
קבלת קהל
במסגרת שיפור השירות ובמטרה לייעל את 

פעילותו של תחום הווטרינריה במועצה, 
אנו שמחים להודיעכם כי התווסף מועד 

שבועי לקבלת קהל, חיסון ושיבוב כלבים, 
החל מתאריך 20.11.16. בימי ראשון, בין 

השעות 18:00-16:00 במתחם מחלקת 
התחבורה. יש לתאם הגעה מראש במזכירות 

050- מחלקת שפ"ע, 08-9938913, 
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מטפחים מצוינות

במחלקת החינוך התקבלו השבוע ציוני 
מבחני המיצ"ב, בתיכונים 'נריה בנים' 

ו'נריה בנות' ניכר שיפור משמעותי 
במבחני המיצ"ב בכל המקצועות, כאשר 

בתיכון 'נריה בנים' הצטיינו תלמידי כיתות 
ח' במקצוע האנגלית והעפילו לעשירון 

השביעי ושיפרו את הישגיהם ביחס למיצ"ב 
הקודם ב-150%, כאשר הציון הממוצע 

בתיכון גבוה ב-7 נקודות מהממוצע הארצי 
באנגלית. בתיכון 'נריה בנות' ניכרה מגמת 
שיפור גבוהה במקצועות המדעים, כאשר 

הם העפילו לעשירון ה-7 בתחום זה והציון 
הממוצע גבוה ב-5 נקודות מהממוצע הארצי 
בתחום זה. באולפנת 'צביה' הצטיינו בתחום 

האקלים החינוכי, עליו העידו התלמידות 
והצוות החינוכי בשאלון שמילאו במסגרת 

המבחנים, האקלים החינוכי שם דגש 
על היחס של הצוות לתלמידות והיחס 

של ההנהלה לצוות. אני רוצה לברך את 
התלמידות והתלמידים על הציונים הגבוהים 

אליהם העפילו ועל ההישגים וכן, את 
הצוותים החינוכיים בבתי הספר על טיפוח 

המשתתפים. טרם היציאה לטיול איחלתי 
לוותיקים טיול נעים ונסיעה מוצלחת וכן, 
שיבחתי את העוסקים במלאכה על היוזמה 

המבורכת.

שישי אישי פרשת וירא 
דבר תורה

 הרב ראובן דרעי
מושב שוקדה

"וירא אליו אלוקים", מקשה 'אור החיים', מדוע הקדים הכתוב את הוראה לנראה, היה צריך 
לומר וירא ה' אליו. מסביר הרמב"ם ב'מורה נבוכים', כי אצל הקב"ה לא שייך שום שינוי, 
תנודה ותודעה. על כן, אין הכוונה כי הקב"ה נעתק ממקומו, אלא כל התקרבותו והתגלותו 

אל האדם תלויה בהתקרבות האדם אליו יתברך, כמו שנאמר: "אני לדודי ודודי לי", דהיינו, 
לפי הכנת האדם והכשרתו יגיע לידי השגת רוממות ה' ורוח ממרום תערה עליו שיוכל 

לחזות בנועם ה'. 

ביטחון פנים

ביום חמישי הגיע לביקור במועצה השר לביטחון פנים, חה"כ גלעד ארדן. במהלך ביקורו 
קיימתי עימו ישיבת עבודה בה עסקנו בנושאים שונים, בהם חיזוק מרכיבי הביטחון ביישובי 

העורף, סיוע בזירוז ההליך לקבלת רישיון נשק בקרב חקלאים וכן, החזרתם של פלוגות 
המג"ב לביצוע סיורים בישובי המועצה ובשדות הסמוכים וכל זאת על מנת לחזק את תחושת 
הביטחון בקרב התושבים. השר ארדן ציין כי הוא כבר החל בפעולות למען החזרת הביטחון 

האישי בשדות נגב וכי הוא יוסיף ויפעל ללא לאות למען נושא זה.  
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המצוינות בקרב התלמידים. ציונים אלה 
הינם המשך ישיר להשקעה המרובה של 

מחלקת החינוך יחד עם וועדת החינוך 
והצוותים החינוכיים בבתי הספר.   

חינוך חברתי
במסגרת תכנית האב לחינוך מקימים בימים 
אלה במחלקת החינוך מספר פורומים בהם 
מתנהלים דיונים בתחומים שונים. השבוע 

התכנס לראשונה פורום חינוך חברתי, 
בו הציגו מנהלי בתי הספר את תכניות 
העבודה שלהם בתחום החינוך החברתי 

לחברי וועדת החינוך. המנהלים הציגו את 
היעדים והמטרות שלהם בתחום החינוך 

החברתי ואת הפעולות אשר יתקיימו בבתי 
הספר ונפרסות על פני השנה כולה. מטרתה 

של הוועדה לחינוך החברתי הינה הבניית 
התחום בקרב מנהלי בתי הספר וכן, קיומה 
של למידת עמיתים גם בתחום זה, אשר יש 

לו השפעה רבה על כלל התחומים.   

מטיילים ונהנים
השבוע יצאו וותיקי המועצה לטיול בן 
3 ימים ברחבי הארץ, הם נהנו משלל 

פעילויות וחוויות יחד עם צוות הקהילה 
התומכת ומרכז חוש"ן. המיוחד בטיול 

שהתקיים השבוע היה התאמתו של הטיול 
לכלל אוכלוסיית הוותיקים, כך שגם אנשים 

המתקשים בהליכה יצאו לטיול ונהנו יחד 
עם יתר חבריהם. צוותי הקהילה התומכת 

ומרכז חוש"ן הכינו תכנית עשירה ומגוונת 
כדוגמת ביקור במפעל השעונים בקבוצת 
יבנה, סיור באגמון החולה ושיט בכנרת 
ודאגו שהטיול יענה לצרכיהם של כלל 

שבת שלום, תמיר עידאן


