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דבר תורה, הרב משה כהן, מושב יושיביה
באב? ט'  בו  שחל  בשבוע  מכובס  בגד  ולבישת  כיבוס  לגבי  המנהג  מה 

נהגו שלא לכבס בשבוע זה עד לאחר הצום, פרט לבגדי תינוקות וכן, נוהגים שלא 
ללבוש בגד חדש או בגד מכובס. מי שקשה לו ומצטער מחמת הזיעה, יכין לו בגדים 
הבא. לשבוע  וישמרם  ויותר  שעה  חצי  למשך  שילבשם  חזון  שבת  לפני  להחלפה 

קייטנות קיץ 
השבוע החלו את פעילותן קייטנות ההמשך בגני הילדים ובבתי הספר היסודיים וזאת לאחר 
שהסתיימה פעילותן של הקייטנות שפתחו את חופשת הקיץ ובי"ס של החופש הגדול. 
בקייטנות ההמשך נהנים הילדים שלנו משלל פעילויות בהן פעילויות יצירה ומגוון סדנאות 
וחוגי העשרה. בדומה למחירי קייטנות הקיץ שאיתן פתחנו את החופשה, גם את מחירי 
קייטנות ההמשך סבסדנו במטרה להעניק לכל ההורים אפשרות לרשום את ילדיהם למסגרת 
חינוכית וערכית. אני רוצה לאחל לכל ילדי שדות נגב המשך חופשה בטוחה, מהנה ומועילה. 

קידום תחום הבריאות
במסגרת פעילותה של המחלקה לשירותים חברתיים בתחום הבריאות, השבוע קיימנו 
מפגש ראשון של ועדת היגוי עם גורמים שונים מהמועצה ונציגות הפדרציה היהודית 
מפילדלפיה על מנת להעלות רעיונות ודרכים לקידום החינוך לבריאות, תזונה נכונה 
ופעילות גופנית. המפגש הראשון היה מאוד מוצלח ועלו בו רעיונות רבים. בהמשך 
ולמעשים  לתוצאות  להביא  כדי  וזאת  המעשי,  בפן  שיעסקו  נוספות  פגישות  נקיים 
זה,  בשטח. אני מזמין, אתכם, להצטרף לוועדת ההיגוי ולקחת חלק פעיל בנושא 
יש  גדולה על העתיד. כל המעוניין להצטרף,  והשפעה  יש בו חשיבות רבה  אשר 
 .052-7370140  ,08-9938914 במועצה:  הבריאות  תחום  מרכזת  נגר,  למוריה  לפנות 

פעילות ספורט ביישובים
כחלק מפעילות הקיץ אותה אנו מקיימים ביישובים, בשבועיים האחרונים החלה מחלקת 
הספורט בקיום ימי ספורט יישוביים בשעות אחר הצהריים. במסגרתם, מגיע צוות המחלקה 
ליישובים ומפעיל תחנות ספורטיביות שונות המותאמות לכל המשפחה ולאחרי סיום 
הפעילות מוגשת למשתתפים ארוחת ערב בריאותית וזאת על מנת להקנות ערכי אורח חיים 
בריא מגיל צעיר ולהרגיל את הילדים לשמירה על תזונה בריאה ונכונה לצד קיום פעילות 
ספורט שיש בה גם הנאה בצידה. בשבועיים בקרובים תמשיך הפעילות להתקיים ביישובים 
נוספים ואני מזמין אתכם לעקוב אחר הפרסומים ולהגיע לפעילות עם מרץ ומצב רוח. 

קבוצת אמהות
לפני כשנה החלה את פעילותה קבוצת אמהות מיוחדת במינה, אמהות לילדים בעלי 
ברון  בן  שרונה  הסוציאליות  העובדות  בליווי  הפועלת  הקבוצה,  מיוחדים.  צרכים 
ואורית הררי רואה, מעניקה תמיכה ומקום בו הן מרגישות בנוח לספר ולשתף על 
החוויות וההתמודדות היום יומית שלהם בבית ומחוץ לו. לפני מספר ימים נפגשתי 
בו  במיוחד  מרגש  ערב  היה  הראשונה,  הפעילות  שנת  סיכום  בערב  האמהות  עם 
את  בפניהן  ציינתי  הקבוצה,  שבפעילות  החשיבות  ועל  התחושות  על  מהן  שמעתי 
ולתמוך בהן, ציינתי עד כמה הקבוצה הזו  המחוייבות של המועצה לסייע, ללוות 
בעבודתנו,  גדול  סיפוק  לנו  מעניקות  שכאלה  קבוצות  כמה  ועד  בעיניי  מיוחדת 
כל זאת במטרה להעניק לכל אוכלוסיית המועצה שוויון הזדמנויות ושירות מיטבי 
ואיכותי. אמהות נוספות לילדים בעלי צרכים מיוחדים אשר מעוניינות לקחת חלק 
בקבוצה מדהימה זו, מוזמנות לפנות לשרונה בן ברון 08-9938950, 050-2201541.

לומדים אנגלית
המועצה  ביישובי  אנגלית  קורס  לפתוח  מעוניינים  אנו  המועצה,  משירותי  כחלק 
על  יקבעו  המפגשים  ומקום  הקורס  מועד  ומעלה.   18 בגילאי  למבוגרים  המיועד 
מבחן,  לעבור  צריך  בקורס  להשתתף  המעוניין  תושב  כל  כאשר  הרישום,  פי 
http://entrance.e-wsi.com/Student/ הבא:  בקישור  לפתוח  תוכלו  אותו 
תושבים  של  מקסימלי  רישום  לאפשר  מנת  על   .Register?showreport=false
בלבד.  ₪  950 הינה  מפגשים   30 המונה  לקורס  והעלות  לסבסוד  דאגנו  לקורס, 

שבת שלום, תמיר עידאן


