 
הביטחון  גורמי  כלל  עם  מקיימים  שאנו  ההדוק  הקשר  במסגרת  וזאת  ביטחונית 
בתחומים  ובקשות  פערים  העלנו  המפגש  במהלך  עמהם.  שלנו  הסדורות  והפגישות 
לתפקד  ממשיכים  ואנחנו  מיוחדות  הנחיות  אין  כי  ועודכנו  ואזרחיים  ביטחוניים 
גורמי  ואנו סומכים על כלל  כן, התרשמנו כי הצבא ערוך מתמיד  כבשגרה. כמו 
בכלל.  ישראל  ותושבי  בפרט  האזור  תושבי  למען  פעילותם  הביטחון שימשיכו את 

מצוינים ומצטיינים  
בשנה  לפעול  שיחלו  חדשות  מצוינות  תוכניות  לשתי  חשיפה  ערב  נערך  השבוע 
האופן  ועל  התוכניות  על  לשמוע  הגיעו  רבים  הורים  המועצה.  בתיכוני  הקרובה 
התוכניות  בתיכון.  לימודיהם  במסגרת  אלה  בתוכניות  להשתלב  ילדיהם  יוכלו  בו 
במקצועות  תגבור  מקבלים  התלמידים  במסגרתה  עתידים',  'קדם  הן  לפעול  שיחלו 
המדעים במטרה לקדם את התלמידים בתחומים אלה. התוכנית הנוספת היא 'אקדמיה 
נהנים  לימודי התיכון, הם  קורסים אקדמיים עם  בתיכון' שבה משלבים התלמידים 
מקבלת נקודות זכות לתואר בעתיד וכן, מפטור במקצועות הבגרות אותם הם למדים 
כחלק מהקורסים האקדמיים. שתי התכוניות הללו הינן חשובות ומשמעותיות להמשך 
פיתוח וקידום המצוינות בתיכונים וכן, להנגשת ההשכלה הגבוהה בקרב התלמידים. 

מחדשים ומשפרים 
במסגרת שיפור השירות בתחומי השפ"ע ובעקבות פניות רבות שהגיעו אלינו בנוגע 
לפינוי האשפה ביישובים, דרשנו מהקבלן לעמוד בכמה תנאים, הראשון הוא עבודתה 
של משאית אשפה חדשה עם מצלמות המשדרות לטלפונים הניידים וכן למחלקת השפ"ע, 
במטרה לעקוב מקרוב אחר פעילותה של המשאית. התנאי השני הוא העסקתו של עובד 
נוסף אשר תפקידו יהיה לסדר את פחי האשפה חזרה במקומם לאחר פינוי האשפה. 

בתחום הגינון נעשה גם כן שינוי חשוב, קלטנו חברת פיקוח חיצונית בתחום הגינון 
כאשר נציגה במועצה הוא הנדסאי הגינון והמים אודי כרמיאל. בימים אלה עורך אודי 
סיור ביישובים, באזור התעשייה ובקריית החינוך ועם סיום הסיורים הוא יכין תוכנית 
עבודה מסודרת לתחום הגינון בכל היישובים. כמו כן, אודי ערך פגישה עם כלל 
גנני היישובים במטרה לתת להם כלים מקצועיים לעבודתם. אני מאחל לאודי הצלחה 
 .053-5219663 בטלפון:  לאודי  לפנות  ניתן  הגינון  בתחום  לפניות  בתפקידו.  רבה 

ולשפר  להמשיך  שנוכל  מנת  על  משוב  לנו  לתת  אתכם  מזמינים  אנחנו 
המועצה  למוקד  להעביר  יש  הפניות  את  אלה.  בתחומים  השירות  את 
.08-9938913 בטלפון  השפ"ע  למחלקת  או   08-9938107 בטלפון 

חיבור אנושי
נופש,  לימודים עם  לסמינר ששילב  יצאו  המועצה  מיישובי  יחידנים  הורים  קבוצת 
במהלכו הם יצרו חיבורים חדשים ביניהם ובעיקר, למדו כיצד להמשיך ולהתמודד 
עם היותם הורים יחידנים במאה ה-21. בסדנאות שהועברו ע"י מרצים שונים ולוו 
ע"י העובדות הסוציאליות של המועצה, הם למדו על דרכי ההתמודדות ההורית עם 
אתגרים שונים שמספקת לנו הטכנולוגיה המתקדמת כל העת וכן, סדנאות להעצמה 
אישית. ההורים סיפרו על פסק זמן מחיי היום- יום שהעניק להם אפשרות להטעין 
את המצברים ולהגיע למשפחה עם כוחות מחודשים ועם יכולת התמודדות טובה יותר. 
צוות המחלקה לשירותים  ותלווה ע"י  הקבוצה תמשיך את פעילותה במהלך השנה 

חברתיים. 

שבת שלום, תמיר עידאן


