שישי אישי פרשת בראשית תשע"ז
דבר תורה ,הרב ארי סט ,קיבוץ סעד
לאחר אכילת אדם וחוה מעץ הדעת ,מתגלה הקב"ה לאדם ,לחוה ולנחש ומעניש כל אחד מהם על
מעשהו .ענשו של הנחש ,המסית לחטא ,כולל שני חלקים (בראשית ג ,יד)" :עַ ל גְּחֹנְָּך תֵ לְֵך ו ְּעָ פָר
ת ֹאכַל כָל י ְּמֵ י חַ יֶּיָך" .שאלו חסידים את רבי מנחם מנדל מקוצק זצ"ל – וכי מה עונש יש באכילת עפר?
אם כך ,מזונו של הנחש מצוי בכל מקום! ברכה היא ולא קללה! ענה להם רבם :קללה גדולה יש כאן.
בנתינת העפר למאכל אומר הקב"ה לנחש' :אינני מעוניין לשמוע את תפילותיך ,בקשותיך ותחנוניך.
קח את מאכלך ולך'! התפילה היא הקשר הקבוע והתמידי של האדם עם הבורא .בשעה טובה סיימנו
את ימי הדין והשמחה של חודש תשרי ,חודש של התמלאות בכוחות רוחניים ע"י תפילות ומצוות
רבות .נתפלל שהמטען הרוחני של תחילת השנה יסייע לנו לממש את הקשר עם הקב"ה בכל יום ויום
מימי השגרה הברוכה.
שרשרת הדורות
ביום חמישי האחרון התקיים מפגש הסיכום של פרויקט 'שרשרת הדורות' במושב שרשרת ,אליו
הגיעו ילידי המושב מכל רחבי הארץ .במהלך החודשים האחרונים נערך במושב פרויקט ייחודי,
בהובלתם של בני הנוער מהמושב ,במסגרתו הם נפגשו עם וותיקי ומייסדי המושב ותיעדו את סיפורי
עלייתם ארצה ועלייתו של המושב על הקרקע .הוותיקים שיתפו את בני הנוער בסיפוריהם המרתקים
ויחד הם יצרו תיעוד אשר ישמר לדורות הבאים .אני רואה חשיבות רבה בפרויקט זה ,אשר מקיים
הלכה למעשה את הציווי "והגדת לבנך ביום ההוא" ,כאשר במקום סיפור יציאת מצריים הוא מלמד
אותנו על סיפור היציאה מהגולה והקמתה של מדינת ישראל.
שגרירים לשלום
השבוע הגיע אל עוטף עזה חה"כ יאיר לפיד מלווה בשגרירים ממדינות שונות ברחבי העולם ,וזאת
במטרה להציג בפניהם את מורכבות החיים של תושבי העוטף והעורף ,על מנת שיסייעו לנו בתהליך
ההסברה בעולם כולו .בביקור שוחחתי עם השגרירים ויחד עם ראשי המועצות בעוטף עזה סיפרנו
להם על האזעקות ,הריצה למחסה ,החיים בשגרת חירום והצורך התמידי במיגון .לצד זאת סיפרנו
להם על האמונה הגדולה שמחזיקה אותנו כאן ועל הצמיחה הדמוגרפית למרות האיום הביטחוני.
סיירנו עם השגרירים במנהרה שנחשפה על ידי צה"ל והצגנו להם את הנוף הנשקף במעוז מול עזה,
הם יצאו מהביקור עם הרבה חומר למחשבה ועם נכונות להסביר לעולם את החיים של הישראלים
בעוטף עזה וביישובי הדרום.
לעבודה ולמלאכה
ביום של ישי נערך במועצה 'יום העובד' במסגרתו הגיעו להיכל התרבות מיטב המרצים בתחומי זכויות
העובדים ברשויות המקומיות והעניקו ידע רחב לעובדי המועצה בתחומים אלה .במהלך היום נהנו
העובדים משלל פינוקים לצד הרצאות מרתקות וזאת במטרה לומר לעובדי המועצה תודה על עבודתם
במהלך השנה כולה למען המועצה והתושבים .בהזדמנות זו אני רוצה להודות לכלל עובדי המועצה
אשר עושים לילות כימים לרווחת התושבים.
נוער לתפארת
גם השנה קיימנו בליל הושענא רבה לימוד לנוער ,ערב זה הפך למסורת עם השנים ואליו מגיעים בכל
שנה בני נוער רבים מכל יישובי המועצה .השנה ,קיימנו את הערב בהיכל התרבות אשר לשמחתנו
התמלא מפה לפה בנערים ונערות מיישובי המועצה .כחלק מהלימוד הגיע השחקן והזמר גיא זוארץ
לספר על התקרבותו ליהדות ועל האתגר בשמירה על זהות יהודית במהלך עבודתו בסביבה חילונית
מודרנית .בסיומו של הערב ציינתי בפני בני הנוער את שמחתי על ההיענות הגדולה בלימוד זה וכן,

בכל פעילות נוער המתקיימת בישובים ובמועצה ,יחד עם מחלקת הילדים והנוער נמשיך ונעניק לבני
הנוער את מירב המשאבים להצלחתו של דור העתיד שלנו.
מצווה גדולה להיות בשמחה
בצאת החג חגגנו ,חברי המליאה ועובדי המועצה ,יחד עם תושבי המועצה בהקפות השניות בישובים
השונים ,כאשר השנה לשמחתנו הצטרפו ישובים רבים למסורת ההקפות השניות .ביישובים רקדנו
ושרנו יחד עם התושבים ונהנו לראות את שמחתו של עם ישראל בתורה .היה משמח במיוחד לראות
את הקהילות הצומחות בישובים ואת הריקודים של וותיקי היישובים יחד עם דור הבנים ותושבי
ההרחבות .שנזכה לשמוח בכל שנה בתורתנו הקדושה ולרקוד יחד לכבודה.
אושפיזין
עם סיומו של חג הסוכות הגיעה למועצה משלחת של כ 40-יהודים מהקהילה היהודית בסאו פאולו,
ברזיל .בפתח ביקורם סיפרתי להם על הקהילה שלנו בשדות נגב ,על החינוך ,איכות החיים
וההתמודדות עם החיים בשגרת החירום .לאחר שסיפרתי על 'צוק איתן' שאלו אותי חברי הקהילה,
כיצד ניתן להסביר שלמרות המצב הביטחוני הקהילה שלנו רק פורחת וצומחת? השבתי כי התושבים
שמגיעים לגור ביישובי שדות נגב אינם בוחנים את המצב הביטחוני ,כי אם את חום הקהילה ,את
החינוך ,את המרחבים והשדות הירוקים ואת איכות החיים שהם מקבלים ביישובים שלנו וכמובן ,מה
שמוביל אותם אלינו זוהי הציונות הפועמת בליבותיהם .לאחר מכן ,המשיכו חברי המשלחת לתצפית
וסקירה ביטחונית בגבול הרצועה וכן ,נפגשו עם חיילי כיפת ברזל וחיזקו את ידיהם .אני רוצה להודות
לאנשי קרן היסוד ,אשר פועלים להבאת משלחות ולקיום קשר בין יהדות התפוצות ליישובי המועצה.
שבת שלום,
תמיר עידאן

