שישי אישי פרשת במדבר חג השבועות

תושבים יקרים
השבת אנחנו קוראים בפרשת השבוע ,פרשת במדבר ולמחרת אנחנו חוגגים את חג מתן תורה ,חג
הקציר  ,חג השבועות .כידוע ,בשחרית של שבועות אנחנו קוראים במגילת רות את הסיפור המרגש
על נאמנות ועל קירוב לבבות.
נעמי שעברה להתגורר במואב עם משפחתה בגלל הרעב ,רוצה לחזור לביתה בבית לחם לאחר
שמתו בעלה ושני בניה .כלותיה ,שתיהן מואביות  ,מבקשות לבוא איתה ,אבל היא מפצירה בהן
להישאר במולדתן .עורפה מסכימה ,אבל רות משיבה במלים הנפלאות
"ַאל תִּ פְ גְעִּ י בִּי לְעָ ְזבְֵך לָׁשּוב מֵ ַאחֲ ָרי ְִּך
כִּי אֶ ל אֲ ׁשֶ ר תֵ ְלכִּי אֵ לְֵך ּובַאֲ ׁשֶ ר תָ לִּינִּי ָאלִּין
עַ מֵ ְך עַ מִּ י ו ֵאֹלהַ י ְִּך אֱ ֹלהָ י .
בַאֲ ׁשֶ ר תָ מּותִּ י ָאמּות ו ְׁשָ ם אֶ קָ בֵר
כ ֹּה י ַעֲ שֶ ה ה' לִּי ו ְכ ֹּה י ֹּסִּ יף
כִּי הַ מָ ו ֶת י ַפְ ִּריד בֵינִּי ּובֵינְֵך"
וכך היה .רות נישאה לבועז וילדה לו בנים ומצאציה נולד דוד המלך.
הסיפור של רות הוא סיפור של נאמנות ושל פיוס בין העמים ,בין מואב לישראל .סיפור שהוא תקווה
גם לימינו אלה.

דברים שרואים החיילים מכאן לא רואים הצדקנים משם
בעוד המתפרעים העזתים מוסיפים להצית שדות ומנסים לפרוץ את גדר המערכת ,וכאשר חיילי צהל
עומדים בגבורה ובאיפוק מולם ,מתעוררים הצדקנים  ,פוליטיקאים ממחנה מסוים ובעלי טורים,
למתוח ביקורת בשירות האויב .הם כותבים על "האצבעות הקלות על ההדק" ועל "הרצח" של
הפורעים החמאסים  .והם מאשימים גם כאשר החמאס עצמו מאשר שרוב ההרוגים העזתים הם
מחבלים של הארגון.
מול כל אלה הנה קטע מאמר של ידיד נאמן שלנו ,איש חינוך ואיש צבא ,ספרא וסייפא ,קינלי טור פז,
קצין אג"מ במילואים באוגדת עזה וגם נציג הקיבוץ הדתי העוסק בחינוך בשדות נגב ,שכותב על מה
שראה בעיניו ,בשבוע שעבר כשהיה כאן כאיש מילואים.
"ואני מעיד ,שכל מה שראיתי ושמעתי הוא מאמץ אדיר ,עילאי ,שלנו ,למנוע בכל דרך הרוגים ופצועים
בצד הפלסטיני.
נכון ,המשימה הראשונה במעלה היא למנוע חדירה של מאות ואלפי עזתים לשטחנו .חדירה שכזו
תהיה מסוכנת ,הרת גורל לישובים הסמוכים ,תאפשר חדירה של מחבלים לישובינו במסווה של
אזרחים ,ועלולה גם לאלץ אותנו לפגוע בכל מי שחדר .בלית ברירה.
ולכן ההנחיה לכוחותינו היא למנוע חדירה .במגוון דרכים .שרק האחרונה שבהן היא ירי חי.
בימים האחרונים גם נעשו פעולות משמעותיות להציל חיים של ילדים ואזרחים שנדחפים לקו האש על
ידי החמאס ,מתוך כוונה להסתתר מאחורי גבם ולבצע פיגועים נגד ישראל".

