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דבר תורה, הרב ראובן דרעי, מושב שוקדה
צריכים להרים את הקולטים, על  ולשם כך  לזיפות  זקוק  בית משותף שהגג שלו 
הקולטים? יינזקו  מההרמה  כתוצאה  אם  באחריות  יישא  ומי  ההוצאות  מוטלות  מי 

לשמש  היא  הגג  מטרת  ועיקר  מאחר  הקולטים,  בעלי  על  הם  והאחריות  ההוצאות 
כמחסה מזרם, ממטר ומחמה וזה תשמישו העיקרי של הגג. אלא שניתן גם לנצלו 
זקוקים בעלי הקולטים להרשות להתקין  למטרת החזקת קולטי השמש ומשום כך, 
את הגג בזפת כראוי והם חייבים לפנות את קולטיהם על מנת שהזיפות יהיה כראוי. 
זכות  כי  עליהם,  האחריות  כן,  וכמו  עליהם  הקולטים  סילוק  של  ההוצאות  ולכן, 
הדיירים להשתמש בגג לצרכי קולטי שמש, היא, רק כאשר אין זה מפריע ומזיק לגג.

יום חג  
ביום רביעי חגגנו יחד עם תושבי מעגלים את חנוכתו של המקווה החדש והמפואר 
ביישוב בטקס מרשים ורב משתתפים ובמעמדו של שר הפנים, חה"כ אריה דרעי. מאז 
הונחה אבן הפינה למקווה עברו כ-17 שנים, במהלכן פעלו גורמים רבים להשלמת 
המבנה והפיתוח סביבו. לשמחתי, זכיתי יחד עם מ"מ יו"ר המועצה הדתית, יצחק 
חדד, משפחת אליה היקרה, להביא לידי סיום את הפרויקט החשוב ועל ידי כך לזכות 
נשים רבות במצוות שמירת טהרת המשפחה. בנייתו של המקווה התאפשרה הודות 
תרומה  אליה שתרמה  ובסיועה של משפחת  המועצה  דת,  לשירותי  למימון המשרד 
מכובדת. אני רוצה להודות לכל מי שעמל וטרח לטובת סיום בנייתו של המקווה 
וכן, להפקת הטקס. שנזכה כולנו למצוות ולמעשים טובים, בריאות ואריכות ימים. 

פגישה ביטחונית באוגדה  
השבוע, הגיע שר הביטחון, חה"כ אביגדור ליברמן, לפגישה נוספת עמנו, ראשי רשויות 
עוטף עזה. במסגרת הפגישה הוא דרש בשלום תושבי האזור כולו ושאל אודות קיומם 
של פערים בתחומי הביטחון ברשויות המקומיות. עוד הוסיף השר והדגיש כי כרגע 
לא צפוי להתפתח סבב לחימה, אך הצבא ערוך לכל התפתחות. השר הציג בפנינו 
את יעדי התקיפה של חיל האוויר וניתן לראות כי הצבא תוקף יעדים משמעותיים גם 
ברמה האסטרטגית. השר סיים את הפגישה כשהוא מציין כי הוא יצא ממנה מחוזק 
וכי הוא מעריך עד מאוד את החוסן של תושבי האזור ואת עמידתם האיתנה. כמו כן, 
הוא הבטיח לנו כי צה"ל נחוש ולא יאפשר את המשך טפטופי הירי אל עבר ישראל.

גאוות יחידה 
פרץ עמר, תושב מושב שרשרת, קיבל השבוע דרגת ניצב והוא יחל בקרוב את תפקידו 
ישראל. פרץ משרת כבר שנים רבות במשטרה  החדש כמפקד מחוז חוף במשטרת 
ובזכות פועלו ועבודתו המסורה הוא זוכה להתקדם בדרגות ובתפקידים, פרץ הינו אדם 
בעל נחישות ורגישות כאחד הוא רגיש לסביבתו ועם זאת דואג לבצע את עבודתו 
נאמנה. פרץ משמש כדוגמה ומופת לכל בני הנוער שלנו, יחד עם קצינים ובכירים 
נוספים הגרים ביישובי המועצה, אשר מוכיחים לכולנו כי בזכות התמדה וכוח רצון 
ניתן להגיע לתפקידים בכירים ודרגות גבוהות במשטרה ובצבא. אני רוצה לאחל לפרץ 
עמר, בשם כל תושבי המועצה, הצלחה רבה בתפקידו החדש וברכות על הדרגה, לא 
מובן מאליו להגיע לדרגה כה גבוהה ועל כך מגיעות לך כל הברכות. עלה והצלח. 

חנוכה, חג יפה כל כך
במהלך ימות חג החנוכה התקיימו פעילויות שונות לכל המשפחה, פתחנו את החג עם 
מסיבת החנוכה לילדים בה נהנו הילדים מהצגה מרתקת ומסופגניות. המשכנו ביום 
שישי עם פסטיבל 'ראשון מסיק' המסורתי במושב יושיביה, שם למדנו כיצד מפיקים 
שמן זית ואף נהנינו מסדנת שף. לקראת סיומו של החג נערכו באולם הספורט במועצה 
משחקי ליגת MMA, בהם הציגו השחקנים יכולות ספורטיביות מופלאות. תודה לכל 

מי שטרח ולכל מי שסייע לטובת הפקת הארועים. 
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