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דבר תורה
שאלה: בפרשה מדובר על הקורבנות, להקריב בהמה, להקריב צאן,  
לשחוט אותם? מה זאת האכזריות הזאת?! לא היה בתקופה ההיא 
משהו בסגנון אגודת "צער בעלי חיים"? ובכלל, אומרים שתפילה היא 

תחליף לקורבנות, נכון? אולי עדיף בכלל רק להתפלל מלכתחילה?

תשובה: כשהאדם מתפלל הוא אומר בהתחלה, עם קומו – "מודה ]אני[ 
"...שתשכיב]ני[ לשלום...".  יום – לפני השינה  ובסופו של  לפניך...", 
כל אחד מתפלל ]ביחס לעצמו[ )או ביחס לכלל האומה האנושות(. 
והשאלה היא – איפה הטבע נכנס כאן? הרי גם הטבע משמש בתור 
"כלי" חשוב מאוד במשחק החיים של האדם. לטבע לא מגיע להיות 
]שותף לקודש[ ברמה כזאת או אחרת? בימי קדם – במשכן, ולאחריו 
ב2 בתי המקדש, נהגו לשתף את כל הבריאה כולה בעבודת ה'. אם 
זה  לשחיטה".   – בהמה  "סוף  חכמים:  אמרו  עתידית,  בצורה  נביט 
ממש לא אומר שעכשיו צריך לרוץ להום – סנטר, לקנות סכין קצבים, 
ולגשת להתחרות במרוץ למיליון – מי שוחט הכי הרבה בהמות בשעה. 
מזקנה,  מוות  אכילה,  לצורך  שחיטה  או  היא  הבהמה  שסוף  אלא 
מוות ממחלה, מוות מטריפה של חיה כלשהי, ועוד. לא כדאי שהאדם 
הקודש  לצורכי  צאן( גם  )בהמה, בקר,  אותו  הסובב  ישתמש בטבע 
שלו, ולא רק לצורכי הסטייקים העסיסיים שלו? האם עתיד הבהמה 
יהיה "מזהיר" יותר אם נשתף אותה בעבודת ה'? עבודת הכפרה על 
כל ישראל? אשריהם אותם בעלי החיים, שזוכים לכפר על כל עוונות 

בני ישראל, וזוכים להיות מוקרבים = להיות מקורבים לקב"ה!.

הכוונה לחיילים משוחררים  
בין  במועצה  שיערך  משוחררים  לחיילים  ההכוונה  כנס  לקראת 
התאריכים 22-26.4, במסגרת פעילותו של מרכז הצעירים המשותף 
לנו ולמרחבים ובשיתוף קרן גרוס והקרן להכוונת חיילים משוחררים 
של משרד הביטחון, נערך השבוע יום מקדים לכנס בהשתתפותם של 
חיילים רבים משתי המועצות, שנמצאים לקראת השחרור מהשירות 
הצבאי. מרכז הצעירים שלנו, הוא מרכז הצעירים הראשון בארץ שבו 
נערך כנס הכוונה לחיילים משוחררים מבין המועצות האזוריות, זוהי 
על  להשפיע  ביכולתו  אשר  חשוב,  כה  מהלך  להוביל  גדולה  גאווה 
לנדאו, מנהל  לרעות  כוח  יישר  דרכם האזרחית של החיילים שלנו. 

מרכז הצעירים ולכל הצוות על פעילותם למען הצעירים שלנו.

נערכים כדי להיות מוכנים
ביום שלישי האחרון נערך תרגיל ארצי במסגרתו נשמעו אזעקות בכל 
וגם ביישובים שלנו. באזעקה שנשמעה בשעות הבוקר  רחבי הארץ 
תרגלו צוותי מוסדות החינוך יחד עם התלמידים את הכניסה למרחב 
כן, גם במועצה תרגלנו את היערכותם  ואת השהייה בו. כמו  המוגן 
של מנהלי המכלולים לתרחישים שונים שיכולים חלילה לקרות בעת 
תשובותיהם  את  המכלולים  מנהלי  נתנו  התרגיל  במהלך  חירום. 
ההיערכות  את  לשפר  יש  כיצד  משותף  דיון  קיימנו  ויחד  לתרחישים 
שלנו לחירום ומה עלינו לעשות כדי להגיב בצורה המהירה והחיונית 

ביותר. 

בנוסף לתרגיל שנערך בשעות הבוקר, בשעת לילה מאוחרת הקפצנו 
את כל מנהלי המכלולים לתרגיל פתע לילי, במסגרתו בחנו את זמני 
ההגעה והתגובה של מנהלי המכלולים בשעות הלילה, כשהם שוהים 
את  ונתנו  תרחישים  כמה  למנהלים  הצגנו  זה  בתרגיל  גם  בבתים. 
תשובותינו להתמודדות עם מצבי חירום המתרחשים בשעות היום או 
הלילה. את שני התרגילים ליוו קצינים מאוגדת עזה, אשר מקיימים 
קשר רציף מול המועצה בשגרה ובחירום וזאת במטרה שכולנו נהיה 

מוכנים וערוכים לכל מצב שחלילה יכול לקרות.

