שישי אישי

פרשת שופטים

דבר תורה ,הרב אהרון כהן ,מושב בית הגדי
נמצאים אנחנו בפתחו של חודש הרחמים והסליחות חודש אלול הספרדים
החלו כבר בסליחות ולתקוע בשופר הכנה לקראת יום הדין הקרב
ובא ,נשאלת השאלה האם די בשמיעת הופר כדי לכפר על עוונותינו?
צריכים אנחנו לזכור שלא די בזה ששמענו שמעו של השופר בשביל שימחקו
את עוונותינו חייב לעשות מעשה ותשובה ותפילה וצדקה מעבירים את רוע
הגזירה .למה הדבר דומה? לאותו כפרי שהגיע לעיר ושומע קול סירנה לא הבין
מה פשר הקול ספרו לו שמחייגים מספר ומכבי אש מופיעים והאש נכבית שמח
כמוצא שלל רב קנה צופר שמשמיע קול בדיוק כלוחמי האש וחזר לכפרו בדליקה
הראשונה כולם מתרוצצים ומיודעינו לא לחוץ מוציא את הצפצפה ומשמיע קול
רעש חזק חבריו מהרו אותו שיגיש עזרה והוא מחייך בידי הפתרון לאש אבל
כמובן שהקולות הרמים לא השפיעו לטובה על האש לפליאתו שחזר לעיר הסבירו
לו הרעש הוא מקור להתעורר הנה מגיע הכיבוי זה לא אומר שזה כבה מאליו.
הדבר ברור ששמיעת קול שופר אינה מכפרת ,מעשינו הם הגורמים,
נשוב אל בורא עולם ימחל לנו ויחתום את כולנו לחיים טובים אמן.

מחנכים לערכים ומצוינות
בשבוע האחרון פרסם משרד החינוך נתונים שונים אודות מדדי ההצלחה של הרשויות
המקומיות ובתי הספר ברחבי הארץ הן מבחינה ערכית והן מבחינת הישגים לימודיים.
לשמחתנו ולגאוותנו הרבה ,נוכחנו כי השקעת המשאבים בתחום החינוך משתלמת
וכי בתי הספר התיכוניים שלנו מככבים ברשימות השונות כבתי ספר מצליחים.
כך ,נכנסו שלושת התיכונים שלנו ,נריה בנות ,נריה בנים ואולפנת צביה ,לרשימת
בתי הספר הערכיים בישראל .בנוסף ,אולפנת צביה הוכרה כבית הספר עם אחוזי
הזכאות לבגרות הגבוהים באזור בפרט ובארץ בכלל ,כאשר אחוזי הזכאות לבגרות
באולפנה עומדים על  ,100%זוהי שנה שניה ברצף ,בתיכון 'נריה בנות' עומדים אחוזי הזכאות
לבגרות על  89%והממוצע הרשותי הינו  85%זכאות ,מהגבוהים בישראל .מדד שלישי
ולא פחות חשוב ,הוא מדד האקלים החברתי בבתי הספר התיכוניים שלנו ,המועצה
שלנו הוכרזה כרשות עם אחוזי האלימות הנמוכים בישראל והם עומדים על  2.5%בלבד.

בשנים האחרונות משקיעה המועצה משאבים רבים ,בהיקפים של מיליוני שקלים,
הן בשדרוג המבנים במוסדות החינוך והן ,ברכישת ציוד טכנולוגי מתקדם ,על
מנת לאפשר לתלמידים שלנו ליהנות מתשתיות פיסיות ההולמות את המאה
ה 21-וכן לאפשר להם להגיע להישגים חינוכיים על ידי שימוש בציוד מתקדם.
אני רוצה להודות ולשבח את כלל הצוותים החינוכיים שלנו בשדות נגב על ההשקעה
והעשייה החינוכית .אתם עושים עבודת קודש ,ובימים אלה אתם קוצרים את הפירות על
עבודתכם הקשה והחשובה .ההשקעה הפרטנית בכל תלמיד ותלמידה הן בתחום הערכי
והן בתחום הלימודי ,היא הערובה שלנו להמשך הצלחתה של מערכת החינוך שלנו.
תלמידים יקרים ,המשיכו ליהנות משבוע אחרון של חופשה ושובו בע"ה ביום
שישי לספסל הלימודים עם כוחות מחודשים .שתהיה לכם שנת לימודים פוריה
ומוצלחת ,שנה של רכישת חברים ,הישגים לימודיים והצלחה בלימודים.

"עוד ינובון בשיבה דשנים ורעננים יהיו"
במרכז החוש"ן ציינו השבוע את סיומה של שנת פעילות נוספת ,במהלכה הורחבו תחומי
התוכן והעניין על ידי צוות המרכז ובשיתוף צוות המחלקה לשירותים חברתיים ,על פי בקשות
החברים ,כדוגמת תערוכה אותה הציגו במרכז במסיבת סיום השנה .בנוסף ,בשנה האחרונה
שודרג מרכז החוש"ן ונבנה בו ממ"ד לרווחת החברים וכן ,על מנת שתהיה אפשרות להפעיל
את המרכז גם בעת חירום ולהעניק מסגרת חברתית לוותיקים גם בשעות קשות שכאלה.
פרויקט מדהים נוסף שפעל השנה ,הוא 'תיעוד קהילתי' ,במסגרתו צילמו הילדים ובני הנוער
את מייסדי היישובים מספרים על חייהם ,עלייתם לארץ ,בניית היישובים וחיי המשפחה,
הבית והקהילה בשדות נגב .את הסיפורים ערכו לסרט אחד ,שיוקרן בע"ה בערב הוקרה
למייסדים שיערך לאחר החגים .אנו רואים חשיבות רבה בהוקרת פועלם של המייסדים
והוותיקים ,אשר הקימו את היישובים ובנו לנו בית וקהילה שנעים וטוב לחיות בהם.

ערב שורשים בגבעולים
במושב גבעולים ערכו ערב שורשים ,במהלכו הציגו הילדים ובני הנוער את סיפור הקמתו
של המושב ,כפי שלמדו מראיונות שערכו עם וותיקי המושב .במסגרת הפרויקט ,עליו עבדו
חודשים רבים ,נוצר קשר חם בין מייסדי המושב לבין הילדים והנוער ושני הצדדים סיפרו
על חוויה עמוקה ומשמעותית .היה ערב נפלא ומרגש ,כיף לראות את הוותיקים והילדים
יושבים זה לצד זה ולומדים אחד מהשני .יישר כוח לכל מי שעמל ופעל לטובת הפקת הערב.

כנס חקלאים
על מנת להוקיר תודה לחה"כ דודי אמסלם ,יו"ר וועדת הפנים ,על הסיוע הרב
במאבקינו האחרונים להוזלת מחירי המים השפירים לחקלאות ובעצירת הניסיון
להעלאת מחירי השפד"ן ,נערוך כנס הוקרה והרמת כוסית לרגל ראש השנה ביום
חמישי הקרוב 31.8.17 ,בשעה  19:00במושב פעמי תש"ז .אני מזמין את כל החקלאים
להגיע להרים יחד איתנו כוסית לשנה טובה ומבורכת ,שנה של גשמי ברכה ופריחה.

שבת שלום ,תמיר עידאן

