אישי
שישי
פרשת כי תשא תשע"ח
דבר תורה ,הרב משה כהן ,מושב יושיביה

שאלה :מסביר רש"י כי בימי אחשורוש קיבלו את התורה מרצון,
מאהבת הנס שנעשה להם .עולה השאלה ,הרי ביציאת מצרים
ראו ישראל ניסים גדולים יותר ,אם כך מדוע אז הם לא קיבלו
את התורה מרצון?
תשובה :מסביר הרב בצלאל זולטי :בניסי פורים עם ישראל
הגיע להכרה שגם דברים הנראים טבעיים ,הם כולם ניסים
נסתרים וזהו ההבדל .ניסי מצרים היו תופעה חד פעמית ,אבל
הניסים הנסתרים הם ניסים תמידיים וזה עיקר הנס של פורים.
ובזה נבין את דברי המדרש שמביא הרמב"ם שספרי הנביאים
ואף המועדים עתידים לבטל לימות המשיח חוץ ממגילת אסתר.
מלמדנו שכל ההנהגה הנסתרת מלאה רצף של ניסים נסתרים
וכשזוכים להגיע להכרה בניסי ה' בתוך הסתר הפנים ,אזי
מוכנים לקבלת תורה מרצון.

מרחיבים את צומת בית הגדי

במסגרת שיתוף הפעולה ההדוק שאנו מקיימים עם משרד
התחבורה וחברת נתיבי ישראל ,אנו פועלים לחידוש הכבישים
ביישובים וכן ,לטיפול בכבישים מסוכנים ,כדוגמת הקמת
הכיכרות בצמתי הכניסה לאזור התעשייה בכביש  2444וכן,
עבודה שאותה התחילו לבצע השבוע חברת 'נתיבי ישראל' –
הרחבת הכביש בצומת בית הגדי (כביש  .)25מדובר בעבודות
בהיקף נרחב ביותר ובמסגרתן בנוסף להרחבת הכביש ,יוסדרו
הנתיבים בכביש ויתווספו עמודי תאורה .מטרת העבודות
הינה להביא לבטיחות משתמשי הדרך בכביש זה ומתן פתרון
לבעיות הבטיחות והעומס שקיימות כיום בכביש .אני מודה
לשר התחבורה ולחברת 'נתיבי ישראל' על שיתוף הפעולה
והנכונות לבצע עבודות רחבות היקף בכבישי האזור ,במטרה
לתת מענה בטיחותי.

בתי הספר של החגים יורחבו גם לתלמידי ד'-ו'

בהמשך להחלטתנו להרחיב את קייטנות הקיץ שפועלות
במסגרת 'בתי הספר של החופש הגדול' גם לתלמידי כיתות
ד'-ו' ,המשכנו במגמה זו גם בקייטנות החגים (פסח וחנוכה)
הפועלות במסגרת 'בית הספר של החגים' .את שתי הקייטנות
מפעילה המועצה ,כאשר הקייטנה לתלמידי כיתות א'-ג'
נערכת על פי המתכונת של משרד החינוך ומסובסדת על ידי
המשרד והקייטנה של תלמידי כיתות ד'-ו' מסבסדת המועצה,
וזאת במטרה לתת מענה חינוכי מיטבי לילדים שלנו גם בימות
החופש .יישר כוח למחלקת החינוך ,בתי הספר היסודיים
ומחלקת ילדים ונוער אשר מפעילים את הקייטנות בכל
החופשות בצורה מיטבית ודואגים לשלב בהם הנאה עם ערכים.
אני מזמין אתכם לרשום את ילדכם לקייטנות ,את כל הפרטים
על קייטנות גני הילדים תמצאו בקישור הבאhttp://www. :
sdotnegev.org.il/uploads/n/1519819759.6741.pdf
ואת הפרטים על קייטנות בתי הספר תמצאו כאןhttp://www. :
. sdotnegev.org.il/uploads/n/1519819869.6402.pdf

דרום אדום

בשבוע שעבר קיימנו את סוף השבוע הרביעי והאחרון של
פסטיבל 'דרום אדום' לשנת  .2018השנה ,ערכנו  4סופי שבוע
שונים ומיוחדים ,כאשר בכל סוף שבוע התמקדה הפעילות
בנושא אחר ,בהם 'בריאות וספורט'' ,אחריות סביבתית' ו'חודש
אדר' .בכל סוף שבוע הגיעו אל האזור בכלל ואל יער שוקדה
בפרט מבקרים מכל רחבי הארץ ,אשר הגיעו לראות את פריחת
הכלניות ונהנו גם מהפעילות שהצענו ומביקור בשוק האיכרים
שבו נמכרה תוצרת האזור .אני רוצה להודות לכל מחלקות
המועצה אשר עמלו להפקת הפסטיבל בשדות נגב ועשו זאת
על הצד הטוב ביותר ,יישר כוח!.

חג פורים

את חג הפורים ציינו במוסדות המועצה השונים בשבועיים
האחרונים ,התחלנו את החגיגות במסיבת הפורים של עובדי
המועצה ,לאחר מכן המשכנו עם נשף הפורים המסורתי של
ותיקי היישובים ,אשר כבכל שנה הוא האיר לנו את היום .השבוע
המשכנו את החגיגות בהפנינג לכל המשפחה שארגנו מחלקת
התרבות יחד עם תלמידות אולפנת צביה ותיכון נריה בנות
ובני הנוער חגגו במסיבת הפורים שהפיקו חברי מועצת הנוער
בהיכל התרבות במועצה .עם סיומו של חג הפורים ,נאחל לכם
שנזכה להיות תמיד בשמחה ונעשה את עבודתנו מתוך אהבה
ושמחה תמידית.

תקלה בתקשורת

גם ביישובים שלנו מורגשת התקלה באמצעי התקשורת וזאת
בעקבות פעילות של צבא מצריים במצריים .משרד התקשורת,
משרד ראש הממשלה וצבא הגנה לישראל מטפלים בנושא על
מנת להביא לפתרון בהקדם האפשרי .אנו נמצאים בקשר עם
גורמי הטיפול השונים כל העת.

תמונת השבוע :הטיילת המחודשת במעגלים

פרויקט שדרוג הטיילת ברחוב הראשי ביישוב מעגלים הסתיים.
במסגרת הפרויקט הוסדר שביל ,הוצבו עמודי תאורה בסגנון
פרובנס ,חודשו המדרכות והוסדרו מפרצי חניה מבית הספר
לכיוון בית הכנסת.

שבת שלום ,תמיר עידאן

