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פרשת בלק

המשפט הראשון שבלעם אומר להקב"ה" :ויאמר בלעם אל האלוקים
בלק בן ציפור מלך מואב שלח אלי" (כ"ב ,י') ,מפרש רש"י :אף על פי
שאיני חשוב בעיניך ,חשוב אני בעיני המלכים .בלעם בטוח שהקב"ה
לא מחשיב אותו ולא מעריך אותו ,ועל כן מחפש כבוד והערכה אצל
ה"מפורסמים של שקר" של עובדי העבודה זרה .וזהו שורש הפגם
של בלעם ,שממנו מגיע לכל הפגמים בהמשך .הדימוי העצמי הנמוך
שלו מוביל אותו לחבור לכוחות הרשע ולסוף המר של "ואת בלעם בן
בעור הרגו בחרב" .וכן מצינו במרגלים שבימים אלו הלכו בארץ מתוך
תחושה של "ונהי בעינינו כחגבים" שגורמת ל"וכן היינו בעיניהם" .גם
אצלם הדימוי העצמי הנמוך שלהם הוביל למאיסה בארץ חמדה ולאסון
לאומי לכל כלל ישראל .כל יהודי פותח את יומו ב"מודה אני לפניך..
רבה אמונתך" -דהיינו רבה היא האמונה שאתה מאמין בי ובכוחותיי
וחשוב אני בעיניך .רק מתוך אמון בי ובכוחותיי ניתן להתקדם למעלה.

כנס מתגייסים
במסגרת שיתוף הפעולה בין מרכז הצעירים לבין מחלקת הילדים
והנוער ,ביום שני האחרון נערך כנס מתגייסים ,בו השתתפו בני ובנות
נוער רבים הנמצאים טרם גיוסם לצבא או לשירות הלאומי .הם נהנו
מערב מצחיק במיוחד עם הסטנדאפיסט אמירם טובים ומהרצאה
מרתקת של סא"ל במיל' גל חורב ,שסיפר להם על הצפוי להם עם
הגיוס לצבא או ההתנדבות לשירות הלאומי והאזרחי .אני מאחל לכל
המתגייסים הטריים הצלחה רבה בשירותם ושיחזרו הביתה בשלום ,אמן.

משלחת שדות נגב לכנסת ישראל
ביום שני יצאה משלחת מיוחדת מהמועצה לסיור בכנסת .חברי המשלחת
היו חברי מועדון 'לב שלם' ,מועצת הנוער ,להקת הנוער וחברי ועדת נגישות
של המועצה .הם התחילו את היום בסיור במליאת הכנסת ולמידה אודות
פעילותן של הממשלה והכנסת ולאחר מכן ,הם המשיכו למפגשים מרתקים
עם חה"כ דודי אמסלם ,חה"כ מיקי זוהר ,חה"כ יאיר לפיד ושרת התרבות
והספורט ,מירי רגב .הם שמעו מכולם על תפקידיהם בכנסת ,למדו על
הסוגיות העולות על סדר יומה של ממשלת ישראל ועל השיקולים הרבים
הנמצאים על שולחנם של מקבלי ההחלטות .היה יום מרתק ומלמד לכולנו.

סיור בטחוני
עמיקם סבירסקי ,ראש האגף הבטחוני חברתי במשרד הביטחון ,הגיע
השבוע לסיור ולישיבת עבודה במסגרת עבודתנו השוטפת עם משרד
הביטחון .במהלך הפגישה הצגנו בפניו את מרכיבי הביטחון ביישובי
עוטף עזה ואת הפערים שעדיין קיימים בתחום זה .כמו כן ,דנו איתו
בפרויקטים שונים בתחומי הביטחון ובקידומם ולאחר מכן ,יצאנו לסיור
ביישובי המועצה על מנת לעמוד מקרוב אחר הצרכים והפערים ביישובים.

חגיגות  70לקיבוץ סעד
קיבוץ סעד חגג השבוע  70שנים להיווסדו בהצגה מיוחדת במינה
שהועלתה ע"י חברי ותושבי הקיבוץ .במהלך החגיגות ציינתי
בפני אנשי הקיבוץ את הערכתי הרבה על התנדבותם ותרומתם
לטובת כל תושבי המועצה בעת מבצע 'צוק איתן' וגם בימות שגרה.
קיבוץ סעד ,אשר הוקם טרם קום המדינה ,נקרא כך על שם ה'סעד'
שהעניק להתיישבות בנגב ,אנשי הקיבוץ ממשיכים ברוח זו ועד היום
הם מעניקים 'סעד' רב במגוון מוסדות מיוחדים הקיימים בקיבוץ בהם
המשפחתון וחברת הנוער .אני רוצה לאחל לתושבי הקיבוץ הצלחה רבה
בכל מעשי ידיהם ועוד שנים רבות של התיישבות ,חקלאות וצמיחה.

מועדון צ'וצ'ו
צוריאל כלפה ז"ל ,תושב מעגלים ,אשר נפטר ממחלת הסרטן בגיל
 17.5התנדב כל חייו למען ילדים חולים והיה ילד חברותי ומאושר .על
כן ,החלטנו יחד עם בני משפחתו לחנוך השבוע מועדון לילדים ונוער
על שם צוריאל ז"ל ,או כפי שכונה על ידי חבריו ,צ'וצ'ו .הערב היה
מרגש במיוחד ואני רוצה להודות למשפחת כלפה ולכל מי שעמל
וטרח למען פתיחתו של המועדון .אני בטוח כי רוחו ונשמתו של
צוריאל ז"ל ילוו את באי המועדון אשר ילמדו על מורשתו ועל דרכו.
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