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במסכת ראש השנה פרק א' משנה ב' אומרת המשנה שבראש השנה כל באי העולם 
אל  המבין  לבם  יחד  היוצר  שנאמר  מרון  כבני  הוא  ברוך  הקדוש  לפני  עוברים 
שלשה  מביאה  והגמרא  מרון.  כבני  הפירוש  מה  הגמרא  ושואלת  מעשיהם.  כל 
פירושים: הראשון מפרש את המילים בני מרון מלשון אמריא כלומר כבשים צעירים 
השני  למנותם.  כדי  צר  שער  דרך  אחד  אחד  אותם  שמעבירים  הארמית(  )בשפה 
מפרש את המילים בני מרון מלשון המדרגות הצרות והתלולות בהם היו מעפילים 
לפסגתו של הר מירון. והשלישי מפרש בני מרון מלשון מרות ושררה והכוונה היא 
למלחמה.  צאתם  קודם  במסדר  אחד  אחד  נפקדים  שהיו  המלך  דוד  של  לחיילים 

בברכה שנזכה להיות כחילות של בית דוד ולהיכתב לחיים טובים בספרם של צדיקים גמורים. בשם 
רבני שדות נגב הנני לברך את כל עובדי המועצה בשנה טובה ומבורכת בשפע רוחני וגשמי. 

השנה שהיתה, שנת תשע"ז  
את  לסכם  נפש,  חשבון  לעשות  זמן  זהו  השנה,  ראש  ערב 
הבעל"ט.  השנה  לקראת  בתוכניות  ולפתוח  שחלפה  השנה 

בכל  שונים  ופרויקטים  תוכניות  לקידום  יחד  פעלנו  בה  שנה  היתה  תשע"ז  שנת 
לראות  ניתן  אותם  פירות  קצרה  העשייה  לשמחתנו,  התחומים.  ובכל  היישובים 
נגב. בשדות  הפועלים  השונים  ובגופים  בקהילות  החינוך,  במוסדות  ביישובים, 

בשנה החולפת החלו לפעול ביישובים פרויקטים שונים בהם פרויקט שיקום התשתיות, 
הוחלפה  הרחוב  תאורת  פניהם,  את  ושינו  ליישובים  נכנסו  והדחפורים  הטרקטורים 
גני  המדרכות,  גם  וכך  חודשו  הכבישים  מהיישובים,  בחלק  חסכונית  לד  לתאורת 
השנה,  גם  והתושבים.  היישוב  לצרכי  הותאמו  הציבוריים  והשטחים  השעשועים 
במטרה  זאת  וכל  והגזם  האשפה  ופינוי  היישובים  ניקיון  את  תגברנו  החג  לקראת 
להנעים את החג ביישובים שלנו. פרויקטים אלה הינם המשך ישיר למאמצים הרבים 
היישובים.  החיצונית של  וחזותם  הקהילתיות  האווירה,  לטובת שיפור  עושים  שאנו 

בתחום החינוך הפורמלי חזינו השנה בהצלחות רבות, בהן כניסתם של שלושת תיכוני 
החשיבות  על  רבות  המעיד  דבר  בישראל,  הערכיים  הספר  בתי  לרשימת  המועצה 
בתי  לימודיים.  הישגים  לצד  ארץ  ודרך  לערכים  בחינוך  נגב  רואים בשדות  שאנו 
הספר התיכוניים שלנו דורגו במקום הראשון במיעוט האלימות הבית ספרית ואחוזי 
הזכאות לבגרות עולים בכל שנה ומוכיחים כי ההשקעה הפרטנית בכל ילד וילדה 
ופיתוח הסקרנות מגיל צעיר הינם ערובה להצלחתם של ילדנו. בגני הילדים ומעונות 
לשוב  רוצה  אני  הצללה.  והקמנו  סינטטי  דשא  הנחנו  החצרות,  את  שדרגנו  היום 
שלנו. הילדים  חינוך  למען  כימים  לילות  פועלים  אשר  החינוך  לצוותי  ולהודות 

מחלקת הילדים והנוער זכתה בפרס מחלקת הנוער המצטיינת מבין כל המועצות האזוריות 
בישראל וזאת בשל פעילותה הענפה בתחום החינוך הבלתי פורמלי. פרויקט נוסף שקרם עור 
וגידים בשנה האחרונה בניצוחן של מחלקת הילדים והנוער והמחלקה לשירותים חברתיים 
הינו התיעוד הקהילתי. במסגרת פרויקט זה ראיינו בני הנוער את ותיקי היישובים ושמעו 
מהם על עלייתם ארצה ועל הקמת המועצה, הבית שלנו. הם ערכו סרטון מרתק אותו נציג 
בקרוב לכל התושבים וממנו ניתן ללמוד רבות על ההיסטוריה ועל העתיד של שדות נגב.

