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פרשת משפטים תשע"ח
דבר תורה ,הרב אהרון הכהן

שאלה :כיצד מתייחסים אנחנו לבן שלנו שלצערנו סטה
מהמסלול והחל לגנוב?
תשובה :על עניין זה אמרו רבותינו בפרשה מדוע התורה פתחה
כי תקנה עבד עברי ולא בגמילות חסדים ויוצ"ב? ללמדנו מוסר
השכל אם התורה היתה נתונה מהאדם אז אכן היה פותח בגמ"ח
אבל כיוון שזה מהקב"ה שנתן לנו את התורה ואם לאבא יש
כמה בנים ואחד מהם גנב כל מחשבותיו יהיו לבן כיצד להשפיע
עליו להשתנות לטובה לכן דבר ראשון יש עצות לאדם שגנב.
ואכן דרך התורה נפלאה וגנב שגונב מוכרים אותו למשפחה
עם יראת שמים והוא לומד דרך ארץ וכבוד .לעומת דרך העולם
שמכניסים לבית הסוהר ושם הוא מתמחה מלגנוב והעול יהיה
יותר כבד וכשייצא יצטרך הרבה יותר לגנוב ואותו האדם ההגון
שנמכר אליו אומרת הגמרא הקונה עבד עברי כקונה אדון
לעצמו ונותן בלי סוף .זוהי דרך התורה לגנב א .הוא עדיין הבן.
ב .הדאגה אליו והעזרה לו גוברת.

מפתחים תעשייה חדשה

לפני מספר חודשים נפגשנו ,ראש המועצה האזורית מרחבים
ואני עם השר אלי כהן וצוות משרדו ,במטרה לקדם את הקמתו
של אזור תעשייה משותף לשדות נגב ומרחבים ,אשר יסייע
למועצות ולתושביהן .השבוע ,ערכנו פגישה נוספת עם השר אלי
כהן ,והצגנו בפניו חלופות שונות למיקומו של אזור התעשייה
כמו כן ,דנו בצעדים האופרטיביים שיש לבצע על מנת להמשיך
ולקדם את הנושא .השר כהן קשוב מאוד לצרכי המועצות
האזוריות ומסייע לנו בקידום נושאים שבתחום אחריותו כמו
הקמת אזור תעשייה חדש המשותף לשתי המועצות .אזור
תעשייה זה יהיה בעל השפעה כלכלית משמעותית בין היתר
בתחום התעסוקה.

רשות המים

השבוע התקיימה פגישה של ראשי מועצות עוטף עזה עם מנהל
רשות המים ,מר גיורא שחם ,בנושא הקיצוץ הצפוי בהקצאות
המים לחקלאות לשנת  .2018הפגישה התקיימה בהמשך לדיון
חירום שקיימנו עם שר החקלאות בנושא לפני מספר שבועות,
ובו הצגנו בפני השר מתווה על פיו הקצאות המים של חקלאי
עוטף עזה לשנת  2018לא יקוצצו כלל והקצאות המים של
חקלאי הנגב המערבי יחושבו על פי הצריכה בשנת  2107ולא
בשנת  ,2016כפי שהציעו במשרד החקלאות .מתווה זה מקובל
על שר החקלאות ועל כן ,קיימנו את הפגישה עם מנהל רשות
המים ,במטרה להביא לקידומו .אנו נמשיך ונפעל לטובת קידום
הנושא עד למציאת פתרון מיטבי למען החקלאים שלנו.

