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יעקב רואה סולם, ובו מלאכים שעולים ויורדים. קודם עולים ואח"כ יורדים. אם 
לא עולים אי אפשר לרדת. בחסידות מבארים כאן נקודה חשובה, המלאכים 

העולים והיורדים מלמדים את יעקב )ואותנו( שאפשר לעלות ואפשר גם לרדת. 
אך חשוב לשים לב, שזה לא לגמרי סימטרי. לעלות הרבה יותר קשה מלרדת. 
אדם מתאמץ מאוד לעלות, אך הירידה יכולה להיות ברגע אחד. זה נכון בכל 

תחום בחיים, ובמיוחד בעבודת ה'. האדם צריך להתאמץ כדי לעלות ולהתקדם 
בעבודת ה'. המאמץ הזה צריך להיות תמידי. תמיד שואפים קדימה, אך צריך 

לדעת שעם לא נתאמץ בקלות נרד למטה. בלי שנשים לב, הירידה היא הרבה 
יותר קלה ומהירה. 

מצדיעים וגאים

דודו טרבלסי ממושב שרשרת, הוכיח לכולנו יותר מפעם אחת כי כוח הרצון גובר 
על כל מכשול בדרך. לפני כשבוע, הוא הוכיח לנו זאת שוב, כאשר קיבל דרגת 

סמל בטקס מרגש במיוחד. דודו, אשר התגייס לפני כשנתיים לצה"ל ומשרת 
בבסיס רעים באוגדת עזה, לימד את החיילים והקצינים כי עם חיוך גדול ונחישות, 
אפשר לצלוח כל קושי ולהתגבר על כל מגבלה. במהלך השנתיים האחרונות הוא 

התנדב ושירת ככל החיילים בבסיס והתחבב על כולם עם החיוך הנסוך על פניו 
באופן קבוע. לפני כשבוע, העניק לו מפקדו דרגת סמל, כאשר לצידו בני משפחתו 

הגאים, חבריו החיילים וקצינים אשר הגיעו להצדיע לדודו. יישר כוח דודו, על 
והצלח, אנו גאים בך ומצדיעים לך!

מושבי הנגב
השבוע התכנסה האסיפה הכללית של מושבי הנגב, פתחנו בסקירה מקיפה אודות 

פעילות החברה, הרפורמות שבוצעו בה בתקופה האחרונה ודרכי ההתייעלות 
אשר הביאו לצמיחה ברווחים של החברה, אשר מסתכמים בשלוש השנים 

האחרונות בכ-100 מיליון ש"ח לעומת כ-30 מיליון ש"ח בשלוש השנים טרם 
הרפורמה. על סדר היום עלתה הצעה לשינוי מבנה ארגוני של מושבי הנגב 

הכוללת הקמת אגודה שיתופית חקלאית שתרכז ותנהל את כל גידולי השדה.  

מורשת קרב
כהכנה ליום ההוקרה לנכי ופצועי צה"ל שיתקיים ביום ראשון הקרוב, נפגשו 
בשבוע שעבר נציגי מועצת הנוער ומדריכי בני עקיבא עם פצועי צה"ל בבית 

הלוחם בבאר שבע. במהלך הביקור הם שמעו מפי חן שוורץ, נכה צה"ל שנפצע 
במבצע 'צוק איתן', על ההתמודדות עם הפציעה ועם השינוי בחיים שהוא הכיר 

עד הפציעה. בנוסף, בני הנוער שיחקו טניס וכדורסל בכסאות גלגלים, מתוך ניסיון 
להמחיש את הקושי בשינוי החיים ברגע אחד. בני הנוער ציינו בסיום הביקור את 
הערך הרב שהם קיבלו בעקבות סיפורי הלוחמים וההזדהות עם הקושי איתו הם 

נאלצים להתמודד. יישר כוח לבני הנוער שלנו על האכפתיות כלפי הקהילה 
והחברה.

חוגים בקהילה
במטרה להנגיש את החוגים לכלל האוכלוסייה, השבוע פתחנו מרכז חוגים חדש 

ביישוב מעגלים. במרכז יתקיימו חוגים שונים לכל הגילאים והוא ישרת את תושבי 
גוש שרשראות. פתיחת המרכז במעגלים, מהווה המשך ישיר למעבר של החוגים 

מהמועצה לבתי הספר והיישובים על מנת להפוך את חוגי ההעשרה לנגישים 
יותר וזמינים יותר לתושבים וכחלק מהפעילות הבלתי פורמאלית ביישובים 

במהלך השבוע. 

חנוכה
במהלך חג החנוכה יערכו פעילויות שונות לילדים ולנוער, בישובים ובמועצה. 
השבוע נשלח לבתי התושבים ברושור המפרט את כלל הפעילות המועצתית, 
כולל את קייטנת החנוכה לילדי בתי הספר היסודיים. לגבי הפעילות בישובים, 

אתם מוזמנים להתעדכן אצל רכזי הילדים והנוער בישובים. במהלך חופשת 
החנוכה המועצה יוצאת לחופשה מרוכזת, בימים שני-חמישי, כ"ו-כ"ט טבת )-26

29.12.16(, נחזור לעבודה ביום ראשון ג' שבט, 1.1.17, שיהיה לכולנו חג חנוכה 
שמח. 

'יוצאים לדרך

במסגרת הפעילות לשינוי היעוד והרחבתו של אזור התעשייה שלנו, התקיימה 
השבוע פגישה עם צוותי אדריכלים מהמובילים בארץ. כל משרד הציג את 

משרדו ואת עבודתו ובקרוב אנו נבחר את משרד האדריכלים אשר יסייע לנו 
בגיבוש תכנית להסדרת השימושים לאזור התעשייה הקיים והרחבתו, במטרה 

ליצור מקומות תעסוקה ולקדם את העסקים בשדות נגב.

ט' כסלו תשע"ז, 9.12.16

שבת שלום, תמיר עידאן


