שישי אישי

פרשת ויחי תשע"ח

דבר תורה ,הרב משה אלקבץ ,מעגלים
השבת אנו נקרא את הפרידה של יעקב מבניו .יעקב מבקש מבנו יוסף בקשה מיוחדת
"אל נא תקברני במצרים" .יעקב אבינו לא מסתפק רק בבקשה אלה משביע את יוסף
כדי להדגיש שהבקשה להיקבר בארץ ישראל היא עקרונית ולא ניתנת לביטול בשום
מצב .למה זה כל כך חשוב ליעקב שלא להיקבר במצרים? חז"ל גילו לנו יעקב חשש
שהוא יגרום למכשול ,המצרים מאוד העריכו את יעקב והם עלולים לעשות מקברו
אתר הנצחה של עבודה זרה חלילה .טעם נוסף הרב רפאל הירש :הגלות עלולה להיות
מתוקה מתחילים להסתדר לבנות להשקיע וכבר שוכחים מבלי לשים לב מקדושת
ומעלת ארץ ישראל .יעקב נתן מסר לבני משפחתו היזהרו מלשקוע בדברים הטפלים
וזכרו את העיקר תפקידו של עם ישראל קיום התורה בארץ ישראל .שנזכה להמשיך
בהתפתחות האזור שלנו וכל ארץ ישראל ולהרבה גשמי ברכה בקרוב ממש בע"ה.

מסכמים את שנת ( 2017לטובת מי שלא היה בכנס)
ביום רביעי האחרון ציינו את סיומה של שנת  2017בערב סיכום שנה בהיכל התרבות
של המועצה ,כאשר השנה התמקד הטקס בתחומי הבינוי ,התשתיות וההנדסה .בתחילתו
של הערב סקרתי בפני הנוכחים את הפרויקטים וההישגים השונים שביצענו השנה
הן בתחום הבינוי והן בתחומים נוספים כדוגמת חינוך ,קשרי חוץ ,קהילה ועוד.

בינוי וההנדסה
בשנה האחרונה השקענו משאבים רבים בתחומי הבינוי וההנדסה ופרויקטים שונים יצאו
לדרך .בין יתר הפרויקטים היו הקמת הכיכרות בכביש  2444בכניסות לאזור התעשייה
שלנו בעלות של למעלה מ 10-מיליון  ,₪הקמת הכיכר בכניסה לקיבוץ סעד בהיקף של
כ 6-מיליון  ,₪פרויקט הקמת הטיילת והרחבת הכביש מצומת זמרת ועד שוקדה הנאמד
בעלות של למעלה מ 10-מיליון  ,₪שדרוג התשתיות שעדיין בשלבי ביצוע בחלק מיישובי
המועצה ועלותו נאמדת בכ 54-מיליון  ₪ועוד פרויקטים רבים אותם ביצענו בשנת .2017
במהלך הטקס הצגנו סרטון קצר ובו טעימה מהפרויקטים שבוצעו ושעדיין מבוצעים
בשטח ואתם מוזמנים לצפות בו בקישור הבא. https://youtu.be/N65erWioj1s :

חינוך
כמו כן ,התייחסתי גם לתחומים נוספים בהם השקענו משאבים גדולים השנה,
בהם תחום החינוך שבו התלמידים שלנו ממשיכים ומגיעים להישגים ראויים לשבח
כדוגמת כניסתם של שלושת התיכונים שלנו לרשימת בתי הספר הערכיים בישראל,
עליית אחוזי הבגרות בתיכונים מ 79%-בשנת תשע"ו ל 90%-זכאות לבגרות בשנת
תשע"ז וכן ,הנתון שפרסם משרד החינוך ובו צויין כי בבתי הספר של שדות
נגב אחוז האלימות הוא הנמוך בישראל .אנו יכולים להיות גאים מאוד בחינוך
שלנו ובתלמידים שלנו שמשקיעים וקוצרים את פירות השקעתם בהצלחה רבה.
בגני הילדים ומעונות היום שדרגנו את החצרות על ידי הנחת דשא סינטטי והקמת
הצללה בעלות של כ 3-מיליון  ,₪דבר אשר הביא לשינוי בחצרות הגנים מבחינה
תברואתית והן להנאה גדולה יותר של הילדים המשחקים בחצרות .שדרוג החצרות
מתווסף להשקעה בתחום הפדגוגי בגני הילדים על ידי צוות מסור של גננות וסייעות.

קשרי חוץ
בתחום קשרי החוץ סקרתי את הפרויקטים להם אנו מגייסים כספים בימים אלה או
שכבר סיימנו בתהליך גיוס הכספים ואנו נמצאים בשלבי תכנון לקראת יציאה לעבודה.
בעקבות פגישה שקיימתי עם קרוליין סליגמן ,אשר בני משפחתה תרמו בעבר כספים
למועצה להקמתו והפעלתו של מרכז סליגמן במסגרת הקשר של המועצה עם הפדרציה
היהודית בפילדלפיה ,אנו נצא בקרוב לבינוי של מרכז בריאות לאם ולילד (טיפת חלב)
ממוגן בסמוך למרכז סליגמן .בנוסף ,במסגרת הקשר החם עם הקהילה היהודית בריו
דה ז'נרו הצגתי בפניהם את הפרויקט להקמתו של גן טכנולוגי כהמשך לגן המדעי
בקריית החינוך והם אישרו את השתתפותם בפרויקט זה .אנו ממשיכים בגיוס כספים
לשני פרויקטים חשובים נוספים ,בהם חווה טיפולית שתוקם בסמוך למרכז סליגמן
ותביא להשלמתו של פארק טיפולי לגיל הרך וכן ,מרכז קהילתי משולב וממוגן ממנו
יפעלו הן מחלקת הרווחה ,מרכז החוסן ,מרכז ההפעלה בחירום והמועדונים 'לב שלם'
ו'מלאכיי הנגב'.

