שישי אישי

פרשת וארא

דבר תורה
הרב מנשה מלכה ,מושב מלילות
"קח את מטך והשלך לפני פרעה יהי לתנין "(פרק ז פסוק ט) ההשפעה הגדולה
ביותר על האדם נודעת לסביבתו ואפילו האופי הגרוע עשוי להשתנות ולהשתפר,
כאשר אדם שרוי בסביבה טובה ונאצלה .ומאידך ,האדם הטוב ביותר עלול
להפך לרע בהימצאו בסביבה מושחתת .לכן כשביקש משה רבנו להסביר לפרעה
שכאשר בני ישראל ישתחררו מן הסביבה המצרית המושחתת הם יתעלו לדרגה
גבוה ואת ההוכחה לכך ,הציג ע"י מטה האלוהים שעליו חרות השם המפורש
ועל ידו נתרחשו המופתים המופלאים ביותר בבואו לפני פרעה .בפרשה מסופר כי
המטה הופך לנחש ארסי ואותו נחש הופך שוב למטה אלוקים בחוזרו אל ידו של
משה ,זה כוחה והשפעתה של האווירה מסביב לכן עלינו מוטלת החובה להימצא
אנחנו ובנינו בבית המדרש ששם החומה והמגן.

תפילה המונית
צוריאל כלפה ז"ל ,תושב מעגלים בן  ,17נלחם באומץ במחלת הסרטן הארורה
אשר תקפה אותו .את סיפורו של צוריאל הבאתי בפניכם לפני כמה שבתות
וסיפרתי על מלחמתו העיקשת של צוריאל לניצחון המחלה .השבוע ,יצאו מרחבי
המועצה  6אוטובוסים אל הכותל המערבי ושם נשאו תושבים רבים ,בגילאים
שונים ,תפילה לרפואתו והחלמתו של צוריאל .לצערי ,בסמוך לכתיבת מילים
אלה התקבלה ההודעה על פטירתו של צוריאל ז"ל .קשה מאוד לתאר את
התחושות של כולנו ,אך אני מאמין כי עלינו להיות חזקים ברגעים קשים אלו
ולתמוך במשפחת כלפה עם האובדן הכבד .משפחת כלפה ,תנוחמו מן השמיים
ולא תוסיפו לדאבה עוד .כולנו אתכם באבלכם הכבד מנשוא.

פרס מחלקה מצטיינת
כפי שפרסמתי לפני כמה שבועות ,מחלקת הילדים והנוער שלנו זכתה בפרס
'מחלקת נוער מצטיינת' לשנה"ל תשע"ז ,מבין כלל מחלקות הנוער במועצות
האזוריות בישראל .השבוע ,התקיים טקס קבלת הפרס במעמד שר החינוך ואישי
ציבור נוספים .היה מרגש במיוחד לעלות על הבימה יחד עם מנהל מחלקת
הילדים והנוער ,יוני ממו ,ולקבל אות הוקרה על הפעילות הענפה וההשקעה
המרובה של כל העובדים בתחום הילדים והנוער והחינוך הבלתי פורמלי.
אני גאה מאוד בכל צוות מחלקת החינוך ובצוות מחלקת הילדים והנוער על
ההישג המרשים והמכובד אליו הם הגיעו ומאחל להם שימשיכו ויגיעו להישגים
ולהצלחות.

החטיבה להתיישבות
ביום חמישי האחרון הגיעו אל המועצה לפגישת עבודה וסיור יו"ר החטיבה
להתיישבות ,מר גאל גרינוולד וצוות משרדו .במהלך הפגישה דנו בקידומם של
מספר נושאים העומדים על הפרק ,בהם הקמתו של ישוב חדש במועצה ,עבודות
שיקום התשתיות ביישובים וקליטת רכזי קהילה לכל היישובים אשר יתכללו
את הפעילות הקהילתית ביישוב .לאחר מכן סיירנו ביישובים והצגנו בפני אנשי
החטיבה להתיישבות את בקשותינו לתקצוב פרויקטים עתידיים ולהמשך שיתוף
הפעולה איתם .היתה פגישה טובה מאוד ,גאל גרינוולד הבטיח לסייע לקידום
הצמיחה הדמוגרפית בשדות נגב ולהמשך שיתוף הפעולה.

שבת שלום ,תמיר עידאן

