
שישי אישי
פרשת נח תשע"ח

דבר תורה, הרב ארי סט, קיבוץ סעד
הברכה? משמעות  ומה  הקשת,  ראיית  על  מברכים  מה  שאלה: 

תשובה: על פי דברי הגמרא במסכת בברכות )דף נט.( פסק השולחן ערוך )או"ח רכט, 
א(: "הרואה הקשת, אומר: ברוך אתה ה' א-להינו מלך העולם זוכר הברית נאמן 
בבריתו וקיים במאמרו". הקשת היא אות וסימן לברית שכרת הקב"ה עם נח והעולם 
כולו שלא יביא עוד מבול לעולם. מדוע בחר הקב"ה דווקא בקשת כאות לברית? כל 
כך עונה הרמב"ן בפירושו לתורה )בראשית ט, יב( שצורת הקשת, ככלי המלחמה – 
קשת. כאשר היא נראית בשמים היא מכוונת כלפי מעלה. בכך רומז הקב"ה שהוא 
אינו מכוון  את הקשת אל העולם, בגלל ההבטחה והברית, אלא כחייל שמרים את 
נשקו כלפי מעלה ומדגיש שאיננו חפץ להשתמש בו. בברכת חורף בריא וגשום!. 

ליל לימוד לנוער  
כמיטב המסורת גם השנה ערכו מחלקת הילדים והנוער ליל לימוד לבני הנוער לכבוד 
הושענא רבה. השנה, הגיע אל היכל התרבות קצין החיזבאללה לשעבר, אברהם סיני, 
אשר התגייר וחזר בתשובה והיום הוא מעביר הרצאות בהן הוא מספר על חייו בחיזבאללה 
ועל החלטתו להיות משתף פעולה עם ישראל, שהגיעה בעקבות הסיוע שהעניקו חיילי 
צה"ל לאשתו בלבנון, כאשר מצאו אותה במהלך לידה לבד בבית וסייעו לה ללדת ואף 
לקחו אותה לטיפול בבית חולים. הוא הוסיף וציין כי לאחר 15 שנים בהן שיתף פעולה 
עם ישראל בשלל מבצעים צבאיים סבוכים ומורכבים, הוא עלה ארצה והחליט להתגייר 
ואף לחזור בתשובה, וזאת בין היתר בשל מידת הרחמנות הגדולה שהוא מצא ביהדות 
וקידוש החיים. בני נוער רבים גדשו את היכל התרבות באותו הערב ונהנו מהרצאה מרתקת 
במיוחד. הם מספרים כי ההרצאה העניקה להם גאוות יחידה והשראה. יישר כוח לכל 
מי שעמל וטרח על הכנת הערב, בהם חברי מועצת הנוער וצוות מחלקת ילדים ונוער. 

הקפות שניות 
במהלך  השונים.  בישובים  שניות  בהקפות  התושבים  חגגו  תורה,  שמחת  חג  בצאת 
בהם  בישובים  המועצה  מליאת  וחברי  המועצה  מחלקות  מנהלי  סיירו  הערב 
הקהילות  את  לראות  במיוחד  משמח  האחרונות,  בשנים  שניות.  הקפות  נערכו 
הבנים  דור  עם  יחד  היישובים  וותיקי  של  הריקודים  ואת  בישובים  הצומחות 
לכבודה.  יחד  ולרקוד  בתורתנו  שנה  בכל  לשמוח  שנזכה  ההרחבות.  ותושבי 

ביקור אצל שותפינו בפילדלפיה 
בשבוע האחרון ביקרתי אצל שותפינו בקהילה היהודית בפילדלפיה. במהלך הביקור 
נפגשתי עם ראשי הפדרציה, עם התורמים הגדולים וחברי ועדת ההיגוי שגילו התעניינות 
רבה במצב הביטחוני המורכב איתו אנו מתמודדים תקופה ארוכה והשפעתו על חיי 
תושבי המועצה. פגישה מרגשת נוספת הייתה עם משפחת סליגמן התורמים העיקריים 
למרכז סליגמן אותם עניינו בהרחבת המרכז גם כתחנה לאם ולילד מודרנית ועדכנית 
)טיפת חלב( ובהמשך התמיכה השוטפת במרכז. הם גילו נכונות להמשיך ולתרום למרכז 
והביעו שביעות רצון מהתנהלותו עד כה. כמו כן, נפגשתי עם מספר משקיעים רציניים 
במטרה לקדם את הקמתו של מפעל לתרופות מצמח הקנאביס בשדות נגב בשותפות 
עם החברה הכלכלית של המועצה. ציינתי בפני חברינו מפילדלפיה כי בשדות נגב אנו 
שומרים להם פינה חמה בלב וכי אנו רואים חשיבות גדולה בשמירה על קשר חם עם 
הקהילה ובהמשך חיזוק הקשרים בין כלל הגילאים וחידוש המשלחות של בני הנוער 
לטובת זה. חברי הקהילה ציינו עד כמה הם מעריכים ומוקירים את המועצה ותושביה 
התלהבות  הביעו  גם  הם  הקהילות.  בין  ההדדית  ובערבות  העמוק  בחיבור  וחשים 
מהפרויקטים המשותפים הנעשים במקצועיות רבה במסגרת שותפות ביחד )שותפות 2000(. 

באו"ם עם השגריר דני דנון
יומיים  דנון  דני  באו״ם  לי להתארח אצל שגרירנו  הזדמן  בארה״ב  ביקורי  במהלך 
לאחר הירי לעבר עוטף עזה. זו הייתה הזדמנות להסביר מכלי ראשון את המציאות 
פעיל מאוד  בינלאומי חשוב. השגריר שלנו  במוסד  עזה  עוטף  ביישובי  הביטחונית 
באו״ם ומסביר בכשרון רב את עמדות ישראל בסוגיות הטרור האסלמי, התגרענות 

אירן והיחס המפלה לישראל במוסדות הבינלאומיים בכלל ובאו״ם בפרט. 

עם דני דנון באו"ם

ביטול הקיצוץ במכסות המים
הושג  המים,  רשות  במועצת  אתמול  שהתקיים  בדיון  כי  לכם,  לבשר  שמח  אני 
 .2018 לשנת  לחקלאות  המים  בהקצאות  הקיצוץ  את  מבטל  אשר  חדש  מתווה 
מים  קוב  מיליון   280 על  תעמוד   2018 לשנת  המים  הקצאת  המתווה,  פי  על 
 .2016-2017 בשנים  החקלאים  של  בפועל  הצריכה  את  מהווים  אשר  שפירים, 

בהזדמנות זו אני רוצה להודות לשרי החקלאות, התשתיות הלאומיות והאוצר על ההחלטה 
האסטרטגית החשובה שקיבלו בעקבות פניותינו ועל הבנתם את חשיבות החקלאות הישראלית.

אנו נמשיך לעמוד לצדכם כל העת, אנו מכירים בחשיבותה של החקלאות הישראלית ונעשה 
כל שאל ידינו למנוע פגיעה בחקלאים. אתם אסם התבואה של מדינת ישראל ובמקצוע 
שבחרתם אתם מגלמים בכל יום את מהותה של הציונות וההתיישבות בארץ ישראל. 

שבת שלום, תמיר עידאן

עם משפחת סליגמן ומנכ"לית הפדרציה


