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דבר תורה, הרב ארי סט, קיבוץ סעד
בתחילתה של פרשה, מטיל הקב"ה על משה בפעם השניה את 
תפקיד הגואל והמושיע. לא רק יציאה ממצרים, אלא גם הגעה 
לארץ  לה  יש  מיוחד  כינוי  ישראל.  ארץ  ודבש,  חלב  לארץ זבת 
ה ֲאִני ה'" )שמות ו, ח(. רבי  י אָֹתּה ָלֶכם מֹוָרׁשָ בפרשתינו – "ְוָנַתּתִ
ה"  יעקב בעל הטּורים, שם לב לעובדה מעניינת. המילה "מֹוָרׁשָ
כאן,  הראשונה,  בפעם  בלבד.  הקשרים  בשני  בתורה  מופיעה 
התורה,  חתימת  לקראת  השניה,  ובפעם  ישראל,  לארץ  ככינוי 
ה  ָלנּו מֹׁשֶ ִצָּוה  "ּתֹוָרה  'וזאת הברכה', ככינוי לתורה –  בפרשת 
ת ַיֲעקֹב" )דברים לג, ד(. מה פשר העניין? כך הוא  ה ְקִהּלַ מֹוָרׁשָ
עונה: "שבזכות התורה ירשו הארץ כדכתיב )תהלים קה, מד-
ְותֹוֹרָתיו  יו  ֻחּקָ ְמרּו  ִיׁשְ ֲעבּור  ּבַ וגו'  ּגֹוִים  ַאְרצֹות  ָלֶהם  ן  ִּיּתֵ ַו מה(: 
ִיְנצֹרּו". כקהילות שמניפות את דגל התורה ואת דגל ההתיישבות 
הדגלים,  ששני  הטורים',  'בעל  לנו  מדגיש  בארץ,  והחקלאות 
עם  אמיץ לקשר  אל הארץ קשור בקשר  דגל אחד הם. הקשר 
ואולי  מצוותיה,  על  בשמירה  והן  התורה,  בלימוד  הן  התורה, 

בשימת דגש מיוחד על המצוות החקלאיות שתלויות בארץ.

פגישת חירום
 ,2018 בשנת  לחקלאות  המים  בהקצאות  הצפוי  הקיצוץ  בשל 
חה"כ  החקלאות,  שר  עם  חירום  פגישת  ערכנו  שעבר  בשבוע 
אורי אריאל והצגנו בפניו מתווה אשר יאפשר לחקלאים להמשיך 
ולגדל. על פי המתווה שהצענו לחקלאי עוטף עזה לא תקוצץ 
בנגב  היישובים  ולחקלאי   2018 לשנת  המים  הקצאת  כלל 
הצריכה  פי  על   2018 לשנת  המים  הקצאת  תחושב  המערבי 
יותר  גדולה  היתה  זו  בשנה  המים  צריכת  שכן   ,2017 בשנת 
רב  בקשב  לנו  האזין  החקלאות  שר  קודמות.  בשנים  מאשר 
את  יבחן  הוא  כי  ציין  הוא  המוצע,  תמיכתו במתווה  את  והביע 
המתווה לעומק יחד עם צוות משרדו וכי הוא יפעל יחד איתנו 

על מנת למנוע פגיעה בחקלאות הישראלית.

מועצת הנוער שלנו
השבוע קיימתי מפגש עם חברי מועצת הנוער לשנת תשע"ח. 
תוכנית  את  הנוער  ובנות  בני  בפניי  הציגו  המפגש  במהלך 
הם  בהם  הפרויקטים  ואת  הקרובה  לשנה  שלהם  העבודה 
עם  הגיעו  הנוער  מועצת  חברי  זו.  בשנה  חלק  לקחת  צפויים 
תוכניות מפורטות ומסודרות וניהלו יחד איתי ועם מנהל מחלקת 
בפרט  פעילותם  תחומי  אודות  רציני  שיח  אדרי,  מוטי  החינוך, 
לאחר  בכלל.  והנוער  הילדים  מחלקת  של  פעילותה  ותחומי 
מכן, שוחחנו על תפקידיהם של מנהיגי הציבור ועל חשיבותה 
אשר  ופרויקטים,  יוזמות  קידום  לטובת  הציבורית  העשייה  של 
ובנות  בני  כי  התרשמתי  זו  בפגישה  גם  התושבים.  עם  יטיבו 
מופלאות  יכולות  ובעלי  מוכשרים  מנהיגים  הינם  שלנו  הנוער 
ואני בטוח כי בסיוע מחלקת הילדים והנוער הם יצליחו לפרוץ 
את תקרת הזכוכית ולהביא לשינויים רבים לא רק באזור שלנו 

