
 

 

 פרשת בחוקותי

 

 

 "אם בחוקותי תלכו ואת מצוותי תשמרו ועשיתם אותם "

 ובפרשה הקודמת,בסופה,כתוב: "ומקדשי תיראו". רמז לסמיכות הפרשיות.

("תלכו", אותיות "כותל". כותל הדמעות הוא הכותל המערבי של 520"דמעות") "בחקתי", בגימטריא

 בית המקדש. ואיך נקיים לירא מן המקדש? על ידי שנלך בחוקות התורה.

ופירש רש"י: "שתהיו עמלים בתורה". ופירש אור החיים הקדוש, שהצדיקים שלומדים תורה ועוסקים 

למשכן עבור הנשמה, וכאילו הקב"ה מתהלך  במצוות נפשם נדבקת בהקב"ה, עד שנהפך גופם

בתוכם. וכמו שכתוב "והתהלכתי בתוככם". ויש צדיקים בדורנו שהגיעו לדרגות של נבואה ובכוחם 

 לפעול ישועות ולבטל גזירות מעל ישראל.

 שנזכה לגאולה שלמה. בברכת שבת שלום

 הרב שמואל צובירי,מושב שרשרת

 

 בצפון ובדרום  ת ומתיח

אלוף יהודה פוקס, -מישי נפגשנו, ראשי הרשויות בעוטף עזה, עם מפקד אוגדת עזה, תתביום ח

שוב התרשמנו מהתבונה ושיקול הדעת  שסקר לפנינו את ההיערכות של צה"ל לקראת "יום הנכבה".

 של המפקד והחיילים השומרים כאן על ביטחוננו , לעתים תוך ביקורת נבזית בגבם של הלוחמים.

אני מבקש לחזק את ידיהם  גם כאן, בדרום וגם בצפון.  –את אמוננו בצבא  ובמפקדיו אנחנו נותנים 

של ראשי המדינה, ראש הממשלה, שר הביטחון, הרמטכל וצמרת צה"ל, על הנחישות והתבונה שהם 

ואני בטוח שאני מבטא בכך  את דעתם ואת  העזתי ובטרור האיראני  נוהגים בטיפול באיום הגרעין

 תושבי שדות נגב כולם. רגשותיהם של 

 

 סל מדע 

השבוע השתתפתי בכינוס ראשי רשויות מקומיות עם שר המדע, אופיר אקוניס, הכינוס היה במסגרת 

קיבלתי התכנית של משרד המדע לתמיכה ברשויות המקומיות  בנושאי מדע, טכנולוגיה וחדשנות. 

בלת המועצה לקדמה מדעית ת הערכה על ההשתתפות בפרויקט "סל מדע" ועל הותעוד מידי השר

  טכנולוגית. בשמכם, תודה לשר המדע אקוניס על הסיוע של משרדו לפרויקט. 

 

 

 

 

 

 

 



 מטיסי הרחפנים 

ואם עסקנו בכינוס 'סל המדע', זה הזמן לספר על אחד הפרויקטים המקסימים והמרגשים המופעל 

 פרויקט הרחפנים  'מונא'.  –בימים אלה 
לפתח את  ומטרתו  בתי ספר בשדות נגב 4מופעל בימים אלה ב הזה יחודי החינוכי יהפרויקט ה

הפוטנציאל של התלמידים , בשלושה שלבים: לימודי הטסה של רחפנים, לימודי הנדסת תוכנה 

  .ומכניקה

  .הפרויקט נלמד בנריה בנים, בסעד, באולפנת צבייה ובבית יהודה בכפר מימון

ומדים לימודי הטסה ומכניקה, בשלב השני הם בונים בשלב הראשון בונים התלמידים רחפן קיט ול

 .רחפן עצמאי מחומרי גלם של קרטון ונייר ובשלב השלישי משלבים לימודי הנדסת תוכנה וארדואינו

שכדי  האומרת  בצד לימודי הרחפנים מחויבים התלמידים גם בפרויקט חברתי , כחלק מהתפיסה

 .לצמוח, האדם חייב גם להצמיח
 . ישראל בן שטריתהוא  נא" באזור, מנהל תכנית "מו

אומר כי מטרת התכנית היא לקדם את בני הנוער ולהכשיר  והנוער  יוני ממו, מנהל מחלקת הילדים

 .אותם להשתמש בטכנולוגיות מתקדמות

 

 

 מחוללות הצלחה 

שזכו השבוע במקום השלישי והמכובד בתחרות מחולות הג'אז מחוג  ברכות לרקדניות הצעירות 

בנות מכיתות ד' עד ו' והיום  13שנים עם  8באשקלון. כזכור, את חוג המחולות התחלנו לפני  ארצית

בנות. את החוגים מנהלת בצעדי מחול שירן  200חוגים ובהם מחוללות לא פחות מ  10כבר יש לנו 

 חזן ולצדה המדריכות המוכשרות. 

 

 

 

 

 



 

 

 ? האלרגיים  מי יסייע לילדים

חשובה מאד של הוועדה לזכויות הילד של הכנסת, בראשותה של חה"כ השבוע השתתפתי בישיבה 

ד"ר יפעת שאשא ביטון,  שדנה בהחלטה החמורה של משרד הבריאות  להפסיק למממן סייעות עבור 

ילדים הזקוקים להשגחה בבית הספר. המדובר בילדים שיש להם אלרגיות קשות ומסכנות חיים 

 למאכלים מסוימים.

מרתי שם כי משמעותה של ההחלטה עלולה להיות  פגיעה בחיי ילדים. מחיתי על הדיון היה סוער וא

כך שההחלטה התקבלה באופן שרירותי, בלי דיון מקדים ובלי שום תהליך מסודר. "האם נעשה ניסיון 

 שאולי בסופו ילד עלול להיפגע" ,שאלתי. 

 

 

 

 


