שישי אישי

פרשת ויקרא

דבר תורה
פרשת ויקרא עוסקת ב"קרבן עולה ויורד" ,שנקרא כך משום שיש בו שלוש רמות,
שנקבעות על פי יכולתו הכלכלית של האדם הבא להקריב את הקרבן :אדם עשיר
יביא בן בקר; אדם בינוני יביא עוף; ואדם עני יביא סולת .מכאן אנחנו רואים
שהאלוקים לא שופט את כולם לפי אותם קריטריונים .ממי שזכה ביכולת טבעית
גדולה יותר ,הוא מצפה ליותר .מן הצד השני של אותה המטבע  -אדם עני לא
הורשה להביא קרבן יקר .מכאן לומדים ,שלמרות שאנחנו שואפים להתקדמות,
אנחנו חייבים להיות ערים למגבלותינו ,ולא לדחוק את עצמנו באופן לא ריאלי.
כדי להדגיש את הרעיון הזה ,מתאר הפסוק (ויקרא ב ,א) את מי שמביא קרבן סולת
בביטוי "ונפש כי תקריב" ,התלמוד מסביר שלמרות שקרבן הסולת הוא זול ,עבור
העני הוא משמעותי בהחלט – והאלוקים מחשיב זאת כאילו הקריב את נפשו .אסור
לנו להביט בזלזול על הישגיו של הזולת ,ככל שהם נראים בעינינו קטנים ,מכיוון
שבכל רמה שבה אנחנו נמצאים ,האלוקים מצפה מאיתנו לעשות כמיטב יכולתנו.

חידון ציונות קק"ל
ביום שני הגיעו למועצה תלמידים מבתי ספר יסודיים במחוז דרום ,אשר נבחנו בחידון
המחוזי של קק"ל בנושאי ציונות וארץ ישראל .בסיומו של החידון הוכרזו הזוכים ,אשר
עלו לשלב הגמר ,שהוא החידון הארצי .אני שמח וגאה לספר לכם ,כי ארבעת התלמידים
שלנו מבתי הספר 'נועם תושיה' ו'דע"ת' עלו לשלב הגמר ,לאחר שהפגינו ידע רחב
במהלך החידון .אני רוצה לברך את התלמידים ,בשם כל תושבי המועצה ,ולאחל להם
הצלחה רבה בשלב הגמר ,מבחינתנו אתם כבר זכיתם על שהגעתם למעמד זה ,יישר כוח!.

מסיירים בשטח
השבוע ,ערכתי יחד עם מנהל המחלקה לשירותים חברתיים סיור במוסדות שונים במועצה.
במסגרת הסיור ביקרנו במרכז חוש"ן ,בי"ס לנשים ,מועדון לב שלם ,המפעל המוגן ומועדון
הוותיקים במושב שרשרת .זהו אחד מהסיורים השגרתיים שאנו מקיימים על מנת להתעדכן
במה שקורה ,לחוש את השטח ולשמוע ממנהלי המוסדות השונים מהם הדברים בהם יש
לסייע או שאותם יש לשפר .נהניתי מאוד מן הסיור ,בו פגשתי את החניכים והחברים
במסגרות השונות ושמעתי מהם על היחס החם והמחבק שהם מקבלים מהצוותים במקום.

נערכים לחג הפסח
במסגרת ההיערכות לחג הפסח ,בשבועות האחרונים נערך ביישובים מבצע ניקיון
רחב היקף ,במסגרתו פועלים ביישובים שופל ,בובקט ומשאית טיאוט וזאת על מנת
שנהנה כולנו מיישובים נקיים במהלך החג .בנוסף לכך ,עובדי מחלקת השפ"ע החלו
בשטיפת פחי האשפה בכל יישובי המועצה וכן ,משאיות האשפה והגזם תגברו את
פעילותם עד לאחר החג .שימו לב כי את הגזם והגרוטאות יש לפנות ,בכל היישובים,
עד ליום שישי  7.4.17בשעות הבוקר .אני פונה מכאן לכל התושבים ,אנא סייעו לנו
לשמור על ניקיון היישובים ,כדי שנוכל כולנו ליהנות בחג הפסח מיישובים נקיים.

יום מעשים טובים
בכל שנה מתקיימות שלל פעילויות בנושאים שונים ב'יום המעשים הטובים' ,השנה
בחרנו לקיים את כל הפעילות בנושא הוקרה וסיוע לוותיקי היישובים .על כן ,ביום
שלישי האחרון יצאו ילדי הגנים ,תלמידי בתי הספר היסודי והתיכונים ושלל מתנדבים
מהיישובים השונים וקיימו מעשים טובים לרווחת הוותיקים .תלמידי התיכונים סייעו
לוותיקים בניקיונות החצרות והבתים לקראת חג הפסח ,חברי הצח"י וילדי הגנים
הסתובבו בישובים וחילקו פינוקים לוותיקים ,בי"ס בית הגדי ערך מסיבה יחד עם
חברי מועדון 'לב שלם' ובי"ס 'נועם תושיה' ערך בזאר צדקה שהוכן כולו ע"י
התלמידים .בנוסף לכל אלה ,אחד הפרויקטים המרגשים שנערכו ביום זה ,הינו
ניידת הטיפוח ,רכבי מועצה אשר הסתובבו בין בתי הקשישים ועליהם מעסים,
ספרים וקוסמטיקאים מתנדבים ששימחו את הוותיקים המרותקים לבתיהם וזיכו אותם
ביום כיף .אני רוצה להודות לכל המתנדבים והתלמידים ,אשר שימחו את ליבם של
הוותיקים והכניסו אור ושמחה לבתיהם וכן ,לכל מי שעמל וטרח בארגון יום חשוב זה.

מסע אופניים
מסע האופניים המסורתי יתקיים השנה ביום אסרו חג פסח ,יום שלישי כ"ב ניסן תשע"ז
 .18.4.17השנה ,בחרנו לערוך את המסע מבאר מרווה ליער שוקדה ובסיומו של המסע נערוך
הפנינג ספורטיבי למשפחות ביער שוקדה .אני מזמין את כולם לרשום את ילדיהם ,בכיתות
א'-ח' למסע האופניים ולהגיע ליהנות יחד איתנו מחגיגיות המימונה באווירה ספורטיבית.

שבת שלום ,תמיר עידאן