חקלאות
גם בחקלאות נגענו הרבה בשנה האחרונה ,בעיקר במאבק להפחתת מחיר המים
השפירים לחקלאות ,עליו עמלנו רבות ולשמחתנו הוא הסתיים בהצלחה ובהפחתה
משמעותית של מחירי המים השפירים לחקלאות תוך מספר שני בודדות .וכיום ,אנו
ממשיכים לפעול על מנת שלא יעלה מחיר מי השפד"ן בעקבות הוזלת מחיר המים
השפירים.

ישוב חדש בשדות נגב
אנו ממשיכים לפעול בכל המרץ לטובת הקמתו של היישוב החדש בשדות נגב ,הקמתו
של ישוב חדש בישראל זו מצווה גדולה וחשובה ועם זאת מדובר בהליך בירוקרטי
ארוך ועל כן ,אנו ממשכים בנחישות לטובת עניין זה .בנוסף ,אנחנו פועלים לאישורן
של ההרחבות ביישובי המועצה ,על מנת להמשיך ולקלוט משפחות צעירות ואת הבנים
והבנות החוזרים ליישובים שלנו ולהביא להמשכה של הצמיחה הדמוגרפית המשמעותית
הנראית במועצה בשנים האחרונות ואנו צופים כי הליך אישור ההרחבות יסתיים ב3-5
השנים הקרובות.

תוכנית מתאר
השנה קיבלנו אישור מיוחד להיות חלק מפיילוט בפרויקט שיביא לשינוי משמעותי
בכל יישובי המועצה והוא הכנתה של תוכנית מתאר למועצה ,שהיא תוכנית אסטרטגית
לטובת גיבוש פרוגרמה אזורית .מטרתה של התוכנית היא 'לעשות סדר' בכל הנוגע
לתחומי המרחב הכפרי כדוגמת :תחבורה ,תעסוקה וכלכלה ,מגורים ,חקלאות ועוד
ועם אישורה של התוכנית תקבל הוועדה המקומית סמכויות נוספות.

מלאכי הנגב
לאחר שהצגתי בפני הנוכחים בטקס את התחומים הנ"ל ,ביקשתי מהם להתרווח
בכיסאות וליהנות מפרויקט מיוחד במינו שיצא גם הוא לדרכו השנה ,פרויקט שכולו
נשמה ,אהבה ונתינה .הקמתו של מועדון 'מלאכי הנגב' ,מועדון לילדים עם צרכים
מיוחדים ,במועצה .המועדון הוקם הודות ליוזמתה הברוכה של ליאור כהן ,תושבת
מעגלים ,אשר פנתה אליי בבקשה להקים את המועדון שייתן מענה חברתי לילדים
ובני נוער עם צרכים מיוחדים בשעות אחר הצהריים .בערב סיכום השנה הענקתי לה
אות הוקרה והערכה על מנת להודות לה על כל פעילותה למען הילדים והנוער עם
הצרכים מיוחדים בשדות נגב.

מצטיינים
במסגרת ערב סיכום השנה הענקנו את אות המחלקה המצטיינת לשנת  2017למחלקת
התחבורה ,אשר הנהגים בה מפגישים רגישות אין קץ לילדים ולכל המשתמשים
בהסעות המועצה .הנהגים הינם חלק אינטגרלי מפעילותה של המועצה ואנו מודים
להם על היחס הטוב לילדינו והדאגה לחזרתם הביתה בשלום בכל יום בשבוע.

תודות
לסיום ,אני רוצה להודות לאנשים שנמצאים לרוב מאחורי הקלעים והם חברי מלאית
המועצה 17 .נציגים מכל יישובי המועצה אשר פועלים ללא לאות למען תושבי
המועצה ,הם עוסקים בכל עניין ודבר החל מהפרט וכלה בציבור ומקדישים את זמנם
ומרצם בהתנדבות מלאה לטובת התושבים והיישובים.
תודה גדולה מגיעה גם לעובדי המועצה ,אשר הינם צוות מגובש הפועל כל השנה
למען שיפור השירות לכם ,התושבים .שכן ,בלי עבודת הצוות ,הנחישות והרגישות של
העובדים ,לא הייתי מצליח לנהל את המועצה או יותר נכון לומר ,לא היינו מצליחים,
שכן כולנו שותפים למפעל הטוב הזה שנקרא :שדות נגב ואני גאה לעמוד בראשו.
עם סיומו של ערב סיכום השנה עלו להופיע על בימת היכל התרבות הזמר דני
סנדרסון ולהקתו אשר הרקידו ושימחו את הקהל שגדש את האולם.
אני מאחל לכולנו ,המשך עשייה פורייה למענכם ,התושבים ,ושנזכה להמשיך ולעסוק
גם בענייני נשמה ונתינה כדוגמת מועדון 'מלאכי הנגב' גם בשנים הבאות.

שבת שלום ,תמיר עידאן

