
 בס"ד

 פרשת "בהעלותך" - שישי אישי

 בהתלהבות רעננה
מתארת כיצד אהרון, הכהן הגדול, היה מדליק את המנורה מידי יום  ופרשת השבוע הז

במשכן. הפסוק מדגיש "ויעש כן אהרון... כאשר ציווה ה' את משה" )במדבר ח', ג'(. 

המפרשים מסבירים שיש כאן שבח מיוחד לאהרון, שלא הדליק את המנורה באופן שונה מזה 

עלה על דעתנו שאדם גדול כמו אהרון ההסבר הזה עדיין נראה תמוה. למה שנ .שהוכתב לו

  !?יתפתה להדליק את המנורה בדרך לא נכונה

הרמב"ן מסביר שהשבח על אהרון הוא שלמרות שהיה יכול להעביר את התפקיד לידיים 

 .השנים במדבר 40במשך כל  –אחרות, הוא עשה אותו תמיד בעצמו 

אחרי יום, באותה רמת  ה'שפת אמת' אומר שמעבר לכך, אהרון הדליק את המנורה, יום

התלהבות רעננה. אותו תפקיד נראה בעיניו תמיד כמו חדש. זה כבר מובן, דבר כזה באמת 

 !ראוי לשבח

חשבו על החיים שלכם. לכולנו יש תפקידים שאנחנו ממלאים על בסיס יומיומי: פגישות עם 

כנסנו קליינטים, ארוחות עם המשפחה, אפילו אמירת קריאת שמע. השאלה היא: האם נ

להרגל שבשגרה, האם ההנאה והמשמעות גלשו איכשהו לסחרור של תנועה חסרת 

 ?מחשבה

 :הנה הפתרון שיעזור לנו לשבור את המונוטוניות הזאת

בררו לעצמכם מה גורם לכם להתלהב באופן טבעי. רשמו את רגעי ההתלהבות הגדולים 

התרגיל הזה  .שאתם חוויםבחייכם. ואז, במשך שבוע אחד, הוסיפו לרשימה כל רגע מלהיב 

יעזור לכם לפתח מודעות רבה יותר להתלהבות שלכם. ואז, תוכלו לטפח אותה ולהפוך אותה 

על ידי תרגול שקט, תוכלו בסופו של דבר לבחור באופן מודע .לחלק בלתי נפרד מאישיותכם

להיכנס למצב של התלהבות, וליהנות מהאנרגיה החיובית שלו. בדיוק כפי שעשה אהרון 

 !כאשר הדליק... את מנורת הזהב

 

 יומיים של כוננות וחרום

החל מבוקר יום שני החלו להישמע באזורינו אזעקות צבע אדום כאשר ארגוני הטרור בעזה החלו 

לירות טילים לעבר יישובי העוטף. בשטחי המועצה שלנו לא היו נפילות רבות אך נדרשנו לנקוט 

מוכנים לכל תרחיש אפשרי של הסלמה. הפעלנו את חמ"ל במספר צעדי כוננות על מנת להיות 

 המועצה וביצענו הערכות מצב מול הצבא במהלך היומיים האלה. בסה"כ רוב הזמן המשכנו בשגרה

תוך סיוע והתגייסות של מנהלים ועובדים במועצה על מנת לתגבר ולחזק את הנוכחות וההשגחה על 

המקום להודות לחיילי צהל ולמפקדיהם על המאמץ זה   ילדי בית הספר בדרכם אל המוסד וממנו.

האין סופי שהם משקיעים כדי שאנו נהיה מוגנים יותר. תודה גדולה מגיעה גם לכם התושבים על 

עמידתכם האיתנה בזמנים מיוחדים אלה של אזעקות ומתח ביטחוני. נתפלל ביחד לימים שקטים 

 לאורך זמן.

 

 

 



 שר החינוך בא להיות שותף

ארחת. למחרת שר החינוך, הגיע ביום שני לאזורנו, ולן בקיבוץ כפר עזה אצל משפחה מ נפתלי בנט,

תו ועם ראשי רשויות העוטף בשער הנגב ושם העלינו את בקשותינו בענייני בבוקר נערכה פגישה א

 7בחלוקת התקציבים בין בתי הספר הנמצאים בטווח ליצור שוויון חינוך. אנחנו ביקשנו מהשר 

דר לבין שאר בתי הספר במועצה בתקווה שהתקציב יוגדל גם לבתי הספר שאינם קילומטר מהג

, דבר שיכול לסייע מצום מספר תלמידים בכיתהעוד העלנו את הבקשה לצ נמצאים בטווח הראשוני.

מאוד תקציבית וגם לסייע למורה בהענקת ייחס אישי לכל תלמיד. כמו כן ביקשנו את עזרתו במימון 

  נו במכללת "חמדת הדרום" ובישיבת "בית יהודה" בכפר מימון שלא זכו למימון.בנייני המיגון שנב

 השר הקשיב וביקש לבחון את הדברים ואנו נקווה כי בקשותינו יענו. 

 

 הישוב החדש במועצה תופס תאוצה

מזה מספר שנים שאנו עמלים על תכנונו של ישוב חדש במועצה. ביום חמישי השבוע ניתנה דחיפה 

 לעניין כאשר שר השיכון הכריז כי בתגובה לטרור מעזה יבנה ישוב חדש בשדות נגב. הישוברצינית 

ולכן הוצאתי מכתב לראש   כבר מתוכנן לפרטים החדש שיהווה צמיחה דמוגרפית מרשימה לאזורנו,

הממשלה, בנימין נתניהו, בבקשה להעלות את נושא הקמת הישוב החדש כבר בישיבת הממשלה 

ווה שאוכל לבשר לכם ממש בקרוב שהאישור ניתן ואפשר לצאת לדרך. זו ברכה הקרובה. אני מק

גדולה לכל מועצה להקים ישוב חדש בתחומה ולהמשיך לפרוח ולשגשג למרות המצב הביטחוני 

 הרגיש באזורינו.

 יום שכולו תורה לנשים בצל המתיחות הביטחונית

מעגלים בבית הכנסת הגדול והיפה. לאחר ביום רביעי השבוע התקיים יום שכולו תורה לנשים במושב 

התלבטויות והתייעצויות עם מערכת הביטחון הוחלט לבסוף לקיים אותו כרגיל וכאן המקום לומר כל 

הכבוד למשתתפות הרבות שהגיעו ליום הזה ללא חשש. אין ספק שלימוד התורה הזה מחזק את 

 שים המארגנות.. ישר כוח גדול לנכולנו בשדות נגב. גם את אלה שלא השתתפו

 

 

 

 

 

 



 סקול" יוצא לדרך-ה"סמאר

רות אנגלית. ילדים סקול" מתקיים מזה שנים בחוץ לארץ בארצות דוב-מחנה האנגלית הידוע "סאמר

למשפחות עם אפשרות כלכלית גבוהה יחסית טסים למחנות אלו בעלות כספית  מישראל השייכים

גב. צוות מיוחד של מדריכים מבוסטון סקול אלינו לשדות נ-גבוהה. השנה החלטנו להביא את הסאמר

שבארה"ב יגיע לכאן על מנת להעביר את המחנה לילדי המועצה שירשמו ויזכו ליהנות מחוויות 

מיוחדות למשך שבוע שלם ביחד עם מדריכים דוברי אנגלית. על הרעיון הנהדר והיוזמה הברוכה 

 מגיעה מילה טובה למחלקת הנוער במועצה.


