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"ואלה תולדות יצחק בן אברהם, אברהם הוליד את יצחק.." לפי שהיו ליצני הדור 
אומרים מאבימלך נתעברה שרה, מה עשה הקב"ה צר קלסתר פניו של יצחק דומה 
לאברהם והעידו הכול. קשה להבין, איך אברהם העברי שכל העולם כולו מעבר אחד 
והוא מעבר אחר ויכול לו, לחם עם נמרוד, עם המלכים, עם כל עובדי האלילים 
שבדורו ויצא מנצח. ורק כשהתנגש בליצני הדור נתרשלו ידיו והיה צריך לעזרת ה'. מה 
עשה הקב"ה? ומה עשה אברהם? ואמנם זהו כוחה השטני של הליצנות, שאפילו לוחם 
כאברהם חסר אונים לגביה וצריך לסייעתא דשמיא נגד ההרס והרעל שהיא מפיצה. 

גאוות יחידה  
השבוע קיבלנו מכתב מרגש ומשמח מסמנכ"לית בית הספר הריאלי בחיפה, לאחר 
שצוות בית הספר הגיע לביקור בגן המדעי שלנו. היא ציינה במכתבה את התרשמותו 
של הצוות הן מהגן והן מהעשייה החינוכית בו. לאחר קבלת המכתב הם אף יצרו 
עימנו קשר וביקשו להגיע אל הגן המדעי לשבועיים של למידה מעמיקה על אופן 
פעילותו של הגן ועל התכנים הנלמדים בו. זה המקום לומר תודה ולהביע את ההערכה 
דוידיאן,  והסייעת אסתר  סלייטר  הגננת רחל  הגן המדעי,  כולנו לצוות  הרבה של 
על פעילותם המסורה למען ילדי שדות נגב כבר שנים רבות. כמו כן, אני רוצה 
להודות למנהל מחלקת החינוך, מוטי אדרי ולמנהלת מדור הגנים, אירית אליה דהן, 
ובתי הספר שלנו.  גני הילדים  על עשייתם החינוכית המשמעותית במעונות היום, 
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"מרכז זיו" לזכרו של זיו ביטון  
ביום ראשון האחרון חנכנו את "מרכז זיו" בתיכון נריה בנים, זהו מרכז להעצמה אישית 
לתלמידים על שמו של זיו ביטון ז"ל. זיו נפטר לפני כ-9 חודשים לאחר מאבק ממושך 
במחלת הסרטן בעודו תלמיד בתיכון, חבריו ומחנכו סיפרו על ילד שהיה אהוב על חבריו 
והשיב להם אהבה ודאגה. במהלך השבעה עלה הרעיון להנצחתו של זיו ז"ל בתיכון 
ומשפחת ביטון יחד עם צוות התיכון החליטו כי הדרך המתאימה ביותר להנציח את זיו 
הינה מרכז אשר יעניק לכל תלמיד מקום פרטני בו יסייע לו הצוות החינוכי להתפתח 
ולהצליח. במהלך חודשי הקיץ משפחת ביטון יחד עם צוות התיכון עמלו על שיפוצו 
של המרכז והתאמתו לפעילות, ובטקס מרגש חנכנו את המרכז אשר ינציח את זיו ז"ל 
ואת מורשתו. אני רוצה להודות למשפחת ביטון על היוזמה, לאיציק בן נעים, מנהל 
תיכון 'נריה בנים' ולצוות התיכון על הנכונות והקמת המרכז המופלא לטובת התלמידים. 

ותיקי המועצה נופשים  
איתם  נפגשתי  הטיול  במהלך  באילת,  ונופש  לטיול  היישובים  ותיקי  יצאו  השבוע 
והם סיפרו על החוויות והאטרקציות שמהן הם נהנו במהלך הטיול, בהן שיט, טיול 
ועוד. הטיול הותאם לשני מסלולים, האחד למיטיבי לכת והשני למתקשים  ג'יפים 
היה  מהחוויה.  וליהנות  לטיול  להגיע  יוכלו  הוותיקים  שכלל  כך  מרובה,  בהליכה 
אני  זאת  ועל  ופינוקים  הפעלות  משלל  ונהנים  מחייכים  כולם  את  לראות  נפלא 
רוצה להודות ליחיאל מזוז, מוריה ליבזון, אבות הבית של הקהילה התומכת, שירה 
ישראל וצוות מרכז החוש"ן על ההשקעה והדאגה לוותיקי המועצה בכל ימות השנה. 

ועדת צעירים = עם הפנים קדימה
ביום חמישי התכנסה ועדת הצעירים של מרכז המועצות האזוריות בראשותי. בוועדה 
השתתפו מנהלי מרכזי צעירים מרחבי הארץ וכן מספר ראשי מועצות. במהלך הישיבה 
נתנה סקירה על מצבם של מרכזי הצעירים והועלו בעיות ופערים בתפעולם השוטף 
של המרכזים. בשל החשיבות שאני רואה בקידום תחום הצעירים, אני מתכוון להיכנס 
בקידום  גדולה  הצעירים שלו משמעות  תחום  את  ולקדם  זה  בתחום  הקורה  לעובי 

הצמיחה הדמוגרפית במועצות. 
קרן קימת לישראל

בשבועות האחרונים התגבשה הצעת חוק שמשמעותה הלאמת קק"ל ושיתוק פעילותה, 
על כן, יצאנו מספר ראשי רשויות למאבק על מנת לאפשר את החזרת פעילותה של 
קק"ל. אני שמח לבשר לכם כי ביום שני האחרון, בדיונים שקיימנו אל תוך הלילה, 
הצלחנו להשיג מתווה על פיו תעביר קק"ל למדינה מיליארד ו-800 אלף ₪ על פני 3 
שנים ובנוסף, תעביר קק"ל 200 מיליון ₪ לטובת ביצוע פרויקטים שונים בפריפריה. כך, 
תוכל הקרן הקימת לישראל להמשיך לתפקד ולסייע לכל הרשויות המקומיות בישראל 
בפרויקטים בתחומים רבים. אני רוצה להודות ליואב הורוביץ, ראש הסגל במשרד 
רוה"מ, חה"כ דודו ביתן, יו"ר הקואליציה ולחה"כ מיקי זוהר על ההקשבה והנכונות 
לסייע ולפתור את המשבר הגדול אליו נקלענו ולאפשר את המשך פעילותה של קק"ל. 
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