
בונים ומצמיחים
ביום שלישי השתתפתי בכנס ראשי רשויות 

מחוז דרום עם שר השיכון, במהלך הכנס 
הציג בפנינו השר את סיכום השנה של 

משרד השיכון ואת העבודה הרבה שנעשתה 
בתחומי עבודתו בשנה החולפת. טרם 

תחילתו של הכנס, קיימתי ישיבת עבודה עם 
השר וצוות משרדו, בה סיכמנו את הפרטים 

האחרונים בדבר הצעת המחליטים אשר 
תוגש לממשלה על הקמתו של יישוב חדש 

במועצה. 

השכלה גבוהה מהגן
הגן המדעי במועצה עובר חידוש ושדרוג 

משמעותי הודות לסיוע של קרן היסוד 
וקהילת יהודי ריו דה ז'נרו בברזיל, בימים 

אלה אנו מתכוננים לפתיחתו המחודשת 
של הגן, בחודש ינואר הקרוב, בטקס חגיגי 

בהשתתפות שר המדע וחברי קהילת ריו. 
השבוע הגיעו לסיור למידה בגן, חברי 

המועצה להשכלה הגבוהה בישראל יחד 
עם צוות מכללת 'חמדת הדרום'. במהלך 

הסיור הם קיבלו הסבר על הנלמד בגן 
ועל המשאבים שמשקיעה המועצה בחינוך 

הענפים והעצים שנטו ליפול וסיירו בישובים בחיפוש אחר מפגעים בטיחותיים בהם יש לטפל 
טרם הגשם. במידה וקיימים מפגעים בטיחותיים נוספים, או שנוצרים מפגעים שכאלה בשל 

08-9938913, ירון:  08-9938107 או למחלקת השפ"ע:  הגשמים, אנא פנו למוקד המועצה: 
050-7641919, על מנת שנטפל בהקדם. שיהיה לכולנו חורף גשום  050-5485087, ברכה: 

ובטוח.

כיתת אומן

ביום חמישי האחרון השתתפו תלמידי ה'סטודיו לאב' בכיתת אומן בבאר שבע, שם הם שמעו 
place making על שילוב החינוך  מפי ד"ר בנג'מין סטוקס מומחה בעל שם עולמי בתחום 

עם יצירה וטכנולוגיה בזיקה למקום בו אנשים חיים ופועלים. בנוסף לכך, מוטי אדרי, מנהל 
מחלקת החינוך שלנו, הרצה בכיתת האומן והציג אל מול כלל המשתתפים את הפרויקט 

הייחודי, שהוא פרויקט הדגל של שתופות ביחד והמועצה, המשלב תלמידים מתחומים שונים 
המספרים את סיפור המקום בשימוש בכלים ייחודיים כמו סרטי אנימציה, מציאות רבודה 
ומחקרים מדעיים בחקלאות. המשתתפים התרשמו מאוד מההשקעה של המועצה בתחומי 
המדעים והחקלאות ומן התוצרים של תלמידי ה'סטודיו לאב' שלנו. יישר כוח לתלמידים 

ולמנהל מחלקת החינוך, על עשייה מבורכת אשר מהווה גאווה גדולה לכולנו.

שישי אישי פרשת תולדות 
דבר תורה

 הרב שמואל צוברי
מושב שרשרת

נאמר בפרשתנו על יצחק: "וכל הבארות אשר חפרו עבדי אביו...סתמום פלישתים וימלאום 
עפר" נשאלת השאלה מדוע הפלישתים סתמו את הבארות שחפרו האבות? הרי כך הארת 

לא תישאר שממה ותרבה העזובה. עונה על כך "הכתב והקבלה" שאברהם אבינו קרא 
לבארות לזיכרון לחסדי ה' ופעולותיו, לפי שהוא לימד את הרבים דעת ה' ולהורות להם 

שאין ממשות באלילים וכשהיו באים אליו לבקש מים היה אומר להם 'נלכה נא לשאוב מים 
מבאר ה'' וכך היה מלמדם את דרך ה'. לכן הפלישתים מילאו אותן עפר, כיוון שהם רצו 

שדרכו של אברהם, שמגלה שם ה' על ידי הבאר, להכחידם מן העולם, עד שבא בנו יצחק 
וחפר את הבארות מחדש וגילה את שם ה' לכל העולם. כן אנו מוטל עלינו לגלות את הבאר 

"באר ה'" לכל העולם עד שיופקו ממנו מים חיים שירוו את כל העולם.

גאוות יחידה
מנהל חברה ונוער מקיים קורס אורנטציה לרכזי הילדים והנוער במחוז כולו, כאשר בכל 
פעם נבחרת מחלקה אחרת במחוז דרום לארח וללוות את הקורס. השנה, נבחרה מחלקת 

הילדים והנוער שלנו להיות המלווה והמארחת של הקורס, זה כבוד גדול שכן מחלקת 
הילדים והנוער שלנו נבחרה בזכות היותה המחלקה המובילה במחוז דרום. במהלך הקורס 

יקבלו רכזי הילדים והנוער כלים מקצועיים לעבודתם החינוכית ביישובים. יישר כוח 
לצוות מחלקת הילדים והנוער על העבודה המסורה.  
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למקצועות המדעים מגיל גן ועד גיל 
תיכון. צוות המל"ג התרשם מאוד מהנעשה 
במועצה בכלל ובגן המדעי בפרט וציין כי 

אנו הרשות היחידה בארץ אשר מפעילה גן 
שכלל הלמידה בו היא בתחומי המדע.   

תהילה לאזור 
התעשייה

מוסך 'תהילה' פתח את שעריו מחדש, 
לאחר שעבר מקום והגדיל את המוסך 

ואת צוות העובדים באופן משמעותי. ביום 
חמישי האחרון נערכה הפתיחה המחודשת 
של המוסך, שם הציג בפנינו מנהל המוסך 

השירות שהם מעניקים לתושבי האזור כולו 
ולחיילי צה"ל. בחודשים האחרונים אנו 

עוברים מהפכה באזור התעשייה, התשתיות 
עוברות שדרוג בהיקף כספי חסר תקדים 
ובקרוב יתווספו גם מצלמות אשר יעניקו 
הגנה נוספת לעסקים באזור. כמו כן, אנו 

עובדים על תכניות להרחבתו של אזור 
התעשייה ושינוי יעוד לפתיחה של עסקי 

מסחר באזור התעשייה הקיים. אני מאחל 
הצלחה רבה לצוות מוסך 'תהילה' במעונם 

החדש.

החורף כבר כאן

בשבוע האחרון עבדו במרץ צוותי מחלקת 
השפ"ע והגינון להכנת המועצה, היישובים 

ומוסדות הציבור והחינוך לקראת מזג 
האוויר החורפי והגשום הצפוי בסוף השבוע 

הקרוב. הם ניקו את המרזבים ושיחררו 
את הסתימות בפתחי הניקוז, גזמו את 

שבת שלום, תמיר עידאן


