
שישי אישי
פרשת אחרי מות-קדושים

דבר תורה-הרב מיכאל אדרעי, רב כפר מימון-תושיה
רבות,  במצוות  עוסקות  הפרשות  "קדושים",  מות"  "אחרי  נקרא את פרשות  השבת 
אולם בליבן של שתי הפרשות עומדת פרשת איסורי עריות. באופן חריג פרשה זו 
חוזרת על עצמה פרשה אחר פרשה. לפרשת עריות ישנה הקדמה חריגה: "כמעשה 
ארץ מצרים אשר ישבתם בה לא תעשו וכמעשה ארץ כנען אשר אני מביא אתכם 
את  לשמור  צריך  וכי  ההקדמה?  פשר  מה  תלכו"  לא  ובחוקותיהם  לא תעשו  שמה 
המצוות רק מפני שהם "מעשה ארץ מצרים"?! את ההסבר ניתן להבין מן הכפילות, 
צורך  אין  ואליו  אסור  ודאי  שהוא  עצמו,  עריות  איסור  למעשי  הכוונה  תעשו  לא 
להקדים את האזהרה, אולם התורה אינה מסתפקת בזה, אין די בכך ש"לא תעשו" 
אלא "אל תלכו" בדרך הזו. בלשונו של הרש"ר הירש על הפסוק: "אל תהא השפעת 
תלמדו  ומכנען  ממצרים  לא  והמוסריים;  החברתיים  בחייכם  ניכרת  וכנען  מצרים 
מן  פרישות  תשמרו".  חקתי   - ואת  תעשו  משפטי   - "את  אלא  וחוקים;  משפטים 
תלכו". "אל  התורה  מתחננת  ולפיכך  הישראלית  האומה  של  המגדיר  היא  העריות 

מזיכרון לעצמאות 
השבוע ציינו את יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ופעולות האיבה, בטקס המרכזי 
נכחו תושבים רבים אשר כיבדו את זכר הנופלים מבני ובנות שדות נגב. הטקס היה 
מרשים ומכובד ונכחו בו בין היתר מפקד אוגדת עזה, תא"ל יהודה פוקס, קצינים 
וחיילים מהאוגדה והמשפחות השכולות. בדבריי בטקס ציינתי עד כמה קשה המעבר 
תמצית  את  בעיניי  מסמל  אשר  חד,  כה  מעבר  העצמאות,  ליום  הזיכרון  יום  בין 
הישראליות. אנחנו אמנם עוברים משכול לשמחה גדולה, אך כאמור, אנחנו לא שוכחים 
את הנופלים גם ברגעי השמחה ואת הקרבתם למען המדינה שלנו ולמען ביטחוננו. 

לאחר סיומו של הטקס המרכזי, התכנסו תושבים רבים מכל רחבי המועצה, בהיכל 
הנוער בסיועה של  בני  וביימו  וזוכרים' אותו הפיקו  'שרים  התרבות שלנו לטקסם 
יובל אלגרבלי השנה, הטקס היה לזכרו של אילן סודרי ז"ל ממושב יושיביה, אשר 
נרצח ע"י בני עוולה בנסיעה שגרתית במונית שלו והוא בן 23. הטקס היה מרגש 
במיוחד ובו השתתפו גם בני המשפחה, אשר נשאו דברים לזכרו של אילן ז"ל וכן 
הדליקו נר לעילוי נשמתו. גאווה אמיתית לראות את בני ובנות הנוער שלנו מפיקים 
טקס כה מרשים ולראות כיצד הם מתחברים לסיפור הנופלים ולמשפחות השכולות. 
הטקס.  בהפקת  חלק  שלקח  מי  לכל  הרבה  הערכתי  את  מכאן  למסור  רוצה  אני 

יהודית  מדינה  של  שנים   69 במועצה  היישובים  בכל  חגגו  העצמאות  ביום 
מהיישובים  בחלק  ביקרתי  המשפחה.  לכל  בהפנינג  ישראל,  בארץ  ריבונית 
במהלך היום והיה נפלא לראות את השמחה ואת החגיגות של תושבי שדות נגב.

מצטייני נשיא
התושבים שלנו הם מקור הגאווה שלנו, בכל מקום אליו הם מגיעים, מרגש לראות 
כי כמעט בכל שנה תושבי שדות נגב מגיעים לדרגות הצטיינות ונמנים עם מצטייני 
נשיא או רמטכ"ל. השנה, יש לנו שני מצטייני נשיא, האחד הוא סמ"ר חי ששון 
השניה  הצבאי.  שירותו  במסגרת  האות  את  קיבל  אשר  הגדי,  בית  ממושב  אוזן 
המשרתת  לאומי  שירות  בת  הינה  אל  בת  מעגלים.  מהיישוב  סעדה,  אל  בת  היא 
בכוחות הביטחון ובעוד שבועיים היא תקבל את אות מצטיין הנשיא, בטקס מיוחד 
שיערך בבית הנשיא בירושלים. בת אל וחי היקרים, אני רוצה לאחל לכם הצלחה 
זכייתכם.  על  מאוד  בכם  גאים  כולנו  כי  ולציין  נגב  תושבי שדות  כל  בשם  רבה 

ל"ג בעומר
ל"ג בעומר מתקרב ואיתו המדורות והמסיבות שעורכים הילדים ובני הנוער. יש כמה 
כללים חשובים אליהם יש לשים לב בעת הדלקת המדורה ובמהלך הארוע כולו. מחלקת 
הילדים והנוער הכינו במיוחד בשבילכם, ההורים והילדים, עלון מידע קצר ובו דגשים להם 
חשוב לשים לב בל"ג בעומר. הקובץ מצורף למייל זה, כדי שתוכלו לעיין בו טרם החג. 
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