נשיא המדינה ...ברפת בעלומים
נשיא המדינה ,ראובן (רובי) ריבלין ,ביקר השבוע בשדות נגב .על פי בקשתו נערך הביקור ברפת של
קיבוץ עלומים ,שם אירחתי אותו ואת מנכלית מועצת החלב ,עם חברי הקיבוץ וילדי הגן .הביקור נערך
לקראת חג השבועות והנשיא ביקש להביע את הוקרתו לתושבי היישובים הסמוכים לגדר המערכת
על עמידתם האיתנה .הנשיא הביע תמיכה מלאה בחיילי צהל הלוחמים בפורעים העזתים המנסים
לפרוץ את גדר המערכת .
ילדי עלומים הגישו לנשיא ריבלין טנא גדוש במוצרי הקיבוץ ושרו לו משירי החג .
הודיתי לנשיא על תמיכתו וסיפרתי לו כי בשדות נגב וביישובי העוטף נרשמת צמיחה מתמדת של
ההתיישבות  ,למרות המצב הביטחוני .ביקשתי את סיועו של הנשיא להביא לאישור הממשלה הקמת
יישוב קהילתי נוסף בשדות נגב .לבסוף הגשתי לאורח שי מיוחד  -פסל של האומן מתי אורלוב מכפר
מימון המציג רקטת קסאם שממנה עולים פרחים וענף זית ,סמל לכמיהה לשלום.

התשובה לעפיפוני התבערה -ילדי סעד מפריחים עפיפונים של שלום
אתמול ,יום חמישי ,התקיים בשדה חיטה סמוך לסעד אירוע לכבוד חג השבועות .זה אירוע מסורתי
עם קומביין הקוצר בשדה ,ילדים בלבן  ,שירי חג ועוד.הפעם הוסיפו אנשי סעד לאירוע היפה והחגיגי
עוד דבר – הפרחת עפיפונים .מול עפיפוני התבערה שמשלחים הפורעים העזתים מעבר לגבול ,כדי
להצית ולפגוע ,עפיפונים שכבר הבעירו חיטה בשדות סעד ,הילדים של הקיבוץ ,וגם המבוגרים,
מפריחים עפיפונים של שלום .בירכתי את חברי סעד ואת הילדים המתוקים על המחווה היפה.

הצוקרברגים הקטנים משדות נגב
בסיוע המשרד לפיתוח הנגב והמיזם 'סיסמה לכל תלמיד' ,ייפתחו בקרוב בשדות נגב חוגי העשרה
במיומנויות המחשב לילדים בכיתות ג'-ו' .החוגים ניתנים בלי תשלום בכל בתי הספר היסודיים
והילדים ילמדו בהם מדיה דיגיטלית ,ייזום ופיתוח אפליקציות ,פיתוח משחקי מחשב,תכנות בסיסי
ועוד.
זו הזדמנות נהדרת להעשיר את ידיעותיהם של הילדים ולפתח את המיומנויות שלהם במחשב.
ההרשמה ,למתעניינים ,מתחילה עכשיו( .להורדת הטופס לחצו כאן)

מקום שני לתלמידי החטיבה נריה בתחרות רובוטיקה ארצית
בשבוע שעבר השתתפו שישה תלמידי המועצה לייצג את שדות נגב כמתחרים באולימפיאדת
המח"ר -תחרות רובוטיקה מתמטיקה ארצית שהתקיימה בטכניון ע׳י חברת .Ytek
בתחרות התחרו כ 180קבוצות שונות בגילאי א-ט במשימות מתמטיות בשילוב רובוטים.
התחרות התקיימה במעמד נשיא הטכניון ,מנכ׳ל משרד החינוך ,ראשי רשויות ,מנהלי מחלקות חינוך
ומנהלי בתי ספר מרחבי הארץ.
מבית הספר היסודי במעגלים יצאו תלמידיי כיתה ה  -שהם זיגדון ,הראל זוביב ושי אבו ועוד שלושה
תלמידי כיתה ז -רם ניב ויהלי תלמידי כיתה ז מתיכון נריה בנים.
רם,ניב ויהלי תלמידי החטיבה ,בהדרכתו של אלעד פדלון מדריך  ,Ytekהפגינו יכולות מתמטיות
גבוהות והגיעו להישגים מרשימים ביותר -מקום שני בתחרות!!
כל הכבוד לילדים ולנערים הנהדרים על הייצוג ועל הגאווה הרבה למועצה! עלי והצליח

חג שמח

