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פרשת בשלח

דבר תורה

הרב אברהם סגיס ,מושב שובה
שאלה :כשמונחים לפנינו בט"ו בשבט הרבה מינים של פירות העץ על
איזה מהם נברך?
תשובה :נברך על הפרי שחביב ואהוב עלינו בדרך כלל ,למרות שכרגע
דווקא בא לנו לטעום מפרי אחר .ואם כל הפירות אהובים עלינו במידה
שווה ,נברך על שבעת המינים שנשתבחה בהם ארץ ישראל .ואם יש לפנינו
כמה פירות משבעת המינים אז הזיתים קודמים לתמרים ,התמרים לענבים,
הענבים לתאנים והתאנים לרימונים .ונסיים בברכה שהקב"ה ישפיע עלינו
שפע של ברכה ,צמיחה והתחדשות ושנזכה לארץ זבת חלב ודבש.

הצעירים במרכז
השבוע אירחנו את מנכ"ל המשרד לפיתוח הנגב והגליל ,מר אריאל
משעל ,לפגישת עבודה וסיור .במהלך הפגישה הצגנו בפניו את
פעילותו של מרכז הצעירים המשותף לנו ולמועצה אזורית מרחבים,
המרכז פועל בסיוע ובתקצוב של המשרד לפיתוח הנגב והגליל .כמו
כן ,הצגנו בפניו את הפעילויות המתקיימות בישובים במסגרת פרויקט
העצמה קהילתית ,בהם קליטת רכזי הקהילה החדשים .לאחר סיומה של
פגישת העבודה יצאנו לסיור בכמה יישובים בהם שיפצנו מבני ציבור
בסיוע המשרד ובין היתר ביקרנו בקיבוץ עלומים שם חנכנו את מתחם
המבנים היבילים שמשמשים את גרעין צבר ,קבוצה של צעירים אשר
הגיעו לישראל כדי להתגייס לצבא ומאומצים על ידי אנשי הקיבוץ.
פגישת העבודה היתה חיובית ומנכ"ל המשרד אף ציין לשבח את פעילותו
של מרכז הצעירים ,אשר הינו מרכז הצעירים היחיד בישראל שפועל
בשיתוף פעולה של שתי רשויות .בסיומה של הפגישה הודיע המנכ"ל
כי משרדו יוסיף לתמוך בפעילותו של מרכז הצעירים גם בשנה זו.

מובילים במדעים וטכנולוגיה
ביום שלישי הגיעו לביקור במועצה שר המדע והטכנולוגיה ,חה"כ אופיר
אקוניס וצוות משרדו וזאת במסגרת שיתוף הפעולה הפורה שאנו מקיימים
עם המשרד .במסגרת הביקור נתן השר את אישורו למספר פרויקטים
משמעותיים בתחומי המדע ,הטכנולוגיה והרובוטיקה .במהלך הפגישה
העלנו בפני השר וצוות משרדו בקשות לתמיכה במספר תוכניות ומיזמים
אותם אנו מעוניינים להוציא לפועל על מנת להמשיך ולקדם את לימודי
המדעים במערכת החינוך הפורמלית והבלתי פורמלית ,בהן הקמתו
והפעלתו של גן טכנולוגי (בשיתוף קהילת ריו דה ז'נרו) כהמשך ישיר לגן
המדעי ובניית פלנטריום ייחודי לשימוש הילדים בעלות של כמיליון ,₪
השר הבטיח את תמיכתו בהצטיידות תואמת ובהפעלתו של הגן באמצעות
החלטת ממשלה ייחודית לשדות נגב .מיזם נוסף שהעלנו בפני השר הוא
תמיכה בבניית מיקרו לוויין על ידי בני הנוער ובשיתוף חוקרי המו"פ,
השר וצוות משרדו הביעו את התלהבותם מהפרויקט החשוב .על מנת
לפעול לצמצום הפער הדיגיטאלי בקרב אוכלוסיית הוותיקים יבחן צוות
משרד המדע את האפשרות לתמוך בהקמתו של מרכז להב"ה נייד ,שזהו
אוטובוס ישן שיוסב לטובת הקמתו של המרכז הנייד .כמו כן ,הבטיח השר
כי שיתוף הפעולה הפורה המתקיים בין משרד המדע למועצה ימשך וזאת
בין היתר בסבסוד קייטנות רובוטיקה ומדעים בחופשות הקיץ ופרויקטים
נוספים המסייעים בהנגשת לימודי המדעים לכל תלמיד ותלמידה במועצה.

סטודנטים בקהילה

בטקס מרשים ורב משתתפים הענקנו השבוע מלגות לכ 100-סטודנטים
שלנו וזאת במטרה להעניק להם סיוע על מנת שיצליחו לרכוש השכלה
גבוהה ולהשתלב בשוק העבודה .את הטקס הפיק מרכז הצעירים המשותף
לנו ולמרחבים ,ובו ציינתי את החשיבות שאני רואה בשילוב המלגות
שמעניקה המועצה עם התנדבותם של הסטודנטים בקהילה שלנו .בטקס
נכח גם יו"ר 'מפעל הפיס' ,מר עוזי דיין ,אשר במסגרת פעילותו במפעל הפיס
הוא פועל רבות למתן סיוע ומלגות לסטודנטים .בהמשך הטקס עלה לבמה
העיתונאי דני קושמרו אשר סיפר על מערכת החדשות מאחורי הקלעים ,על
ההתרחשויות והעבודה האינטנסיבית לסיקור כלל התחומים .וכן ,שוחח עם
המלגאים בשיחה פתוחה ומרתקת אודות נושאים שונים שמעניינים אותם.

זוכרים את אלה אבוקסיס ז"ל

גם השנה ציינו באולפנת צביה במועצה את האזכרה של התלמידה אלה
אבוקסיס ז"ל ,אשר נפגעה מרקטת קסאם במוצאי שבת בעת שחזרה
מפעילות בני עקיבא .אלה נפצעה קשה ונלחמה על חייה בבית החולים
ונפטרה לאחר מספר ימים .באולפנה מקפידים על קיום האזכרה בכל
שנה ,על מנת להמשיך ולהפיץ את אורה של אלה ז"ל ואת דרכה
והמורשת שהשאירה אחריה .זו השנה החמישית בה אני לוקח חלק
באזכרה לאלה ז"ל ובכל שנה אני לומד עוד על אודותיה ומצטער על
כך שלא זכיתי להכירה .בתקופות האחרונה ,בה המצב הביטחוני נפיץ
ומורכב  ...השנה ,לקחה חלק בטקס סגנית שר החוץ ,חברת הכנסת ציפי
חוטובלי ,שכבת אולפנה לשעבר הביעה הזדהות עם הערכים אותם
ייצגה אלה בחייה ועם הצורך להסביר את עם ישראל בתפוצות על ידי
שימוש בערכים אלה ,חסד ,אמונה ודרך ארץ .יהי זכרה של אלה ברוך.

שבת שלום ,תמיר עידאן