אלא במדינה כולה. 

עם אצבע על הדופק
יואב  עם  העוטף  מועצות  ראשי  של  ישיבה  נערכה  השבוע, 
הגעתו  לקראת  הממשלה  ראש  במשרד  הסגל  ראש  הורוביץ, 
הפערים  את  בפניו  הצגנו  הישיבה  במהלך  לאזור.  רוה"מ  של 
שקיימים בתקצוב פרויקטים שונים ביישובי העוטף וכן, התחלנו 
בעבודה לקראת החלטת הממשלה לשנים 2019-2020. ראש 
הסגל במשרד רוה"מ ציין בפנינו את מחויבותו של רוה"מ לאזור 
והבטיח לסייע ככל יכולתו לקידום הנושאים השונים. אני סמוך 
ובטוח כי שיתוף הפעולה הפורה שלנו עם משרד ראש הממשלה, 

יסייע בידינו גם הפעם למצוא פתרונות לפערים הקיימים.

מקהלה עליזה
במועצה פועלות שתי מקהלות, האחת לילדים והשניה לנוער 
דהן.  דביר  המקצועי,  המוסיקלי  המפיק  מנחה  שתיהן  ואת 
והפעם  נוספת  מקהלה  לפתוח  החלטנו  הרב,  הביקוש  לאור 
ידי  על  תונחה  זו  מקהלה  גם  ומעלה.   30 בגילאי  למבוגרים, 
בחדר  לוזאן,  במרכז  יערכו  והחזרות  מקצועי  מוסיקלי  מפיק 
ההקלטות במקום. אני מזמין אתכן ואתכם להירשם למקהלה 

.08-9938100/4 במחלקת הילדים והנוער 

העלאת המודעות
במסגרת פעילותה של המחלקה לשירותים חברתיים להעלאת 
צרכים  המודעות לתחום ההתמודדות עם בני משפחה שלהם 
את  הרטיטה  אשר  מרגשת  הצגה  השבוע  נערכה  מיוחדים, 
ההתמודדות  דרך  אודות  רבות  אותם  לימדה  וכן  הצופים  לב 
שהם  מה  ומכל  מהחיים  ליהנות  בחרו  אשר  המציגות,  של 
המודעות  בהעלאת  גדולה  חשיבות  רואה  אני  איתם.  מביאים 
אף  ההצגה  ולפני  מיוחדים  צרכים  עם  ההתמודדות  לנושא 
עמותת  עם  המועצה  של  הפעולה  שיתוף  על  לצופים  סיפרתי 
'קו לחיים' במסגרתו אנו מארחים את חניכי העמותה בשבתות 
וכיצד תושבים מבקשים להיות אלה שיארחו את החניכים ואת 

החשיבות שהם רואים בלקיחת חלק בפרויקט המדהים הזה.

וטרינרית חדשה
בקרוב יפתח מערך מסודר במסגרת שיתוף הפעולה של אשכול 
ובין  והפיקוח  התברואה  תחום  בכל  יטפל  אשר  מערבי,  נגב 
לפתיחתו  עד  ועוד.  חיסונים  כלביה,  הוטרינריה,  בנושא  היתר 
מקום  ממלאת  חדשה  וטרינרית  המועצה  קלטה  המערך  של 
לפנות  יש  לירון,  עם  חיסונים  ותיאום  לפניות  כהן.  לירון  בשם 

 .050-7641919  ,08-9938913 למחלקת השפ"ע 


