שישי אישי

פרשת משפטים

דבר תורה

הרב אברהם סגיס ,מושב שובה
פרשת השבוע עוסקת בין היתר בעבד כנעני שיוצא לחירות כשרבו מוציא
את עינו או מפיל את שנו .שואלים המפרשים מדוע דווקא את שני האיברים
האלו הזכירה התורה יותר משאר האיברים? מתרצים ששן ועין מורה לנו
על שורש העבדות .שכמו שאברהם אבינו הוריד את החסד לעולם ,ויצחק
אבינו את הגבורה על ידי מעשי החסד של אברהם וגבורתו של יצחק שגבר
על יצרו ,כך להבדיל ,חם בנו של נח ,הוא זה שהוריד את העבדות לעולם
בכך שזלזל בכבוד אביו .חם עשה פגם בעין ובשן .הוא הסתכל איפה
שאסור להסתכל ,בערוות אביו ,ודיבר את מה שאסור לדבר ,סיפר לאחיו
על המעשה .חם הוא הראשון שזלזל בכבוד אביו ,ובכך הוא נפל ממדרגה
של בן למדרגה של עבד .כשנח התעורר וגילה מה שקרה ,הוא קילל
את חם" ,עבד עבדים ,יהיה לאחיו" (שם) .משם בא השורש של העבדות
לעולם .השורש הזה קיים בתוכנו ,חם קיים בנפש שלנו .כשאנו מתרחקים
מכבוד אבינו שבשמים ,אנו נופלים למדרגת עבדים .התרופה לעבדות היא
לימוד התורה הקדושה כמו שכתוב על עשרת הדברות והמכתב מכתב
אלו-הים חרות על הלוחות ודורשת הגמרא מסכת עירובין דף נ"ד א’:
"אל תיקרי חרות אלא חירות שאין לך בן חורין אלא מי שעוסק בתורה".

ביקור מנכ"לית משרד החינוך

מנכ"לית משרד החינוך ומנהלי המחוזות דרום והתיישבותי ,ביקרו במועצה
ביוזמת מרכז המועצות האזוריות כדי לבחון את הצרכים הייחודיים למועצות
במגזר הכפרי .הסיור החל בנקודת חן בסעד – חברת נוער לנערות .שתי
נערות הציגו בצורה מרגשת את רוח המקום וההישגים החינוכיים .משם
המשיך הסיור לגן המדעי המחודש ובספר הגן כתבה המנכ"לית :״גן מדעי,
חדשני ופורץ דרך ,עם התייחסות לאדמה לארץ ,לחדש ולישן באווירה
מקצועית ומסבירת פנים ,כן ירבו״ לאחר מכן נערך סיכום במרכז לוזאן בו
הוצגה מחלקת ילדים ונוער ,זוכת הפרס הארצי לילדות נוער  -ע״י יוני ממו.
המנכ"לית בירכה על העשייה החינוכית המרשימה והחדשנית בשדות נגב.

בארות בנגב
זוהי השנה השישית ברציפות בה מקיים קיבוץ עלומים את כנס 'בארות
בנגב' .השנה ,התמקד הכנס במושבי המועצה ,מיום עלייתם של המייסדים
לארץ ועד היום .במהלך הכנס נערכו פאנלים שונים שעסקו בשלל תחומים,
בהם חינוך וחקלאות .מורות חיילות הציגו את התגרים החינוכיים שעמדו
בפניהם אז ומנהל מחלקת החינוך הציג את השינויים מאז ועד היום .כמו כן,
במהלך הכנס נערך פאנל של חקלאים ובניהם ,אשר סיפרו על החקלאות
אז והיום .בפתיחתו של הכנס ציינתי בפני המשתתפים כי החום והחיבוק
של קהילת שדות נגב הם חלק חשוב ביותר באיכות החיים במועצה.

חנוכת מרכז שיטור קהילתי מעגלים

בטקס מרשים בהשתתפותו של השר לביטחון פנים ,מר גלעד ארדן,
מפקד מג"ב ,ניצב יעקב שבתאי ,מפקד מחוז דרום ,ניצב דוד ביתן וקצינים
בכירים נוספים מהמחוז הדרומי ,חנכנו את מרכז השיטור הקהילתי
ביישוב מעגלים .המרכז ישמש כנקודת קצה של המשטרה ומג"ב בכל
גוש מעגלים ויעניק שירות לתושבי האזור ,הן בתחום האכיפה והן בתחום
הקהילתי למניעת פשיעה .אני בטוח כי מרכז זה יסייע להעלאת תחושת
הביטחון בקרב התושבים ויעלה את איכות החיים של תושבי האזור.
אני רואה חשיבות רבה בשיתוף פעולה של התושבים עם שוטרי המרכז
ובטוח כי רק בזכות שיתוף פעולה אנו נצליח להביא שקט וביטחון לאזור.

מתרגלים כדי להיות מוכנים

ביום חמישי קיימנו תרגיל מקיף בסימולטור של פיקוד העורף ברמלה.
במסגרת התרגיל התנסו כלל מנהלי המכלולים ומחליפיהם בעת חירום
ח"ו ,בסימולציות אשר מדמות מצבי חירום שונים והם הציגו את אופן
ההתמודדות במצבים אלה וכיצד הם מעניקים שירות מיטבי לתושבים גם
בעיתות חירום .היום נערך בשיתוף חיילי פיקוד העורף ,אשר הנחו את מנהלי
המכלולים כיצד יש לנהוג וביקרו את פעולותיהם ,על מנת לסייע להם
לשפר את עבודתם בחירום .בסיומו של היום ערכנו מפגש מסכם ובו הסקנו
מסקנות לעתיד ,לצורך שיפור העבודה המשותפת ברגעי משבר וחירום.
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