שישי אישי

פרשת כי תצא

דבר תורה ,הרב מיכאל אדרעי ,כפר מימון ותושיה
נעסוק בהלכה אחת מהלכות תלמוד תורה -חז"ל עסקו הרבה בחובת התלמיד לכבד את
רבו ואת מוריו ,החובה לעמוד בפניהם האיסור לקרוא להם בשמם ,ועוד" .כשם שאדם
מצווה בכבוד אביו ויראתו כך הוא חייב בכבוד רבו ויראתו יתר מאביו שאביו מביאו
לחיי העולם הזה ורבו מביאו לחיי העולם הבא" .יחד עם זה תבעו חכמים מן הרב לכבד
את תלמידיו ,ולכך סיבות רבות ,סיבה מעניינת כותב הרמב"ם" :כשם שהתלמידים
חייבין בכבוד הרב כך הרב צריך לכבד את תלמידיו ולקרבן כך אמרו חכמים יהי כבוד
תלמידך חביב עליך כשלך וצריך אדם להזהר בתלמידיו ולאוהבם שהם הבנים המהנים
לעולם הזה ולעולם הבא .התלמידים מוסיפין חכמת הרב ומרחיבין לבו אמרו חכמים
הרבה חכמה למדתי מרבותי ויותר מחבירי ומתלמידי יותר מכולם וכשם שעץ קטן מדליק
את הגדול כך תלמיד קטן מחדד הרב עד שיוציא ממנו בשאלותיו חכמה מפוארה".
נאחל לילדינו למורות ולמורים המסורים ,שנה נפלאה ,שנה שהתלמידים מכבדים
את מוריהם והמורים את תלמידיהם וכך אלו מביאים את אלו לחיי העולם הבא.

פותחים את השנה ברגל ימין
לאחר סיומה של החופשה ,הבוקר נפתחה שנת הלימודים בכל מוסדות החינוך במועצה.
במשך כל שעות הבוקר סיירתי יחד עם שר האנרגיה והתשתיות ,חה"כ יובל שטייניץ,
עם חברי המליאה וועדת החינוך בבתי הספר היסודיים והשתתפנו בטקסי פתיחת
השנה וקבלת ילדי כיתות א' החמודים .בכל שנה מתעלים על עצמם צוותי החינוך
בבתי הספר ומארגנים טקסים מרשימים ומרגשים ביותר ועל כך מגיעות להם ברכות.
במשך חודשי הקיץ עמלו במחלקת השפ"ע וההנדסה על שיפוץ ושדרוג בתי
הספר וגני הילדים .פרויקט שדרוג חצרות הגנים ומעונות היום החל לפעול
ובמסגרתו הונח דשא סינטטי והוקמה הצללה בחצרות .גם בבתי הספר שודרגו
ושופצו החצרות וכיתות הלימוד .תיכון 'נריה בנים' עבר מהפך של ממש בניצוחו
של מנהל התיכון ,איציק בן נעים ,סביבות פדגוגיות חדשות הוצבו ברחבי בית
הספר ,בחצר נשתלו פרחים ועצים חדשים וחדר כושר חדש הוקם בבית הספר.
זה המקום להודות לצוות מחלקת החינוך ,מדור גני הילדים ,מחלקת השפ"ע ,מחלקת
הגינון ומחלקת ההנדסה ,על ההשקעה הרבה והעבודה המאומצת ,כדי שנצליח לפתוח
את שנת הלימודים עם חיוך וברגל ימין ,עם חצרות וכיתות לימוד משודרגות ומזמינות.
השנה ,נכנסו לתפקיד שלושה מנהלים חדשים :נפתלי סבן אשר ינהל את בית
הספר בית הגדי .נפתלי היה מורה בתיכון 'נריה בנים' במועצה במשך מספר
שנים .דרורית וייס ,תנהל את תיכון נריה בנות .דרורית ניהלה בשנים האחרונות
את חטיבת הביניים בבית הספר דע"ת .ויצחק שלומי אשר היה מורה ומחנך
בבית הספר דע"ת קיבל על עצמו את ניהול חטיבת הביניים בבית הספר דע"ת.
נפתלי ,דרורית ויצחק ,לקחתם על עצמכם משימה מאתגרת וחשובה מאוד ,חינוך דור העתיד
של שדות נגב ,אני בטוח כי עם שיתוף פעולה של כולנו תצליחו לבצע את תפקידכם על
הצד הטוב ביותר ,ובשם כל תושבי שדות נגב אני מאחל לכם הצלחה רבה בתפקידכם.
אני רוצה לנצל את ההזדמנות ולהודות לכל צוותי החינוך בשדות נגב ,מנהלות מעונות
היום ,המטפלות במעונות היום ,סייעות בגני הילדים והגננות ,מנהלי בתי הספר ,מורים,
מזכירות ,יועצות ,נהגי ההסעות ואבות הבית ,כולכם עושים עבודת קודש בחינוך הילדים
שלנו .עבודתכם המסורה באה לידי ביטוי במוסדות החינוך שלנו ,הכנתם את המעונות,
הגנים ובתי הספר לפתיחת שנת הלימודים בצורה ראויה להערכה ואני מאחל לכם,
בשם כל תושבי המועצה ,שנת לימודים פוריה ומוצלחת ,שנה של ברכה בעשייתכם.
לכל תלמידי שדות נגב אאחל בשם כל עובדי המועצה ,שנת לימודים
מוצלחת ומהנה ,שנה שבה תמצו את הפוטנציאל האישי שלכם ותביאו לידי
ביטוי את הכישרונות שלכם על הצד הטוב ביותר .בהצלחה ושנה טובה.