קהילה שעושה טוב
במועצה  גם  הטובים',  המעשים  'יום  את  הארץ  ברחבי  ציינו  השבוע 
ציינו את היום בשלל מעשים טובים בהם לקחו חלק תושבים רבים 
מעשים  ועשינו  התנדבנו  המועצה,  עובדי  אנחנו,  היישובים.  מכלל 
טובים בשוק בנתיבות, שם סייענו לוותיקי היישובים בעריכת הקניות 
ובו חילקנו מיצים טבעיים לתושבי המועצה  וכן, פתחנו דוכן  שלהם 

שביקרו בשוק. 

שבוע  פני  על  התפרסו  הטובים  המעשים  יום  במסגרת  הפרויקטים 
בתחום  התמקדו  שרובם  שונים  ארועים  היישובים  ערכו  בו  שלם, 
הקהילה והקשר הבין דורי. בין יתר הפרויקטים נערך במושב זרועה 
ציינו  מלילות  במושב  מיוחדים.  צרכים  עם  לילדים  מושקע  הפנינג 
ובה  יום המעשים הטובים בארוע קהילתי גדול שכלל תערוכה  את 
תמונות של נשים מהקהילה עם חפצים בעלי ערך סנטימנטלי. ביישוב 
מעגלים שתלו הילדים עצים לזכרו של צוריאל כלפה ז"ל, יחד עם בני 

משפחתו. 

מחמם את הלב לראות את התמונות ואת המעשים הטובים שנערכו 
ימות השנה.  ונותר רק להמשיך ולעשות מעשים אלה בכל  ביום זה 
וכן, לכל  אני רוצה להודות לכל מי שעמל על הפקת היום המוצלח 
התושבים המדהימים, מטף ועד זקן, שתרמו והתנדבו למען הקהילה 

המופלאה שלנו.

חקלאות מתקדמת עם קהילה תומכת
ביום חמישי האחרון חנכנו את החממה החקלאית-טכנולוגית בבית 
הספר 'נועם תושיה', בה ילמדו התלמידים חקלאות מתקדמת לצד 
חקלאות קלאסית וכן, חקלאות טיפולית. בחממה מגדלים התלמידים 
ירקות שונים בהם עגבניות שרי, קישואים, דלעת ערמונים ועוד, כאשר 
אלה גדלים על מצעים מנותקים ובשילוב הטכנולוגיה החדישה ביותר 
חקלאות  התלמידים  את  ללמד  היא  החממה  של  מטרתה  בתחום. 
ברמה גבוהה במיוחד לצד הכשרות בלימודי מקצועות מדעים נוספים. 

לפני מספר שבועות ביקרתי בחממה עם שר החקלאות, חה"כ אורי 
אריאל, שם הציגו התלמידים בפני השר את החממה והפעילות בה. 
ואני מהידע והבקיאות שגילו התלמידים  בביקור זה התפעלנו השר 
כשהם הסבירו לשר ולי על תחום החקלאות ועל מושגים מתקדמים 

בו כדוגמת האבקה. 

הפרויקט  המיוחד  הדבר  וזה  שונים  גורמים  שותפים  היו  לפרויקט 
הזה, השותפות של הדור הוותיק עם החקלאים הצעירים, התלמידים 
הידע  שבהעברת  החשיבות  הבנת  מתוך  נעשה  זאת  כל  והמועצה. 
החקלאי לדורות הבאים, כדי ליצור דור חדש של חקלאים שישלבו 
מסורת עם טכנולוגיה וחדשנות. זה המקום לומר תודה לכל מי שהיה 
שותף להקמתה ותפעולה של החממה, בהם צוות בית הספר בראשותו 
מקרב  המהלך  את  שהוביל  למי  וכמובן,  כהן.  אבניאל  המנהל,  של 
וממשיך  הרעיון  מרגע  המקום  את  שליווה  נחשון,  אמיתי  התושבים, 

ללוות ולסייע גם היום.

תמונת השבוע: גאווה מקומית
הלל קורקוס, תלמידת כיתה ג' בבית הספר בית הגדי זכתה השבוע 
בתחרות לכתיבת סיפורים ארצית, יישר כוח להלל על הזכיה ולצוות 
והתמיכה  הליווי  על  סבן,  נפתלי  המנהל  של  בראשותו  הספר,  בית 
לאורך כל התחרות. הלל יקרה, יישר כוח, אנו גאים בך ומאחלים לך 

הצלחה רבה בהמשך דרכך.


