
שישי אישי פרשת נשא
דבר תורה

מסופר בגמרא על נוכרי שבא לפני שמאי ואמר שיתגייר אם "תלמדני כל 
התורה כולה כשאני ]עומד על רגל אחת[" – זה העסק, לא יותר ולא פחות. 
ושמאי דחה אותו. בא הנוכרי לפני הילל וביקש את אותה בקשה. ענה לו 
]כל התורה כולה[  זו היא   – הילל: "מה ששנוא עליך לא תעשה לחברך" 
והשאר הוא פרוש של פסוק זה, לך ולמד" )מסכת שבת דף ל"א עמוד א' 
את  לנוכרי  הביא  עקיבא,  רבי  של  תלמידו  מכיוון שהיה  הילל,  בתרגום.( 
הכלל של רבו: "ואהבת לרעך כמוך, רבי עקיבא אומר זה כלל גדול בתורה". 
התורה בנויה על גבי הדרך ארץ – ללא דרך ארץ אין תורה! לכן התורה 
בפרשה הצמודה לקבלת התורה – פרשת נשא, מלמדת אותנו את היסוד 
בסדר  במדבר  הולך  שלם  עם  שכאשר  לתורה[",  קדמה  ארץ  "]דרך  של 
כמו  הכיוונים,  משני  ]חריגים[  יש  ופתאום  האידיאלית.  הדרך  זאת  נפלא, 
"הרואה סוטה בקלקולה" – ירידה מהדרך, ובצד השני: הנזיר – שגם הוא 
יותר קדוש מכולם.  נהיה  ירד מהדרך הראשית אבל אל הצד השני: הוא 
ל"]דרך  הארץ,  לדרך  בחזרה  האנשים  אותם  את  להחזיר  צריכים  אנחנו 
מחנו".   על  "איש  למצב  האנשים  אותם  להחזיר  הרמב"ם,  בלשון  הזהב[" 

יום חילופי שלטון
בני  במסגרתו  שלטון'  חילופי  'יום  עורכים  אנו  בה  השלישית  השנה  זוהי 
מחלקות  מנהלי  עם  שלם  יום  במשך  נמצאים  הנוער,  מועצת  חברי  נוער, 
המועצה.  עובדי  של  היום  סדר  ועל  תפקידיהם  על  ולומדים  המועצה 
מועצת  יו"ר  וסגן  דהן  טל  הנוער,  מועצת  יו"ר  אליי  התלוו  היום  במהלך 
והביעו את  ובדיונים  יחד איתי בפגישות  נכחו  יומטוב, הם  הנוער, אליסף 
דעתם על התחומים השונים בהם אנו עוסקים. כמו כן, במסגרת היום טל 
רננה  הנוער,  מועצת  דוברת  ע"י  שנערך  משותף  בראיון  התראיינו  ואני 
'יום חילופי השלטון' בכל שנה  כלפה ויפורסם בקרוב בפייסבוק המועצה. 
הוא יום מרתק ומעשיר, בו גם אנחנו, עובדי המועצה, זוכים ללמוד דבר 
או שניים מבני הנוער שלנו ולחזות ביכולות המנהיגות שלהם. אני רוצה 
כוח. יישר  זה,  חשוב  יום  קיום  לטובת  ועמל  שטרח  מי  לכל  תודה  לומר 

חגיגת שבועות
יחד  חגגנו  וביום ראשון האחרון  חזרה אלינו  חג השבועות  חגיגת  מסורת 
ריקודים  בשירה,  הביכורים  חג  את  מרחבים  אזורית  מועצה  תושבי  עם 
מי  וזה המקום להודות לכל  נפלא  היה ערב  ורוח אחדות.  והרבה שמחה 
הערב,  של  בראשו  שעמד  למי  ובמיוחד  הערב  של  קיומו  לטובת  שפעל 
הוועד  וחברי  הוועד המשקי  וחברי  מנהל מחלקת התרבות,  וקנין,  שמעון 
המוניציפאלי של מושב זרועה אשר עשו רבות למען הצלחתו של הערב. 

להכנת  סדנה  הצעירים  במרכז  ערכו  החג,  לקראת  החגיגות  במסגרת 
חן  אוף'  'בייק  התכנית  משתתפי  בהנחיית  החג,  לקראת  ועוגות  קינוחים 
טעימים  תוצרים  יצרו עם  והמשתתפים  מופלאה  סדנה  היתה  קורן.  ואלון 
ועם ידע רב. יישר כוח לכל המשתתפים ולמרכז הצעירים על ארגון הסדנה.

חידון התנ"ך
ביום ראשון הקרוב נערוך את חידון התנ"ך השני של נוער שדות נגב בהיכל 
התרבות שלנו. אני מזמין אתכם לקחת חלק בערב שכולו למידה משותפת 
של ספר הספרים, התנ"ך. התלמידים שלנו עמלו רבות והשתתפו בחידונים 
מקדימים לקראת ערב זה וביום ראשון הם יבחנו בשלב הסופי, חידון התנ"ך 
את  מזמין  ואני  בשבילנו  משמח  ורגע  בשבילם  מרגש  רגע  זהו  הרשותי, 
כולכם להיות חלק מרגעים אלה ולברך יחד איתנו את חתן או כלת התנ"ך 
של שדות נגב לשנת תשע"ז. את הערב ינחה ד"ר אבשלום קור, מנחה חידוני 
התנ"ך הגדולים בישראל והוא אף מזמין אתכם בקישור הבא להצטרף אלינו 
 .https://www.youtube.com/watch?v=6YiJDd1mEcY הקרוב:  ראשון  ביום 
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