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דבר תורה, הרב עמית קולא, קיבוץ עלומים
נס החנוכה מוסיף עוד קומה מזהירה במסכת פלאי ההיסטוריה של עם ישראל. יש 
בו בנס ייחוד מופלא. כל מעשי הניסים מבראשית עד לעיני כל ישראל הינם מעשי 
פלא שעושה ריבון העולמים לטובת האדם או העם. ישראל נתונים במצוקה במצרים 
-  באות מכות פלא כדי לשחררם. המצרים רודפים ללוכדם -  בא נס ים סוף 
להושיעם. צמאו למים -  בא בארה של מרים להשקותם. רעבו - הוריד להם לחם 
מן השמים. אולם מעולם לא נעשה נס כדי שיוכל העם לקיים מצווה כנס פך השמן.

מה בא נס זה ללמדנו? שמא את חשיבות וחביבות המצוות שאנו מקיימים בעיני הבורא עד 
שהוא משנה סדרי טבע כדי לזכותנו בקיום מצוה בטהרה? ואולי בא נס פך השמן לשפוך אור 
– אורה של המנורה כדי ללמד שאף הניצחון במלחמה לא מעשה טבע הוא אלא גילוי הכוחות 
העל אנושיים האלוקיים הגנוזים במעשה האדם – בניו של מקום – ישראל עמו האהוב.

יום המורה וגם הגננת  
מידי שנה אנו מציינים את 'יום המורה' ומחלקים למורים שי כאות הוקרה והערכה 
לפעולתם החינוכית הענפה במהלך השנה כולה. השנה, הרחבנו את הפעילות וחילקנו 
שי גם לגננות ולסייעות בגני הילדים. אנחנו מאוד גאים בנבחרת החינוכית שלנו 
ומאמינים בכל גננת, סייעת, מורה ומנהל כי הם אנשים מקצועיים ומסורים העושים 
עבודת קודש בחינוך ילדינו, האוצרות הקטנים שלנו. תחושת השליחות המלווה את 
ערכית  מבחינה  הן  להישגים  מביאה  עשייתם  ואת  נגב  בשדות  החינוכיים  הצוותים 
והן מבחינה לימודית ולפירות אותם אנו קוצרים במהלך כל השנה. נמשיך להעניק 
לצוותים החינוכיים את כל המשאבים על מנת שימשיכו ויטפחו את דור העתיד שלנו. 

פרס ניהול תקין  
ביום שני האחרון קיבלנו את פרס הניהול הכספי התקין מטעם שר הפנים. זוהי שנה 
נוספת בה אנו זוכים בתעודה ברציפות וזהו כבוד גדול לכל עובדי המועצה להיות 
חלק מרשות מקומית הזוכה בפרס זה מידי שנה. הפרס מוענק בכל שנה לרשויות 
מקומיות בישראל אשר הוכיחו לאחר ביקורת קפדנית כי הם עומדים בקריטריונים 
הנוקשים הנקבעים ע"י משרד הפנים. קבלת הפרס מוכיחה לא רק התנהלות תיקנה 
אלא גם מקצועיות של עובדי המועצה, הפועלים במהלך השנה כולה לטובת שיפור 
טיב השירות למען תושבי הרשות. אני רוצה להודות לכל עובדי המועצה, אשר עושים 
לילות כימים למען תושבי המועצה ולטובת מתן שירות איכותי, מיטבי ויעיל, יישר כוח.

חנוכת ממ"ד במועדון המייסדים 
במועדון המייסדים בשרשרת חנכנו השבוע ממ"ד שישרת את התושבים הוותיקים המגיעים 
אל המועדון מידי שבוע ויאפשר להם להפעיל את המועדון גם בעיתות חירום. המועדון 
פועל מזה כארבע שנים בניהולו המסור של מאיר זגזג, אשר דואג לכל צרכיהם של 
באי המועדון וכן לפעילויות בתחומים מגוונים. בחנוכת הממ"ד השבוע קבענו מזוזה 
במקום ונשאנו יחד תפילה כי חדר זה ישמש את חברי המועדון רק בזמני שלום. 

פסטיבל שמן הזית
ביום שישי נחגוג יחד עם משפחת ביתן מ'ביתן הבד' במושב יושיביה את פסטיבל 
'ראשון המסיק' השנתי. זהו פסטיבל הנחגג מידי שנה בבית הבד במושב ובו מציגים 
כיצד מופק שמן הזית ואת השימושים השונים שניתן לעשות בו. כמו כן, במקום יהיו 
שלל דוכנים מתוצרת מקומית והפעלות שונות לילדים. אני מזמין אתכם לחגוג איתנו 

בפסטיבל החל מהשעה 10:00 במושב יושיביה, 'ביתן הבד'. 
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