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דבר תורה, הרב שמואל צוברי מושב שרשרת
בארבעה מקומות מזכירה התורה את חטאו של משה רבינו, מביא רבינו חיים בן 
עטר מספר הסברים בדבר חטאו של משה, המעניין שבהם הוא, כי המנהיג צריך 
ידו, אלא בכוחות  והצלחת הציבור בכוחו בעוצם  יתלה את הצלחתו  להיזהר שלא 
שהקב"ה נתן בידו להנהיג. מעלה הכתוב על משה רבינו כי היה אדם עניו מאוד 
מכל האדם, אשר אינו מקפיד על כבודו ומי שפוגע בו הוא סולח לו בו במקום, 
מסביר רש"י כי זוהי תכונה חשובה מאוד למנהיג שלא יהא אכזרי מלמחול ושזהו 
הענווה. מידת  של  זו  לדרגת  להגיע  כולנו  שנזכה  הענווה.  במידת  חשוב  מרכיב 

תערוכת אגרומשוב 
בכל שנה נערכת תערוכת אגרומשוב מבית העיתון החקלאי 'משוב' בתערוכה מציגים 
גופים וחקלאים שונים את התוצרת שלהם. השנה, גם אנחנו זכינו להציג את המועצה 
שלנו ואת החקלאות המתקדמת של שדות נגב בתערוכה. הדוכן הציג את פעילותה 
של הוועדה החקלאית המשותפת לנו ולמועצות בני שמעון ומרחבים. בנוסף, במהלך 
התערוכה נערך כנס שעסק בתחום המים לחקלאות, שם השתתפתי בפאנל והצגתי 
את המאבק הנחוש שניהלנו לטובת תיקון 27 לחוק המים, אשר הוזיל את מחיר המים 
השפירים לחקלאים וכן, את המאבק שאנו מנהלים כיום כנגד העלאת מחירי מי השפד"ן. 

סיום שנת הלימודים
בחודש האחרון מציינים כל בתי הספר היסודיים והתיכוניים את סיום שנת הלימודים 
תשע"ז, במהלך החודש לקחתי חלק במסיבות הסיום של כלל בתי הספר ויחד עם ההורים 
והצוות החינוכי שמחתי לראות את הבוגרים שלנו ממשיכים לשלב הבא בחייהם, בין אם 
זה בעלייה לכיתה ז' והשתלבות בחטיבות הביניים ובין אם זה בהכנות לקראת הגיוס 
או השירות הלאומי הקרב. אני רוצה לאחל לכל בוגרי כיתות י"ב הצלחה רבה בהמשך 
דרכם וכולנו נשמח לראות אותם חוזרים אלינו בשלום לאחר סיום השירות המשמעותי 
בצבא ובשירות הלאומי ומקימים כאן את ביתם. לבוגרי כיתות ו' אני רוצה לאחל הצלחה 
רבה בלימודים בחטיבות הביניים ובתיכונים, תיהנו בחופשה ותטעינו את המצברים 
לקראת השנה הבעל"ט. אני רוצה לנצל את הבמה ולהודות למנהלי בתי הספר ולצוותי 
החינוך והוראה על עוד שנה של חינוך איכותי ומיטבי של דור העתיד של שדות נגב. 

ערב הוקרה למתנדבים
בערב מרגש וחגיגי הוקרנו את פעילותם של המתנדבים במועצה, כ-350 תושבים 
מתוך  במועצה,  רבות  אוכלוסיות  עם  ועובדים  ומגוונים  שונים  בתחומים  הפעילים 
לארגוני  הוקרה  תעודות  הענקנו  הערב  במהלך  חינם.  ואהבת  קהילתית  אחריות 
ההתנדבות השונים הפועלים במועצה, כ-20 במספר ואמרנו להם תודה גדולה על 
וההתנדבות  נפלא לראות כיצד בכל שנה מספר המתנדבים גדל  פעילותם הענפה. 
נגר,  למוריה  גדולה  תודה  לומר  רוצה  אני  בחיינו.  יותר  משמעותי  חלק  תופסת 
וגיוס  ההתנדבות  תחום  חיזוק  למען  פעילותה  על  ההתנדבות,  יחידת  מרכזת 
זה.  חשוב  ערב  לקראת  ועמל  שטרח  מי  לכל  וכן,  חדשים  וארגונים  מתנדבים 

משחק ראווה בכדורסל
לפני כשנתיים התחלנו לעבוד בשיתוף עם קבוצת הכדורסל של מועדון מכבי ת"א, 
במסגרת הפעילות המשותפת לוקח המועדון חלק חשוב באימונים של התלמידים בחוגי 
הכדורסל ובהרצאות של שחקני עבר המגיעים לספר על תחילת דרכם במועדון ובתחום 
הכדורסל. השבוע, ערכנו משחק ראווה בין קבוצת הוותיקים של מכבי ת"א 'רלף 'ליין', 
לבין קבוצת הכדורסל של המועצה, היה משחק מדהים בו למדו השחקנים שלנו מהלכים 
ואסטרטגיות משחק מהגדולים ביותר. יישר כוח לכל מי שטרח לטובת קיומו של המשחק. 
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