
 שישי איש פרשת כי תצא

 

יותר משבעים  –פרשת השבוע שלפנינו, פרשת כי תצא, היא אחת הפרשיות העשירות במצוות 

מצוות בפרשה אחת. היא פותחת בדיני המלחמה וממשיכה במצוות כלפי העבד, בדיני אישות 

 ועוד. 

מונה כמה עמים שישראל מצווים  הפרשה אחד הציוויים המעניינים הוא, היחס לעמים שמסביב.

"זכור את אשר עשה לך  להתרחק מהם:  "לא יבוא עמוני ומואבי בקהל ה' גם דור עשירי",

" לא תתעב מצרי כי גר היית  –עמלק...תמחה את זכר עמלק מתחת השמיים" ולעומתם 

 בארצו". 

בלחם ומים  גישה מעניינת ומאלפת. את עמון ומואב יש לשנוא "על דבר אשר לא קדמו אתכם

שנה, יש איסור  044בדרך באתכם ממצרים" , אבל את מצרים, ששעבדו את בני ישראל בפרך 

 כי גר היית בארצו.   –לתעב. כי למרות הכל , יש לישראל חוב מוסרי למצרים שבתוכם חיו 

 

 פגישה עם שר הביטחון 

 

גדור ליברמן שביקר היום, יום שישי, נפגשנו, ראשי רשויות העוטף , עם שר הביטחון , אבי

באזור. בפגישה השתתפו קצינים בכירים מאוגדת עזה. השר ליברמן הביע את הערכתו הגדולה 

ליכולת העמידה של תושבי מערב הנגב באירועים הביטחוניים. הוא ביקש מאיתנו לסקור את 

רך ואנחנו העלינו לפניו גם את צורכי הביטחון וגם את הצו הצרכים הנובעים מהמצב הביטחוני

להמשיך ולחזק את היישובים ולהבטיח את המשך הצמיחה הדמוגרפית  ביישובי 'עוטף 

 ישראל'.

שר הביטחון הציג לפנינו את תפיסת הביטחון שלו בכל הנוגע לעימות עם עזה, ואמר: "אני לא 

המציאות  –חלק מתהליך ההסדרה עם החמאס ולא מאמין בהסדרה. ההסדרה היחידה היא 

הצהיר כי ישראל תשמור על המשוואה שקבעה ולפיה ייפתחו המעברים בשטח".  השר שב ו

 לרצועה רק אם יישמר השקט.

השר ליברמן מרבה לבקר באזור שלנו והוא קשוב מאד לנו ולצרכים שלנו. אמרנו לו שאנחנו 

שחיי התושבים ב 'עוטף ישראל' שהממשלה תמשיך להנחות את הצבא לדאוג לכך מקווים 

 מתנהלים חייהם של כל התושבים בתחומי ישראל. כפי שיתנהלו בדיוק 

 

 

 

 

 

 



 תכנית מתאר לשדות נגב מכינים

 

השבוע יצאה לדרך תכנית המתאר לשדות נגב. המועצה האזורית שדות נגב היא בין המועצות 

 ת.ניהראשונות בארץ לגבש תכנית מתאר כולל

השבוע התקיימה ישיבה ראשונה של הצוותים העוסקים בגיבוש תכנית המתאר בהשתתפותו 

של ראש המועצה ושל מנהלי המחלקות במועצה עם אנשי האגף לתכנון מקומי  ועם הצוות 

 המגבש את התכנית. 

צוותי התכנון יסיירו ביישובי המועצה וילמדו את חזון המועצה בתחומי החינוך, התשתיות, 

 ה, התיירות ועוד, בהתחשב במאפייני האזור. הכלכל

האתגר העומד בפני מתכנני תכנית המתאר הוא מורכב שכן אופי הישובים במועצות האזוריות 

מהווה גורם חשוב בשיקול הדעת , ההאופי הכפרי , ובכלל זה אינו דומה לערים הגדולות

את זהות הישובים עלתה הכוונה לחזק  השבוע  בפגישההתכנוני העתידי של הישובים. 

 חקלאיים.-הכפריים

נהל התכנון, לסיור יוצוות מ צוות התכנוןועמו  צחי עסיס, מהנדס המועצה כבר השבוע יצאו 

יגיעו אנשי המנהל בשבועות הקרובים כרות ראשונית עם הישובים. יביישובי המועצה לצורך ה

 לכל ישוב ויכירו לעומק את הצרכים העולים מהשטח.

