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 שישי אישי

 "נחמו נחמו עמי"

 שבמרכזה - החשובה הפרשה. באב תשעה שאחרי בשבת תמיד קוראים אנחנו, ואתחנן, השבוע פרשת את

 הנחמה דברי". אלוקיכם יאמר, עמי נחמו נחמו. "שלה ההפטרה בזכות גם מוכרת - הדברות עשרת

 נבואות השבוע  בהפטרות ונקרא נשוב שבתות שבע במשך מכאן.  הגדול החורבן לאחר ישעיהו הנביא של

 ". דנחמתא שבע" שמם ומכאן נחמה

 לו ולהתיר לו למחול' ה אל התחנן איך לעם מספר הוא. לנחמה זוכה איננו רבנו משה שדווקא הדבר סמלי

ם י  ּבִ' ה רּב ְֵ֨תע  ּיִ"ו  . זוכה לא אבל, לארץ להיכנס ְנכ ֶ֔ ע  ַ֣ א ְלמ  ַ֖ע ְול ֹ֥ י ׁשָמ  ָלָ֑ רּי ֵ֨ ו   א  י  ' ה אמ  ל  ךְ  א  ב־ָלֶ֔  ר 

ל־ ףּת֗א  י רּב ֹּ֥ד  ֹוס  ַ֛ ל  ֹוד א   על' ה של הכעס". בגללכם" לא. משה אומר" למענכם" ".הּז   ה   ָבֹ֥רּדָּב  עַ֖

 . יהושע הוא הלא, לארץ אותם שיכניס אחר למנהיג זקוק העם כי, העם למען הוא משה

  שר בגן הילדים

, והמודיעין התחבורה שר .בעיניהם המצב את ולראות לחזק, לשוחח כדי, ממשלה שרי כאן ביקרו השבוע גם

 הבגרות מן והתפעל הילדים עם שוחח הוא. תבערה בלון נפל ששם בתקומה הילדים בגן ביקר, כץ ישראל

. מעזה לאלימות קץ לשים ישראל לפני הניצבות האפשרויות שתי על השר דיבר כך אחר. שהפגינו והשלווה

 אבל, מנשק פירוז תמורת מהשיקו אתבמלחמה  עזה על ולכפות, החמאס שלטון את להפיל, היא האחת"

 אי של הקמתו ידי על עזה על מהאחריות מלאה התנתקות היא השנייה. הזאת במלחמה מעוניינים לא אנחנו

 וקיםדהב יערכו ושם לעזה סחורות יועברו שדרכו מהיבשה מ"ק 5 של במרחק עזה מול בים מלאכותי

 ". השונים

 שקט איזשהו פה ישבהזדמנות זו אמרתי לשר )במטרה שיעביר את הדברים לחברי הקבינט הביטחוני( כי, 

 גדולה מערכה סף על ממש היינו האחרונה בשבת. אש הפסקת של מסודרת הכרזה שום פה אין מדומה

, רקטה או עפיפון, בלון זה אם משנה ולא השקט של נוספת הפרה תהיה אם כי מצפים אנו. מלאה ובכוננות

 ...האש הפסקת הופרה מיממה פחות כעבור, ואכן. הצבא של קשה מאוד מאוד תגובה תהיה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 הצום את בנט שבר איפה

 . ובסעד בעלומים וביקר בנט נפתלי, החינוך שר לכאן הגיע, באב בתשעה, השבוע בראשית

 . פורת ויעל צביקי של בביתם בסעודה הצום את שבר שאחריה ערבית בתפילת פתח הוא הביקור את

מגזר ל עדיפות למתן בממשלה יפעל כי הצהירו החקלאות בענף המצוקה על החברים עםשוחח  בנט השר

 . העוטף למועצות הטבות במתן ויתמוך החקלאי

 נפעל לא אם" הזהיר החינוך שר. התפוצות ליהודי ישראל בין המתרחב הקרע – השר שהעלה נוסף נושא

 ".התבוללות נראה, הקרע לאיחוי בדחיפות

 מוגנת תרבות

 בעלומים  תושבים עם נפגשה רגב  השרה. באב בתשעה, יום באותו לכאן הגיעה רגב מירי התרבות שרת גם

 להכיל שיוכללתושבי המועצה  ומוגן גדול תרבות בית להקים ביקשו התושבים.  תרבות -   ממנה ביקשו והם

 . ולקדם  לבדוק הבטיחה מצידה השרה. חרום בזמני שונות בהתכנסויות התושבים את

 

 

 

 



 

 הניצב עם פגישה

 נתן  צ"תנ אליו התלוו. עבודה לפגישת השבוע אלינו הגיע, כהן מוטי נציב, במשטרה דרום מחוז מפקד

 על המחוז למפקד סיפרתי הפגישה במהלך. נתיבות תחנת מפקד, כהן צחי צ"וסנ הנגב מרחב מפקד, בוזנח

תי, בשם איחלבהזדמנות זו . נתיבות משטרת עם הפורה הפעולה שיתוף ועל השונים בהיבטים שלנו המועצה

 .החדש בתפקידו כהן מוטי לניצב גדולה הצלחה כל תושבי המועצה, 

 

 

 הפסקה ללא קיץ

 לפארק יסודי בגיל ילדים 550 יצאו שלישי ביום. פעילויות ממגוון נגב שדות ילדי נהנו השבוע גם קייטנות:

 ללא והזמנתם גדול לב רוחב גילוי על הפארק להנהלת להודות המקום כאן. קצרה להפוגה בחולון הלגו

 .היפה הישראלי נראה כך. העוטף ילדי של תשלום

 כפי,הילדים. הראשונות לקייטנות המשך קייטנת שהיא המדעים קייטנת,השבוע שנפתחה ייחודית קייטנה

 .המדע חידושי  לגלות נלהבים,לראות שאפשר

 נעימה בצורה הזה החופש את לעבור ולילדים להורים המאפשרות המשך קייטנות מתקיימות בגנים גם

 .יותר ושמחה

 הערב. הגדי בית במושב העם בבית השבוע התקיים", ישראל בשביל,  "ישראלי זמר ערב שרים בכיף:

 . שהגיע לקהל מרובה הנאה אתו הביא", הכפר זקני" להקת עם ביחד ושירים סרטונים ששילב

 ועד הצהריים משעות החל בסופרלנד כיף ליום המועצה מתושבי איש  150 כ יצאו, חמישי ביום סופרלנד:

 וכניסה הסעה גם שכלל מסובסד ולמחיר הארגון לכל דאגה במועצה התרבות מחלקת. מאוחרת לילה שעת

 .לאתר

 

 


