
  

 

 שישי אישי

 

 "בימיו חרב כאילו בימיו המקדש בית נבנה שלא דור"

 בגלל: ירושלים חרבה למה,  סיבות של קצרה לא רשימה איתרו ל"חז, כידוע

( התורה מלימוד) רבן בית של תינוקות בה שביטלו משום, השבת את בה שחיללו

 – מכולם המוכרת והסיבה,   ועוד ועוד זה את זה( נזפו לא) הוכיחו שלא משום, 

 . חינם שנאת בגלל

 על אלא ירושלים חרבה לא": מזכירים פחות שאותה, אחת סיבה עוד הייתה אבל

 –" הדין משורת לפנים( פסקו לא) עבדו ולא תורה דין על דיניהם שהעמידו

להתפשר ולראות את מצוקות האחר גם אם הרצון חוסר והעמידה על הדין 

 אהבת חינם. –הדין מורה אחרת מובילה לשנאת חינם שתיקונה 

, חנם שנאת ידי על עמנו העולם ונחרב, נחרבנו ואם: "קוק הרב מרן של כאימרתו

 (שכד ג הקודש אורות" )חנם אהבת ידי על, יבנה עמנו והעולם להבנות נשוב

 

  הילדים בגן נס

. בתקומה" הדר" הילדים בגן שהתרחש בנס נפתח השבוע אירועי של הסקירה את

 הגננת. שבע בת הגננת עם בחצר שהו הילדים כאשר בגן נחת תבערה בלון

 ד"לממ הילדים את הריצה הגננת. המתוקים הילדים וכמוה רוח בקור התנהגה

 גם גילו, התקשורת לכלי כך אחר שהתראיינו,  הילדים. שניות 15 מ פחות בתוך

 . המפחיד לאירוע בשלווה הגיבו ואיך  פחדו לא איך וסיפרו רוח קור הם

 .והערכה כבוד מעוררת הייתההילדים, הגננת וצצות הגן  של ההתנהלות

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ביותר הטובים הספר בתי ברשימת נגב שדות צבייה אולפנת: חינוכית גאווה

 בארץ

  הוא לבגרות הזכאיות הבנות שיעור צבייה שבאולפנת ברציפות השנייה השנה זו

 צבייה אולפנת תופסת במדינה ביותר הטובים התיכוניים הספר בתי  בדירוג. 100%

 מהתלמידות 20% –מ למעלה -זה רק ולא .המכובד 23–ה המקום את נגב שדות

 אלה נתונים .ל"יח  5 של ברמה במתמטיקה הבגרות בבחינות בהצלחה עמדו

 ערכית נשית מנהיגות לפתח דגלה על חרתה האולפנה, שכן מפתיעים אינם

 .ומצוינת

 של שנים 16 לאחר תפקידו את השנה מסיים קליינולד רוני הרב, האולפנה ראש

 . המרשים ההישג על סיפוק בתחושת ניהול

 כוונתה את תואם זה שהישג ספק אין. " לגאווה כמובן שותף המועצה ראש

 ובאולפנת, בכלל בחינוך רבים מאמצים המשקיעה נגב שדות מועצת של וערכיה

 ."והעמל ההשקעה פירות את לקטוף נעים תמיד. בפרט צביה

 

 ההצתות טרור עצירת בלי אש הפסקת אין. בעוטף בביקור נתניהו

 ראשי, אתנו ונפגש  העוטף ביישובי לביקור הממשלה ראש הגיע השבוע

 הממשלה: מאד ונחרצים ברורים, חדים היו נתניהו שאמר הדברים .היישובים

 הבהיר גם נתניהו. העפיפונים לטרור קץ לשים כדי לפעול ל"צה את הנחתה

 התחייבות בה תהיה שלא, החמאס עם אש להפסקת תסכים לא שישראל

 . השדות של  ההצתות טרור את גם להפסיק

 מהאמירה מרוצה אני" בישיבה עם ראש הממשלה הבעתי את דעתי ואמרתי כי 

 ובלוני עפיפוני את שמחריגה אש הפסקת כזה דבר אין כי הממשלה ראש של

ושיש  המערכה של בסופהמוחלט  ניצחון לראותמצפים  כמו כן, שאנו .התבערה

 חזקים נגב בשדות התושביםגם במחיר הסלמה.  –לעשות את כל שיידרש 

 " הפלסטינים מצד תהתגרו כל מול ברזל חומת כמו לעמוד ונחושים

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

  נשיאותי מונדיאל גמר

 ואת לקרואטיה צרפת בין( המצוין)  המונדיאל גמר כידוע, התקיים ראשון ביום

 עם יחד, בירושלים הנשיא במשכן...  נגב משדות, שלנו נוער בני ראו המשחק

 במשחק איתו לצפות בעוטף ממועצות נוער בני הזמין הנשיא. ריבלין רובי הנשיא

 . אדום צבע התרעות בלי,  בשקט ליהנות להם ולאפשר אותם לחזק כדי

 אצלכם אותו לראות אבוא, ספורטיבי אירוע שיהיה הבאה שבפעם מאחל אני"

 - הנוער ומדריכי שלכם והמורים, שלכם ההורים, אתם. לדאוג שנצטרך מבלי

 שאנחנו היטב יודעים אתם. ואיומים משברים מול גדולה בגבורה עומדים כולכם

 בפצצות לא, עלינו לאיים יכול לא אחד ואף, שלנו הארץ את נעזוב לא לעולם

 . ולנערות לנערים הנשיא אמר(". עפיפונים) בטיירות ולא

 ובשלום בשלומם והתעניין והנערות הנערים בין הנשיא עבר במחצית

 .איתם והצטלם חיבק, ידיים לחץ. משפחותיהם

 לא כי ואמרה תחושתם את סיכמה הנערים את שליוותה נוער רכזת, כהן אמונה

 אצלו כדורגל משחק המדינה נשיא עם ביחד לראות כזו חוויה מזדמנת יום בכל

 התרגשתי מאוד . בסלון

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ג'ימבורי נייד שדות נגב בדרך אליכם

בשבועיים האחרונים התחלנו להפעיל בישובים ג'ימבורי המיועד לגיל הרך 

ולילדים הצעירים. הג'ימבורי משלב פעילות חווייתית ואטרקטיבית, ומעודד את 

הנוער לקחת חלק פעיל בהפעלה היישובית. במהלך הפעילות הפעוטות והילדים 

יר. אתם נהנים ממגוון עשיר של מתקנים מתנפחים המותאמים לגילם הצע

 מוזמנים  להגיע לפעילות . עקבו אחרי הפרסומים.

 

 

"בבניין ירושלים ננוחם"