הכנת תכנית מתאר מפורטת היא מלאכה מורכבת. במהלכה אנחנו לומדים את הצרכים של 

חינוך, רווחה, שצ"פים, כלכלה ועוד. על פיהם תגובש תכנית מתאר  –כל יישוב בכל התחומים 

 ועל פיה תיעשה הבנייה והפיתוח.  מפורטת למועצה כולה

 

 

 נשלמת ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים 

 

 עמד בסימן סוף הקיץ והשלמת ההיערכות לפתיחת שנת הלימודים.השבוע הזה 

לקראת חידוש שנת הלימודים סיירתי עם מנהלי המחלקות הרלוונטיות במוסדות החינוך שלנו 

ריהוט, מיזוג אוויר, בטיחות  –כדי לבדוק את הצרכים ולהשלים את ההכנות בכל התחומים 

המבנים משביע רצון ואת מה שצריך להשלים  ועוד. אני שמח לבשר כי בסה"כ המצב הפיזי של

 , נשלים במועד. 

 

 לצד הכנת המבנים לפתיחת השנה, גם הצוותים נערכים.

 

השבוע קיימנו יום היערכות משותף לסייעות ולגננות ולמפקחות. את יום ההיערכות יוזם מדור 

ת אחד הגנים במועצה על פי התפיסה הרואה בגננות ובסייעות ובמפקחות מקשה אחת, צוו

המנהל יחד את פעילות הגן. ביום העיון השתלמו הגננות והסייעות  בנושאי בטיחות וביטחון 



ולראשונה השנה קיימנו גם סדנה מרתקת בנושא עבודת צוות. איך לעבוד במשותף. אנחנו 

 מייחסים לכך חשיבות רבה מאד. הסדנה אורגנה ביחד עם היועצת החינוכית של המועצה.

 הגנים מוכנים לקלוט את הילדים.  –ק אפשר לסכם בסיפו

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 הפוגות  

 

 הרגיעה היחסית באירועים הביטחוניים אפשרה לנו לצאת לפעילויות הפגה. 

פעילויות הפגה  שבהן השתתפו כאלף תושבים. שתי פעילויות התקיימו בפארק  0השבוע היו 

קיים פעילות הקופים, עוד שתי פעילויות התקיימו בחווה של חוה ובשבוע הבא, אי"ה, תת

מיוחדת לבני הגיל השלישי בחמי געש, עם ארוחה בשרית. כמאה תושבים נרשמו לפעילות 

 הזאת. 

 

 



 קייטנת מלאכים 

 

טיול ג'יפים,  –גם הילדים יצאו השבוע לקייטנת "מלאכי הנגב", שבוע גדוש באירועים מסעירים 

 בבאר שבע. דע-הפנינג, סרט בנתיבות, סדנת בישול וסדנת תיפוף וביקור בלונה

ילדים שנהנו  81את הקייטנה המיוחדת הזאת יזמה ליאור כהן עם מתנדבים והשתתפו בה 

 מכל רגע. 

הקייטנה היא סיכום הפעילות בשנה האחרונה של מועדון 'מלאכי הנגב' ואנחנו צופים לקראת 

 חידוש הפעילות והרחבתה בשנה הבאה. 

 

 

 

 הוועד למען החייל מרימים כוסית לשנה הבאה 

 

יום חמישי  אירחה חנה אטיאס שלנו בביתה במושב זרועה את מתנדבי האגודה למען החייל ב

בשדות נגב להרמת כוסית לשנה החדשה. בירכתי את החיילים והודיתי להם על פעילותם 

הנחושה למען שמירת ביטחוננו, הודיתי גם לפעילי הוועד למען החייל ולחנה היקרה על מה 

. זה היה ערב מהנה של גיבוש ותודה באווירה נהדרת. ושוב תודה שהם שעושים למען החיילים

 מיוחדת לפעילים המסורים המביאים לידי ביטוי את הערכתנו ואת אהבתנו לחיילי צהל. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 שרים בסוף הקיץ 

 

נתכנס כולנו, מנער ועד זקן לשירת המונים בניצוחו של דביר  1..8אלול, ביום רביעי, י''ז ב

 'נגב ישראלי' ומקהלת 'ניצני נגב' בשיר 'רק בגלל הרוח'.דהן ובהשתתפות להקת 

 .81:84התכנסות: 

 אז צחצחו גרונות ובואו לשיר ולהוכיח כי יש בנו רוח מיוחדת. 

 

 

 .שבת שלום