חוגגים את סוף הקיץ
השבוע חגגנו את סיומה של חופשת הקיץ ביומיים של פסטיבל צבעוני ומרשים
במתחם מדשאות המועצה .במסגרת הפסטיבל עלו להופיע מקהלת הילדים,
להקת הנוער שלנו והזמרים ישי ריבו ושי צברי .בנוסף ,נהנו הילדים הצעירים
משלל הפעלות וסדנאות חווייתיות לצד מופעי תיאטרון רחוב וסרטים ישראלים
שהוקרנו בהיכל התרבות שלנו .היו יומיים מדהימים ותושבים רבים הגיעו
ונהנו יחד איתנו .אני רוצה להודות למחלקת התרבות שארגנה את הפסטיבל,
למחלקה הטכנית שסייעה בהפקתו ולכל מי שטרח ועמל לטובת קיום הפסטיבל.

'עזר מציון'
השבוע התקיימה הקייטנה המסורתית של ארגון 'עזר מציון' .הקייטנה מופעלת ע"י
מתנדבים רבים אשר עושים לילות כימים למען הילדים הנפלאים .במהלך השבוע
כולו נהנו הילדים משלל פעילויות בתחומים שונים בהם 'יום קהילה' בחסות תחנת
המשטרה בנתיבות .ביום שלישי הסתיימה הקייטנה ונערך טקס מרגש במיוחד בהיכל
התרבות שלנו ,יחד עם משפחות הילדים והמתנדבים ובהשתתפות יו"ר עמותת 'עזר
מציון' ,הרב חנניה צ'ולק .בטקס הילדים הציגו בפנינו את אשר למדו בקייטנה ולסיום
הודו לכל המתנדבים הרבים שליוו אותם בימות הקייטנה וכן ל'טרה' אשר תרם להם
מזון לכל ימי הקייטנה ולמכללת 'חמדת הדרום' ששימשו להם כבית גם השנה .אני
רוצה להודות מכאן לארגון 'עזר מציון' ולכל המתנדבים ולשבח אותם על תרומתם
הגדולה לטובת קיום הקייטנה המופלאה הזו ,שהיא באמת חסד אמיתי עם הילדים
והמשפחות .אני שמח כי זכינו להיות חלק משמעותי ופעיל בקייטנה זו כבר כמה
שנים ,תודה מיוחדת לכל עובדי המועצה שהתגייסו לקיומה ולהצלחתה של הקייטנה.
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