שישי אישי

פרשת שלח-לך

דבר תורה ,הרב ראובן דרעי ,מושב שוקדה
"שלח לך אנשים ויתרו את הארץ" ,למה נסמכה פרשת המרגלים לפרשת מרים?
לפי שלקתה על עסקי דיבה ,שדברה באחיה ,ורשעים הללו ראו ולא לקחו מוסר
(רש"י) .הרעיון אותו באה התורה לרמוז בסמיכות הפרשות :מי שאינו רוצה לראות
את האמת לא מועיל אף כשמראים לו האמת בעליל .הרי הרשעים ראו בעיניהם
ממש ולא מפי השמועה ובכל זאת לא לקחו מוסר .רבני נחמן מברסלב אומר" :נפתחו
השמים ואראה מראות אלוקים" (יחזקאל א') ראשי תיבות אמונה ,כשמאמינים רואים.

יישוב חדש בשדות נגב
אנו ממשיכים לפעול במרץ לקראת החלטת הממשלה אשר תאשר את הקמתו
של יישוב חדש בשדות נגב ,השבוע התקיימה פגישת עבודה נוספת עם נציגי
משרד ראש הממשלה ונציגי משרד הבינוי והשיכון על מנת לקדם את הנושא.

יריד צדקה
השבוע נערך ערב מרגש במיוחד ,בארגונם של תלמידי בי"ס דע"ת .התלמידים יזמו
יריד צדקה למען ילדים בעלי צרכים מיוחדים ובמסגרת הארוע הגיע להופיע בהתנדבות,
הזמר שולי רנד .היה ערב נפלא שהביא לידי ביטוי בצורה הטובה ביותר את האחריות
החברתית ואת המעורבות הקהילתית שאנו מקנים לתלמידנו מגיל צעיר .יישר כוח
לתלמידים על היוזמה המופלאה וכמובן ,לכל הצוות החינוכי שסייעו להם לערוך את היריד.

תרגיל רעידת אדמה במוסדות החינוך
במסגרת התרגיל הארצי 'נקודת מפנה' שנערך השבוע במוסדות החינוך ,תרגלו
גם בתי הספר שלנו תרחיש של רעידת אדמה .המורים הסבירו לילדים כיצד יש
לנהוג בעת רעידת אדמה והם תרגלו זאת הלכה למעשה ביום שלישי האחרון.
מנהלי המכלולים במועצה יצאו אל השטח ושימשו כבקרים בתרגיל ,על מנת
לוודא כי אכן התלמידים וצוותי החינוך ערוכים לתרחיש מעין זה .לאחר מכן,
קיימנו ישיבת סיכום במועצה ובה דנו בלקחים לשימור ושיפור לקראת התרגיל
הבא .אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה על ערנות ומוכנות במהלך השנה כולה
ועל כן ,אנו פועלים יד ביד עם כלל גורמי הביטחון במהלך כל ימות השנה.

חנוכת משפחתון
כבר שנים רבות פועל בקיבוץ סעד משפחתון ,בקרוב תסיים משפחת גלף ורד ושמואל
(המשפחה המאמצת) את תקופתם במשפחתון ,וזה המקום לומר להם תודה גדולה על
העבודה הנפלאה שהם עשו ועל הבית החם והאוהב שהם העניקו לילדים .ביום שני
ציינו יחד עם המשפחות המאמצות לדורותיהן ,עם הילדים שכבר בגרו ועם אנשי
הקיבוץ את סיומם של השיפוצים במקום ,וזאת לאחר שפעלנו רבות אל מול משרד
החינוך לקבלת התקציב לשיפור הבית .היה ערב מדהים ,בו נפגשו כל המשפחות עם
הילדים שגדלו במשפחתון במשך השנים וסיפרו על החוויה שלהם מהמקום ועל כמה
הם זוכרים את השנים הללו כשנים חיוביות בחייהם .אני רוצה לומר תודה לאנשי
קיבוץ סעד ולכל המשפחות המאמצות אשר עושים עבודת קודש בדאגה וטיפול
בילדים ,אתם מעניקים להם בית ומטפלים בהם במסירות רבה ,אשריכם שזכיתם.

שבוע הספר
במהלך השבוע האחרון נערכים בכל הארץ ירידי ספרים וארועי שבוע הספר ,גם אצלנו
נערכו שתי פעילויות לרגל שבוע הספר .בני הנוער נפגשו עם הסופרת ליאת רוטנר
להרצאה מרתקת על ספריה ובסיומה של ההרצאה קיבלו שי מהסופרת ,ספר חתום עם
הקדשה אישית .כמו כן ,ביום רביעי נערך יריד צבעוני עם שלל פעילויות לכל המשפחה,
דוכני מכירת ספרים והצגה לילדים .אני רוצה להודות לכל מי שטרח על הכנת הארועים.

בריכת השחיה
לאחר מאמצים רבים ,הצלחנו לקבל ממשרד הבריאות אישור לפתוח את בריכת השחיה בקיץ
הקרוב ולשנה זו בלבד ללא השיפוץ המקיף .על כן ,בריכת השחיה תפתח החל מהשבוע
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