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"ויאמר יוסף אל אחיו: אני יוסף". אחיי יוסף הרגישו מבולבלים ולא הבינו מה 
הקב"ה מגלגל עליהם בהחזרת כספיהם, במציאת הגביע ובהאשמתם כמרגלים. 
אולם, כאשר יוסף גילה את עצמו ואמר "אני יוסף", הכול כבר היה ברור ומובן. 
כך גם אנו צריכים להתחזק ולהבין שכל הבלבול בו אנו חיים הוא זמני וכאשר 
הקב"ה יגלה את האמת, הכול יתברר וכל ההנהגה של הקב"ה עם הכלל ועם 

הפרט תתגלה, שרק לטובתנו עשה הכול ודבר זה חוזק גדול ונחמה לנו ובעז"ה 
נזכה לאור הגדול במהרה אמן. 

מחלקת נוער מצטיינת
ברכות למחלקת הילדים והנוער שלנו אשר עלתה לשלב הגמר בתחרות הארצית 

למחלקת נוער מצטיינת, הנערכת על ידי השלטון המקומי ובשיתוף משרד 
החינוך. מתוך 54 מועצות אזוריות בישראל, הגיעו לשלב הגמר שתי מועצות, 

כאשר אחת מהן היא שדות נגב. ביום שני האחרון הגיעו למרכז לוזאן חברי 
וועדת הפרס, על מנת לערוך סיור במקום ולראות את פעילותה של המחלקה. 

במרכז לוזאן פגשו אותם עובדי מחלקת ילדים ונוער, מנהלי המחלקות במועצה 
וכן, תלמידים ומפעילי חוגים ופרויקטים שונים, אשר הציגו להם את פעילותה 

של המחלקה ואת ההשפעה התרבותית-חברתית שיש לפעילות זו על אוכלוסיית 
המועצה. אני רוצה לשלוח מכאן את ברכת הצלחת הדרך למחלקת הילדים 

והנוער ולעומד בראשה, יוני ממו, בגמר התחרות וכן, להודות לכל עובדי מחלקת 
החינוך ובראשה, מוטי אדרי ומחלקת הילדים והנוער אשר פועלים ללא לאות 

למען החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי של דור העתיד שלנו בשדות נגב. מבחינתי 
מחלקת הילדים והנוער כבר ניצחה בזכות הפעילות העניפה והאיכותית בישובים 

ובמועצה.

יוקר המים לחקלאות
בהמשך למאבק שאנו מנהלים בחודשים האחרונים, להפחתת מחירי המים 

השפירים לחקלאים, השבוע נערכה הצבעה על תיקון 27 לחוק המים, אשר 
במסגרתו יופחתו מחירי המים הן לצריכה חקלאית )שפירים( והן לצריכה ביתית. 

ביום רביעי האחרון נערך דיון אחרון בוועדה מיוחדת שהוקמה לצורך כך, 
המשותפת לוועדת הפנים ולכלכלה, בראשותו של חה"כ דודי אמסלם. בדיון 

האחרון עלו כלל ההסתייגויות על תיקון החוק ולצערי, גילינו כי בין המתנגדים 
לחוק היו דווקא התאחדות חקלאי ישראל, הגוף שאמור לייצג את כלל חקלאי 
המדינה. בסיומו של יום דיונים ארוך, אשר החל בשעה מוקדמת בבוקר ונמשך 

אל תוך הלילה, התקיימה הצבעה, בה עבר התיקון לחוק ברוב של 11 חברי כנסת. 
התיקון לחוק עובר לקריאה שניה ושלישית בממשלה ובע"ה בחודשים הקרובים 
יכנס לתוקפו. יחד עם ראשי המועצות האזוריות, נמשיך לפעול למען קיומה של 

חקלאות איכותית בישראל.  

חנוכה חג יפה כל כך

את חג החנוכה ציינו בשלל ארועים ומסיבות חנוכה ביישובים ובמרכזי הפעילות 
השונים. אחת מהפעילויות היתה פסטיבל שמן הזית, אשר הפך למסורת של ממש 
בביתן הבד ביושיביה, אליו הגיעו אנשים רבים מרחבי הארץ. בנוסף, בנר האחרון 
של חנוכה התקיימה מסיבת חנוכה לכל המשפחה, הילדים נהנו מאוד מן ההצגה 

אשר היתה מעשירה ומהנה גם יחד, ועל כך מגיעה תודה למחלקת התרבות שלנו 
והעומד בראשה, שמעון ועקנין, אשר פועלים להביא לשדות נגב פעילויות תרבות 

והצגות איכות במשך השנה כולה.

מדע כבר בגן
ביום חמישי חנכנו את הגן המדעי אשר שופץ ושודרג בשנה האחרונה הודות 

לתרומתם של קהילת יהודי ריו דה ז'נרו. ייחודו של הגן הינו בשלל חדרי 
הפעילות המדגימים מגוון רחב של מיומנויות מדעיות מדיסציפלינות שונות, בין 

יתר חדרי הגן ישנם חדר חושך, חדר טכנולוגיה וחדר תצפיות. בטקס הודיתי 
לקהילת יהודי ריו דה ז'נרו על תרומתם לפיתוח לימודי מקצועות המדעים בקרב 

דור העתיד שלנו. בחנוכת הגן נכח גם שר המדע והטכנולוגיה אופיר אקוניס 
וצוות משרדו אשר התפעלו מאוד מהרמה המקצועית הגבוהה של התכנים בגן 
המדעי. נשיא מגבית ריו דה ז'נרו, אילן גולדמן, ציין כי הוא מתרגש להיות חלק 
מהפרויקט המדהים הזה, אשר מאפשר לו ולאנשי הקהילה להיות חלק ממדינת 

ישראל ולתרום לפרויקטים חינוכיים וכך להיות שותפים לניצחון האזרחי על 
הטרור. אני רוצה לנצל את המקום ולמסור את תודתי, בשם כל תושבי המועצה, 

לאנשי קרן היסוד ולחברי הקהילה היהודית בריו דה ז'נרו, לעובדי מחלקת 
החינוך ומדור גני הילדים, לגננת הגן המדעי רחלי סלייטר ולסייעת שלה, אסתר 
דוידיאן וכן, לכל עובדי המועצה אשר עמלו רבות כדי לאפשר את פתיחת הגן.  
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