שישי אישי

פרשת שמיני

דבר תורה
בפירושו של ר' חיים מוולוז'ין מובא הסבר על חטא נדב ואביהוא ,נדב ואביהוא
התלהבו וכלשונו" :ידעו שאין כן הלכה לדורות לבני אהרון ,אלא בשביל תגבורת
התשוקה להשיג אהבת ה' מצאו את לבבם לעשות מה שלא נצטוו" .הם ידעו שהם
עושים דבר שאינו הלכה ,אך הם ידעו שהמעשה האסור יבטא את אהבת ה' היוקדת
בלבבם ,ולכן עברו על איסור והקב"ה העניש אותם על זה ,שכן אין רצונו בעבודה
כזו .פעמים רבות אנו מוצאים הלכות שנותנות תחושת 'מחנק' ,אנשים שמרגישים
שעולם ההלכה הוא לא הדרך הנכונה והרצויה .אולי במקרים ספציפיים ההלכה
נראית מנותקת ואפילו מפריעה ,אבל פרשת מות נדב ואביהוא באה ללמדנו שעלינו
לשמור על ההלכה ,המסגרת .הסברים רבים לדבר ,אבל הבולט שבהם הוא שקיום
המסגרת מאפשר לנו להמשיך לא רק את ההתלהבות הרגעית ,אלא להנחיל את דרך
החיים של עבודת ה' בצורה מסודרת לדור הבא .כמו בכל תחום מקצועי שבו ישנם
כללים ומסגרות כך ועל אחת כמה וכמה בתחום הגדול מכולם ,תחום עבודת ה'.

חגיגות המימונה והסהרנה
חג הפסח חלף ועם צאתו חגגנו יחד עם תושבים רבים מהמועצה את המימונה
והסהרנה במושב מלילות .בערב אחד של קירוב לבבות ,נהנו תושבים רבים
מאיחוד החגים ומהזדמנות לאחד את קהילת שדות נגב מתוך שמחה .ביום
אסרו חג נהנו הורים וילדים מהפנינג ספורטיבי ביער שוקדה ,במקום היו שלל
תחנות ספורט לכל הגילאים לצד דוכני מזון ומתקנים מתנפחים .כולי תפילה
כי נמשיך ונפגש בשמחות ,והאחדות והאחווה ימשיכו לשרור בשדות נגב.

מרכז הצעירים
חוברת המלגות של מרכז הצעירים יצאה לאור וכל הסטודנטים תושבי המועצה מוזמנים
ליצור קשר עם מרכז הצעירים  ,08-9938973,רעות  052-6869963או שיר 050-6001988
ולהגיע לקחת את החוברת ובה הפירוט של כלל המלגות המתאימות לסטודנטים לתואר
או להנדסאים .בנוסף ,תוכלו לקבל במרכז הצעירים שלנו יעוץ והכוונה ללימודים,
למלגות ולתעסוקה ע"י הרכזות .כמו כן ,בימים אלה מארגנים במרכז הצעירים טיול גיבוש
לסטודנטים ממרחבים ושדות נגב ,מהרו להירשם ,כל הפרטים במרכז הצעירים ובפייסבוק.
אני מאחל לכם הצלחה רבה בלימודיכם ומקווה לראותכם מקימים בשדות נגב את ביתכם.

העסקת בני נוער בקיץ
מחלקת ילדים ונוער ,המחלקה לשירותים חברתיים בשיתוף "מעברים" חברו יחדיו על
מנת לקדם תעסוקת בני נוער בקיץ וזאת במטרה לסייע לבני הנוער בתהליך מציאת
העבודה ולקדם ערכים חינוכיים וכלכליים בקרב הדור הצעיר .מעסיקים המעוניינים
להעסיק בני נוער במהלך הקיץ ,מוזמנים לפנות ל"מעברים" במספר הבא.08-6211814/0 :

מטה מול מטה
בשבועות האחרונים התחלנו בקיום של סבב פגישות נוסף של מטה המועצה אל
מול מטה היישובים ,במסגרת פגישות אלה יושבים מנהלי המחלקות עם וועדי
היישובים וחבר המליאה ודנים בקידומם של נושאים שונים ביישוב .בפגישות עולים
נושאים חשובים ביותר ואנו ממשיכים לשמור על קשר רציף אל מול היישובים
ולעקוב מולם אחר התקדמות והטיפול בנושאים שעלו בפגישה זו .בשבועות
הקרובים אנו נמשיך בקיומן של הפגישות עד שנסיים את סבב יישובי המועצה.

ונזכור את כולם
ביום ראשון הקרוב ,כ"ז ניסן תשע"ז ,ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה נערוך את הטקס
המרכזי להנצחתם של  6המיליונים .הטקס יערך בבית העם במושב תקומה בשעה .20:15
ביום ראשון בשבוע הבא ,ד' אייר תשע"ז ,ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות
האיבה ,נקיים את הטקס האזורי בשעה  19:45באתר ההנצחה בקריית החינוך במועצה.
מיד לאחר הטקס נמשיך אל ערב 'שרים וזוכרים' בהיכל התרבות במועצה ,לזכרו של אילן
סודרי ז"ל .אני קורא לציבור להשתתף בטקסים חשובים אלה ולכבד את זכר הנופלים.

שבת שלום ,תמיר עידאן

