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דבר תורה
משלוש  מורכבים  ששמותיהן  לזו,  זו  סמוכות  פרשיות  ג'  ישנן  א(  )טז,  קרח  ויקח 
אותיות, ובכל אחת מהן  מצויה האות קו"ף: קרח, חקת, בלק. בפרשת קרח, הקו"ף 
היא בתחילת המילה, בפרשת חקת, הקו"ף היא באמצע המילה, ובפרשת בלק, הקו"ף 
היא בסוף המילה. ביאור לעניין זה בשם המהר"ל- האות קו"ף מסמלת "קדושה". 
בהתחלה,  מופיעה  הקו"ף  מכן,  לאחר  ונתקלקל  כשר  בתחילתו  שהיה  קרח,  אצל 
טמא  טהרת  בעניין  העוסקת  "חקת",  בפרשת  בלבד.  בתחילתו  כשר  שהיה  להורות 
מת ע"י אפר פרה אדומה, הקו"ף היא באמצע, שכן הסדר הוא שבתחילה יש טומאה 
)האדם שנטמא במת(, לאחר מכן מגיעה טהרה )ע"י אפר הפרה( ולבסוף שוב טומאה 
)כי העוסקים בפרה נטמאים שוב עד הערב(, לכן הקו"ף היא באמצע. לגבי בלק, 
כידוע היה רשע, אך יצאה ממנו רות המואביה, שהייתה כשרה, לכן הקו"ף בסוף.

תחרות איות 
 SPELLING ,ביום רביעי האחרון קיימנו לראשונה במועצה תחרות איות בשפה האנגלית
BEE. אל גמר התחרות הגיעו 16 תלמידים, 4 נציגים מכל אחד מבתי הספר היסודיים 
במועצה. בתחרות הציגו כלל המשתתפים ידע נרחב בשפה האנגלית ובמקום הראשון 
זכתה התלמידה ירדן דהאן מבי"ס נועם תושיה במקום השני זכתה התלמידה יובל 
אשוש מבי"ס דע"ת ואל המקום השלישי הגיע רועי חיים חדד מבי"ס בית הגדי. יישר 
כוח לכל המתמודדים, למדתם והשכלתם ואני בטוח כי למידה חווייתית ומשמעותית 
זו של השפה האנגלית השאירה אתכם עם טעם של עוד. אני רוצה להודות לכל 
מי שטרח על הפקת התחרות ובעיקר לצוות הוראת האנגלית על היוזמה המבורכת. 

פתיחת מועדון 'יובל'
ביישובי המועצה פועלים מועדונים לילדים ונוער אשר נותנים מענה חברתי וערכי 
בשעות אחר הצהריים ומופעלים ע"י רכזים העושים עבודה נפלאה בחופשות ובימי 
הלימודים. השבוע, זכינו לחנוך מועדון חדש וייחודי, מועדון לילדים בעלי צרכים 
מיוחדים. בטקס מרגש במיוחד, יחד עם החניכים והמלווים שלהם פתחנו את המועדון 
שיקרא 'יובל' ויעניק מסגרת חברתית בשעות אחר הצהריים לילדים תושבי המועצה 
לשבוע  אחת  יפעל  המועדון  בתחילה   .18 עד   6 בגילאי  מיוחדים  צרכים  בעלי 
ובהתאם  הזמן  עם  הפעילות  היקף  ולהרחיב את  להגדיל  במטרה  וזאת  רביעי  בימי 
לצרכים. אני רוצה להודות לכל מי שהיה לו חלק בפתיחת המועדון ולאחל לילדים 
את  להקים  בבקשה  אלי  פנתה  אשר  כהן,  לליאור  ובעיקר  רבה  והנאה  הצלחה 
שכזו.  מדהימה  מסגרת  לפתוח  כולנו  זכינו  שלה  הנפלאה  היוזמה  ובזכות  המועדון 

פרויקטים ביישובים
מתגוררים,  אתם  בו  היישוב  של  פרויקטים  ברושור  נמצא  שלכם  הדואר  בתיבות 
שעוד  אלה  ואת  האחרונה  בתקופה  שביצענו  הפרויקטים  כלל  מפורטים  בברושור 
נבצע בהמשך. בשנים האחרונות אנו פועלים במרץ אל מול משרדי הממשלה וכלל 
לטובת  המועצה  ביישובי  חדשים  פרויקטים  שיותר  כמה  לקדם  מנת  על  הגורמים 
קליטת  לצד  וזאת  ה-21  המאה  אל  היישובים  והובלת  הקיימות  התשתיות  פיתוח 
משפחות חדשות ושמירה על אופי הקהילה שלנו. בגב הפרסום רשומה כתובת מייל 
אליה אתם מוזמנים לשלוח הצעות ורעיונות בדבר פרויקטים נוספים אותם הייתם 
מעוניינים לראות בשדות נגב, אני מזמין אתכם לחלום ואנו נמשיך לעשות הכול 
כדי להגשים לכם את החלומות, כדי שנמשיך להיות משפחה אחת גדולה ומאוחדת. 

כיכרות בכביש 2444
העבודות  של  תחילתן  לקראת  ההכנות  החלו  השבוע  ארוכות,  מאבק  שנות  לאחר 
בכניסות  הכיכרות  של  להקמתן  העבודות  יחלו  הקרובים  בימים   .2444 בכביש 
בנסיעה  משמעותי  לשיפור  יביאו  אלה  כיכרות  נגב.  שדות  התעשייה  לאזור 
יתכנו  העבודות  במסגרת  פיסית.  מבחינה  והן  בטיחותית  מבחינה  הן  בכביש, 
בסבלנות  להתאזר  בזהירות,  לנסוע  מכם  מבקש  ואני  התנועה  בהסדרי  שינויים 
ובטוח.  חדש  מכביש  כולנו  נהנה  העבודות  של  סיומן  עם  לשינויים.  לב  ולשים 

שימו לב!
וודאי נחשפתם לאחרונה לשמועות אודות גל הפריצות והגניבות החוזר אל האזור. אני 
מזכיר לכם לשים לב לכל רכב או אדם חשוד הנמצא ביישובי המועצה ולדווח באופן מיידי 
לשיטור הקהילתי במספר 100. כמו כן, הקפידו לנעול את בדלתות והחלונות כאשר אתם 
יוצאים מהבית וכן בשעות הלילה. תקציב הקמת מרכיבי הביטחון ביישובים כבר אושר 
בכנסת ובקרוב יחלו העבודות להקמת מרכיבי הביטחון, אשר יעניקו הגנה נוספת והרתעה. 

שבת שלום, תמיר עידאן