חדש! – מרכזי למידה

במסגרת פעילותה של מחלקת הילדים והנוער ,יוקמו בקרוב
במועצה מרכזי למידה לבתי הספר היסודי והתיכוניים ,אשר
מטרתם להעניק לתלמידים תגבור במקצועות הליבה השונים.
לבני הנוער יוקם מרכז למידה אשר יעניק תגבור במקצוע
המתמטיקה וזאת כהכנה לבגרות ,ולתלמידי בתי הספר
היסודי יוקמו מרכזי למידה אשר בהם יקבלו התלמידים תגבור
והעשרה בתחומי הליבה .המרכזים האלה יסייעו להעניק שוויון
הזדמנויות אמיתי לכל תלמיד ותלמידה בשדות נגב ועל כן
יש בהם חשיבות גדולה .אנו ממליצים להיעזר במרכזים אלו,
המסובסדים ע״י המועצה ,ויאפשרו לילדכם לשפר את ההישגים
הלימודיים שלהם .לפרטים נוספים ניתן לפנות למחלקת ילדים
ונוער בטלפון .08-9938100

בארות יצחק – רגעי ההכרזה

זוהי השנה השביעית בה ערוכים חברי קיבוץ עלומים את
כנס 'בארות בנגב' ,במסגרתו הם עוסקים בנושאים שונים
מתחום ההתיישבות ,כאשר כלל הנושאים משויכים ומיוחסים
להשפעתם על קיבוץ בארות יצחק ,שעל חורבותיו קם קיבוץ
עלומים .השנה ,עסק הכנס בנושא חצי השנה שבין ההצבעה
באו"ם בכ"ט בנובמבר ועד ליום שישי ה' באייר תש"ח ,בו הכריז
בן גוריון על הקמתה של מדינת ישראל .בכנס שיתפתי את
הנוכחים בסיפור חייו המרגש של ארהל'ה דביר ,אחד מילדי
קיבוץ בארות יצחק ,אשר התפנה בזמן מלחמת העצמאות
יחד עם אימו המאמצת ולאחר שנים רבות שב להקים את ביתו
ומשפחתו בקיבוץ סעד.
אהרל'ה היה פליט שואה ,אשר איבד את בני משפחתו במהלך
מסעו הארוך והקשה לארץ ובהיותו אחד מ'ילדי טהרן' .לאחר
שהגיע לארץ אומץ ע"י משפחת סולומון מקיבוץ בארות יצחק,
כאשר הקיבוץ הופגז ,עם הכרזתו של בן גוריון על הקמתה של
המדינה ,פונה אהרל'ה יחד עם יתר הנשים והילדים ולאחר
המלחמה עבר עם משפחתו המאמצת למיקומו החדש של
קיבוץ 'בארות יצחק' ,עם השנים חזר לקיבוץ סעד וקבע שם
את ביתו .מרגש לשמוע ולקרוא את הסיפורים של החלוצים,
דור הסבים שלנו ,אשר עברו תהפוכות כה רבות עד שזכו
להקים את בתיהם כאן ,ביישובי שדות נגב .זה המקום להודות
לחברי קיבוץ עלומים על הכנס המדהים והמרתק שהם עורכים
בכל שנה ,ועל ידי כך מסייעים ביצירת קשר בין דורי בין דור
המייסדים לדור העתיד.

גולשים בטוח ,גם באינטרנט

במסגרת 'שבוע הגלישה הבטוחה' הועברו שלל פעילויות
וסדנאות לילדים ונוער .במועדונים ביישובי המועצה עסקו
בתחום זה ,כאשר הרכזים העבירו שלל פעילויות בתחום
ולימדו את כללי הגלישה הבטוחה ואת הדרך בה ניתן ליהנות
מיתרונות האינטרנט אך בצורה זהירה ומתאימה לגילו של
הגולש .לערב השיא לסיכום הפעילות הגיע ד"ר תמיר לאון,
להרצאה מרתקת בשם 'דור המסכים' ,בה הוא סיפר על השינוי
איתו מתמודדים דור ההורים ,כאשר ילדיהם גדלים לטכנולוגיה
המתקדמת ומתפתחת ויש להתמודד עם ההשלכות השונות
שלה .בני הנוער שהשתתפו בהרצאה סיפרו על חוויה מעניינת
ועל דברים רבים וחושבים שהם למדו בה .יישר כוח למחלקת
הילדים והנוער על הפעילות הענפה ביישובים ועל שילוב
התכנים החשובים בפעילות הבלתי פורמלית.

שבת שלום ,תמיר עידאן

