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 פניו אליך 'ישא ה

כתוב בגמרא ברכות כ ע"ב אמרו מלאכי השרת לפני הקב"ה, רבש"ע מדוע אתה נושא פנים לישראל? 

והם מדקדקים כבר  'ת וברכתואכלת ושבע'אמר להם הקב"ה, וכיצד לא אשא להם פנים? שכתבתי בתורה 

 כביצה לברך אותי.בכזית ו

 -אדם המקבל באהבה את כל הבא עליו, אות וסימן הוא שיודע שכל מה שעושה ה'  ,סופראומר החתם 

אין הקב"ה מדקדק  ,שלא מחזיק טובה לעצמו ,לטובה עושה, וגם הרעה היא מידה טובה. אדם כזה

אפילו יש להם רק קצת  ,ון שהם מדקדקים להודות ליובמעשיו. וזה שאמר הקב"ה למלאכי השרת מכי

 וזה קשה להם, מכירים גם בטובה הקטנה הזו ומודים לי עליה, מידה כנגד מידה אמדוד להם.כזית וכביצה 

 אזי בורא עולם יחזיר לנו כפל כפליים טוב אמן. ,כמה החשיבות להודות לה' אם מעט ועם הרבה

 שבת שלום

 הרב אהרון כהן

 בית הגדי

 
 

 פגישה של ראשי הרשויות עם מנכל משרד הביטחון
 פגישה של ראשי רשויות עוטף עזה עם מנכל משרד הביטחון.השבוע התקיימה 

בפגישה עדכן המנכ"ל את ראשי הרשויות באשר להתקדמות מכשול המנהרות שמקדם משרד הביטחון, 
לחקלאים בעוטף דבר המעניק תקוה לרוגע ושקט בקרב התושבים. בנוסף אמר המנכל כי ינסה לסייע 

בפגישה חקלאים שנפגעו בטרור השריפות בתקופה האחרונה. לפיצוי תת משרד החקלאות לבדרישה מ
מרכיבי הביטחון שיינתנו לישובים אשר בתוכם מימון עזרת המשרד בגם נדונה הבקשה לקבל את 

הוסכם כי לפי שעה . ותלפרוץ גדרשתאלץ את המועצות יישובית  מתקיימת או תתקיים בקרוב הרחבה
 פרוץ. יינתן מענה ביטחוני שלא ישאיר את הישוב 

 קונצרט סיום לתלמידי ביה"ס למוזיקה

ביום רביעי השבוע התקיים בהיכל התרבות במועצה קונצרט הסיום של ביה"ס למוסיקה במועצה. 
תלמידים .  75השנה  לומדים יה"ס בבקונצרט השתתפו תלמידים מכל הגילים שניגנו על מגוון כלים. ב

לתלמידים בו. מרגש היה לראות את הילדים מנגנים  יםאיכותי יםשנים ומעניק חוג 35ביה"ס קיים כבר 
על הכלים השונים ואפילו היו משפחות של שלושה וארבעה ילדים שניגנו יחדיו. שמחתי מאוד להיות 

 עימם בקונצרט סיום.

 

 



 התקיימה השבועתחרות האיות באנגלית איך מאייתים 'אור' באנגלית? 

אני שמח וגאה שיש לנו במועצה תחרות ייחודית ואיכותית כזו של איות באנגלית. ביום חמישי בבוקר 
התקיימה התחרות וכל בית ספר שלח ארבעה נציגים מכיתות ו' לחידון. את התחרות ארגנה חני 

עד לרגע האחרון.  ת וצמודה מותחהייתה   אהמשמשת גם כמדריכה מחוזית באנגלית והי ,שקלאר
 . ת הילדים שהגיעו עודדו ללא הרף את נציגיהםמאו

אור מביה"ס מעגלים שניצחה בסיום מותח במשחק "קאהות" וענתה  כמנצחת בתחרות האיות הוכתרה 
. ישר כוח לכל המשתתפים שיקבלו השתתפות חינם ב"סמאר סקול" )בית נכון ומהר על כל השאלות

 ב.פר קיץ( שמארגנת המועצה לראשונה בקיץ הקרוס

 

 

 

 

 

 

 מזדהים עם משפחת גולדין

עם עם משפחתו -בצהריים מתקיים מפגש באנדרטת "החץ השחור" ליד ניר 13.00בכל יום שישי בשעה 
. המפגש נקרא "מסדר הדר" ובכל שבוע מגיעים מוחזקת בידי החמאסשל הדר גולדין הי"ד שגופתו 

זכיתי להיות ראש עבר ש ראשי רשויות שונות בישראל לתמוך במשפחה ובחיילי צהל בכלל. בשבוע
והייתי גאה לחזק ולעודד את המשפחה ואת כל חיילי צהל. למפגש במפגש החשוב הזה  הרשות הדובר

 מוזמנים גם תושבים המעוניינים לתמוך ולחזק.הקבוע בכל יום שישי 

 

 אומרים 'לא' להיטל על העסקת עובדים זרים בחקלאות

 

הגזרה החדשה שניחתה על  אתלנסות ולהקל  כדיביום שני השבוע הגעתי לוועדת הרווחה בכנסת 
שכל חקלאי ישלם סכום כסף נוסף עבור העסקת העובד הזר ואין רוצה חקלאי ישראל. משרד האוצר 

דחות את הדיון בעניין ספק כי זהו נטל נוסף על החקלאים המנסים להתפרנס בכבוד. לשמחתי הצלחנו ל
 ם.זה למועד מאוחר יותר ובינתיים הגזרה לא תיוש


