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 גשפרשת וי – שישי אישי

 
 דבר תורה

בראשית הפרשה שלפנינו, מתוודע יוסף, המשנה למלך מצרים, אל אחיו, לאחר שהתנכר אליהם במשך זמן רב. 

השאלה שרבים מהפרשנים מתחבטים בה, מדוע לא מיהר יסף להביא אליו את אביו, יעקב, מיד כשהכיר את אחיו? 

ביא אליו גם את בנימין? מדוע מדוע לא שם קץ לייסורי אביו ואפילו הוסיף לצער אותו כשדרש מן האחים לה

ֹּאֶמר ַעְבְדָך ָאִבי, ֵאֵלינּו:  ַאֶתם ְיַדְעֶתם, ִכי ְשַנִים ָיְלָדההמתין עד לאחר שיהודה ניגש אליו כאן ואומר לו "  ִלי -ַוי

ֹּא ְרִאיִתיו, ַעד ָרף; ְול ף טֹּ ַמר, ַאְך ָטרֹּ --ֶזה ֵמִעם ָפַני, ְוָקָרהּו ָאסֹון-ֶאת-ְלַקְחֶתם ַגםֵהָנה.  ּו-ִאְשִתי.  ַוֵיֵצא ָהֶאָחד, ֵמִאִתי, ָואֹּ

ָלה;-ְוהֹוַרְדֶתם ֶאת  ֵשיָבִתי ְבָרָעה, ְשאֹּ

שנה בספק, בחשד שאביו היקר והאוהב היה  22והוא לא פשוט: יוסף חי  –אפשר בהחלט שכאן נמצא ההסבר 

ו "לראות את אחיו בצאן" , אולי עשה יד שותף למכירה שלו למדיינים על ידי האחים. הרי אביו הוא ששלח אות

אחת עם האחים? רק עכשיו, לאחר ששמע מפיו של יהודה כי האב משוכנע שבנו "טרוף טורף" , משתכנע יוסף  

 העוד אבי חי?" . –ומצווה "הוציאו כל איש מעליי" ומתוודע לאחיו "אני יוסף 

 הסבר קשה , אבל בהחלט אנושי.

 

 

 למשנה לראש המועצה –מהמשנה למלך מצרים 

השבוע נכנס  עדי שקלאר לתפקידו כסגן ראש המועצה והוא יסייע 

 לצדי בקדנציה שלפנינו. 

 עדי שקלאר מוכר לכם, בוודאי.

וסבא ל  היה חבר  4-, אב ל 60הוא חבר קיבוץ עלומים, בן  

המועצה בשתי הקדנציות האחרונות ומכיר את המועצה היטב. 

עדי מילא שורה של תפקידי ניהול , כמזכיר הקהילה בעלומים, 

 מרכז משק, מנכל בתי האריזה ומנהל גידולי השדה במשק. 

הל ומדיניות לעדי תואר ראשון בניהול וכלכלה ותואר שני במינ

 ציבורית. 

ועוד דבר, לא פחות חשוב מן ההשכלה האקדמית והניסיון 

  .: עדי שקלאר הוא חבר טוב ואיש ישר ומסור לקהילה -הניהולי 

 ותודה.  –עדי, בהצלחה 

 

 

 

 

 

 

 מענק לצורך התייעלות בצריכת אנרגיה 

במסגרת ₪   259000מענק בסך אישרה לנו  ד הרשות להשקעות במשרהשבוע הודיע לנו משרד הכלכלה כי 

מסלול סיוע לפרויקטים המקדמים התייעלות אנרגטית. המענק נועד, בין היתר. להחלפת תאורת רחוב לחסכונית 



יותר, החלפת מערכות מיזוג, שיפור תאורה במוסדות חינוך ותרבות ועוד. תכניות אלה יובילו להפחתת זיהומים 

 וסיכונים לאוכלוסייה.

ל יוצא לדרך בשיתוף פעולה של משרד האנרגיה, משרד הכלכלה והתעשייה, המשרד להגנת הסביבה המסלו

לצד החשיבות הסביבתית, יש לחיסכון בחשמל גם השר אלי כהן שאישר את המענק אמר בצדק כי ומשרד האוצר. 

ספות, לרווחת תושבי את הכסף שנחסך בחשבון החשמל של העירייה, ניתן לתעל לטובת תוכניות נו -יתרון כלכלי 

 .המועצה

להוביל שינוי תפיסתי וסביבתי. זוהי יוזמה חשובה גם אני מבקש להודות לשר הכלכלה, אלי כהן, על היוזמה הזאת, 

 .עבור המדינה אבל גם עבור המועצה

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

לחימה 

 מהסוג האמנותי

 

 , אמנויות לחימה, על שם זורי גורלשוילי. 3הmmaבשבוע שעבר התקיימה באולם הפיס אליפות הדרום ב 

שדות נגב שהציגו  יישובי לוחמים מ  15את התחרות ארגנה מחלקת הספורט עם המאמן שי סטפנסקו והשתתפו בה 

 יכולת מעולה וזכו במקומות גבוהים. 

וכלו למצוא בדף הפייסבוק של המועצה. אני מבקש להודות את שמות המתאבקים והמקומות שבהם זכו ת

 למארגנים ולשבח את רוח הלחימה ואת הרוח הספורטיבית של הלוחמים. 



 

 

 

 

 

 


