שישי אישי

פרשת בהעלותך

דבר תורה
"וזה מעשה המנורה" (ח ,ד) .רש"י :מלמד שהראהו הקב"ה באצבע ,לפי שנתקשה בה,
לכך נאמר וזה" .ויש להקשות ,איזה קושי מיוחד היה בעשיית המנורה ,שנתקשה משה
דווקא בה ולא בדבר אחר .ואפשר לבאר ,בהקדים הגמרא במסכת בבא בתרא (כ"ה),
"הרוצה שיחכים ידרים" .והטעם ,שהמנורה נמצא בדרום ,והיא רומזת לחכמה .ועוד יש
להקדים ,הגמרא במסכת ראש השנה (כ"א) ,שנבראו בעולם חמישים שערי בינה ,וכולם
נמסרו למשה חוץ משער החמישים ,שנאמר "ותחסרו מעט מאלוקים" .ולפי זאת מובן,
שבמנורה נרמזו חמישים שערי בינה הנ"ל ,מאחר והיא רומזת לחכמה ,ולכן היו בה שבעה
קנים ,אחד עשר כפתורים ,תשעה פרחים ,ועשרים ושנים גביעים ,שהם כנגד ארבעים
ותשעה שערים ,וגוף המנורה רומז לשער החמישים .ומשה התקשה בעשיית גוף המנורה
שהוא כנגד שער החמישים ,ושער זה לא נמסר למשה ,ולכן הוצרך הקב"ה להראותו.

חידון התנ"ך
את השבוע פתחנו בחידון התנ"ך השני לנוער שלנו ,בחידון השתתפו  12בני ובנות
נוער מחטיבות הביניים ותיכוני המועצה .כולם הפגינו ידע ובקיאות בספר התנ"ך
במהלך החידון כולו והיה נפלא לראות את החיבור של הנוער שלנו לספר הספרים
של העם היהודי .את החידון פתח שר הבינוי והשיכון ,חה"כ יואב גלנט ,הוא ציין את
החשיבות שהוא רואה בלימוד הדור הצעיר את התנ"ך והמשיך בשאלה למתמודדים.
בשלבים הבאים אותגרו המתמודדים בשאלות שונות והם צלחו זאת בגבורה רבה,
לסיום שאלתי את 'השאלה הזהה' ,עליה השיבו המתמודדים והיא שהכריעה את הכף
בתחרות .בסיומו של החידון הכריז ד"ר אבשלום קור ,מנחה הערב ,על הזוכים.
למקום השלישי הגיעה שהם עידן מתיכון 'נריה בנות' ,למקום השני הגיע יהונתן גאון
מבי"ס דע"ת ולמקום הראשון ,חתן התנ"ך של שדות נגב לשנת תשע"ז ,הגיע אליה
אמיתי מבי"ס דע"ת .אני רוצה להודות לכל מי שטרח על הכנת החידון ועל הצלחתו.
וכמובן ,אני רוצה לברך את המתמודדים ,אשר מבחינתנו כולם זכו ,בעצם הגעתם
לשלב כה גבוה בלימוד התנ"ך וכן ,לשלושת הזוכים במקומות הראשונים ,הפגנתם
בקיאות וידע גדולים בספר הספרים ואני מאחל לכם הצלחה רבה בהמשך דרככם.

חנוכת ממ"ד
מאורע משמח נוסף שהתרחש בתחילת השבוע ,הוא חנוכת הממ"ד במועדון לבעלי
נכויות פיסיות 'לב שלם' ובי"ס לנשים 'תהילה' במתחם המועצה .בשל החשיבות
שאנו רואים בהמשך הפעלת המסגרות החברתיות גם בעיתות חירום ,ממ"ד זה
יעניק לנו את היכולת לספק מענה חברתי גם בעת חירום לחברי מועדונים אלה.
זהו דבר גדול ומרגש ,שכן במהלך מבצע 'צוק איתן' נוכחנו כי מתן מענה חברתי
לאוכלוסיית המועצה בעת חירום הינו דבר ראשון במעלה וחנוכת ממ"ד זה זוהי הגשמת
חלום מבחינתנו ומבחינת החברים המשתתפים בפעילויות המועדונים .מאז סיומו של
מבצע 'צוק איתן' זכינו לחנוך ממ"דים נוספים במועדונים חברתיים שונים בהם,
המפעל המוגן ,מרכז לוזאן לילדים ונוער ,מועדוני המייסדים בשרשרת ובכפר מימון.

חידון קק"ל ארצי
ביום רביעי האחרון התקיים שלב הגמר של חידון הציונות של קק"ל ,השלב הארצי ,אליו עלו
ארבעה מתמודדים מהמועצה .במהלך החידון הפגינו התלמידים שלנו ידע רב בנושא הציונות
וזוהי גאווה גדולה לראות את התלמידים שלנו מגיעים לשלבים כה גבוהים בתחומים
שונים .אני רוצה לשבח את התלמידים שלנו ,אתם גאווה של ממש לכולנו ,עלו והצליחו.

חוברת עסקים
לפני כשנה הוצאנו חוברת עסקים ,בה הופיעו כלל העסקים הפועלים במועצה על
פי תחומי העיסוק .בשל הביקוש הרב לחוברת והגידול המבורך בעסקים המקומיים,
החלטנו להוציא חבורת נוספת יחד עם 'מעברים' ,מטרתה של החוברת היא לחשוף
את פעילותם של העסקים המקומיים לתושבי המועצה והסביבה כולה ועל ידי כך
לעודד רכש מקומי ופיתוח עסקים מקומיים נוספים .על מנת להצטרף לחוברת ,יש
ללחוץ על הקישור הבא ולמלא את הפרטים באופן מדויק .לפרטים נוספים :דנית
נעים ,רכזת יזמות  052-6599542או במייל . kehilasn@merhavim.matnasim.co.il

קייטנות קיץ
השבוע חולקה בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים חוברת קייטנות הקיץ לשנת
תשע"ז .2017 ,החוברת מכילה את כל המידע החשוב על קייטנות הקיץ לילדי
שדות נגב מגיל גן ועד כיתה ו' .גם השנה ,פעלנו אל מול משרד הממשלה לסבסוד
מחירי הקייטנות וזאת ללא לפגוע במגוון התכנים והטיולים הנערכים במסגרת
הקייטנה .שימו לב ,כי בחוברת הקייטנות מפורסמות גם קייטנות ההמשך ,קייטנות
אלה יפתחו על פי רישום מינימאלי של ילדים ועל כן ,הקדימו ורשמו את ילדיכם
לקייטנות ,באתר המועצה www.sdotnegev.org.il :או במחלקת הגביה .08-9938934/5

SPELLING BEE
לראשונה ,נקיים השנה תחרות איות בשפה האנגלית לתלמידי כיתות ה'-ו' .התחרות אשר
מתקיימת ביוזמת צוות הוראת האנגלית בבתי הספר היסודיים של שדות נגב ,תבחן את
ידיעת התלמידים בשפה האנגלית ,בתחום האיות .את שלב הגמר נערוך ביום חמישי
כ"ח סיוון תשע"ז 22.6.17 ,בשעה  10:30בהיכל התרבות שלנו .תחרות זו היא שלב
חשוב ומשמעותי בלמידת השפה האנגלית ואני מאמין כי יש בכוחה לקדם תלמידים
ולסייע להם ברכישת מיומנויות מורכבות .אני רוצה להודות לצוותי הוראת האנגלית
בבתי הספר היסודיים שלנו על היוזמה המבורכת ועל פעילותם לטובת קיום תחרות זו.

שבת שלום ,תמיר עידאן