גופי התנדבות רבים ממשיכים לפעול במועצה ונותנים מענה איכותי לתושבים בתחומים 
שונים. השנה, ערכנו ערב הוקרה מיוחד אליו הוזמנו כלל המתנדבים מהגופים השונים ובו 
אמרנו להם תודה על פעילותם. פתחנו מועדון חדש ומיוחד לילדים בעלי צרכים מיוחדים 
וכן, קבוצה לאמהות לילדים עם צרכים מיוחדים. המשכנו בפעילות לקידום מעמד האישה 
ומרכז הצעירים שלנו מוסיף לפעול ולספק שלל מענים על פי הצרכים העולים מהשטח.

הכבישים שינו את פניהם, בכביש 2444 נבנים מעגלי התנועה ובקרוב נהנה כולנו 
מכביש בטיחותי יותר לכל משתמשי הדרך. לאחר סיום הקמת מעגלי התנועה תוקם 
מצומת   2422 בכביש  הטיילת  הרגל.  הולכי  את  תשמש  אשר  טיילת  הכביש  בצד 
הכביש.  ויורחב  ישודרג  ובהמשך  אלה  בימים  מוקמת  שוקדה  למושב  ועד  זמרת 

הובלנו כמה מהלכים חשובים ומשמעותיים בכנסת בסיועו של חה"כ דודי אמסלם, 
לחקלאות  השפירים  המים  מחירי  הוזלת  בהן  שונים,  בתחומים  הפנים,  ועדת  יו"ר 
ועצירת עליית מחיר מי השפד"ן, תקצובם של מרכיבי ביטחון גם ביישובי העורף 
לטובת שמירה על תחושת הביטחון האישי והארכת הטבות המס לכלל יישובי המועצה.  

קצרה היריעה מלהכיל את כלל פעילותה של המועצה בשנה האחרונה, בכל תחום 
מהשטח.  העולים  הצרכים  פי  על  וזאת  מיטבי  מענה  לתת  מאמץ  עשינו  ותחום 
לתכנן  ממשיכים  ואנו  רבים  פרויקטים  במועצה  לפעול  יחלו  הבעל"ט  בשנה 
ולהעלות  להמשיך  אתכם  מזמין  אני  הפעילות.  תחומי  בכל  שונים  נושאים  ולקדם 
נגב.  בשדות  לראות  רוצים  הייתם  אותם  לפרויקטים  והצעות  רעיונות  בפנינו 

נגב  שדות  תושבי  לכל  לאחל  רוצה  אני  החדשה,  השנה  של  כניסתה  לפני  רגע 
שנכתב  המועצה,  מליאת  וחברי  המועצה  עובדי  ובשם  בשמי  משפחותיהם,  ובני 
ביטחון,  שלום,  שלווה,  בריאות,  אחדות,  של  שנה  ומבורכת,  טובה  לשנה  ונחתם 
שגשוג, הצלחה והתחלות חדשות. שנה של עשייה פוריה וברכה בכל מעשי ידינו. 

לעובדות  יום,  בכל  בידנו  מסייעים  אשר  הרבים  לשותפים  להודות  רוצה  אני 
וליו"ר הוועדים ביישובים, למתנדבים  ועובדי המועצה, להנהגות היישובים, לחברי 
הממשלה. ובמשרדי  בכנסת  השותפים  ולכל  להנהלה  המליאה,  לחברי  הרבים, 

הגנים  וילדי  המועצה  עובדי  מאחלים  בו  קצר  בסרטון  לצפות  אתכם  מזמין  אני 
 .https://www.youtube.com/watch?v=GOZvhXYM0KE&t=1s טובה:  שנה 
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