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תספורת  הצעירים  אצל  היום  שנפוצה  כמו  להסתפר  מותר  האם  שאלה: 
הראש? באמצע  שער  ומשאירים  לגמרי,  הצדדים  שני  את  שמגלחים 

הולכים  אין  א'  סעיף  קע"ח  סימן  דעה  יורה  בחלק  ערוך  השולחן  כתב  תשובה: 
יגדל שערו  ולא  ילבש מלבוש המיוחד להם  ולא  נדמים להם  ולא  הגויים  בחוקות 
כשערם ולא יגלח מהצדדים ויניח השער באמצע, אלא יהא מובדל מהם במלבושיו 
ובשאר מעשיו. מבואר בדברי השולחן ערוך שאסור להסתפר בתספורת הנ"ל משום 
המסתפרים  את  להכשיל  עלול  בהלכה  בקי  שאינו  ספר  זה  ומלבד  הגויים  חוקות 
שהם  הראש  הקפת  ואיסור  בתער  והזקן  הראש  פאות  כגילוח  נוספים  באיסורים 
סימן  דעה  יורה  חלק  ערוך  בשולחן  כמבואר  לאו.  באיסור  התורה  מן  אסורים 
בהלכה.  הבקי  שמים  ירא  ספר  אצל  דווקא  להסתפר  חובה  קיימת  לכן  קפ"א. 

חוזרים לשגרה  
כחלק  וזאת  כיסופים  קיבוץ  לשטחי  בסמוך  התקפית  מנהרה  הצבא  הפציץ  השבוע 
מהמאמצים שמשקיע הצבא באיתור המנהרות הנחפרות ע"י ארגוני הטרור לעבר מדינת 
ישראל. מיד לאחר הפיצוץ קיבלנו עדכון ממפקד אוגדת עזה על המתרחש וערכנו 
הערכת מצב. אנחנו ממשיכים לעקוב אחר המצב אל מול גורמי הצבא וכרגע, אין הנחיות 
מיוחדות ואנו ממשיכים בשגרת החיים. כולנו סומכים על הגורמים הצבאיים ועל כוחות 
הביטחון שימשיכו לבצע את עבודתם ולשמור על אזרחי ישראל, אני מחזק את ידי 
החיילים והמפקדים ויחד נמשיך בהעלאת המורל ובניצחון האזרחי והצבאי על הטרור. 

מוקירים ומודים 
נגב, במהלך שעות  וותיקי שדות  למייסדי  הוקרה  יום  ביום חמישי האחרון ערכנו 
הבוקר נערך כנס מרשים ובו השתתפו מייסדי היישובים לצד בני הנוער שלנו וכן, 
הגיעה לכבד אותנו השרה לשוויון חברתי, חה"כ גילה גמליאל. בני הנוער הציגו 
את הסרט התיעודי שהם הכינו יחד עם וותיקי היישובים ובו ראיינו בני הנוער את 
הארץ  ובניין  ארצה  העלייה  ועל  הגולה  בארצות  חייהם  על  סיפרו  אשר  הוותיקים 
והמועצה, זהו סרט מרגש במיוחד ובו מרוכזים לראשונה סיפורי המייסדים בחיבור 
בין דורי מיוחד במינו עם בני הנוער שלנו, אשר מספרים עד כמה הם למדו מהכנת 
הסרט ומהראיונות עם הוותיקים. אני רוצה להודות לכל מי שטרח על הפקת היום 
המיוחד הזה ובעיקר לומר תודה גדולה לכל דור המייסדים, אשר אנחנו היום זוכים 
לחיות כאן ברווחה בזכות ההשקעה שלהם והשורשים שהם השרישו ביישובים שלנו. 

סמל ראשון 
ממושב  טרבלסי  לדודו  ראשון  סמל  דרגת  הענקת  טקס  היה  השבוע,  מרגש  רגע 
שרשרת. דודו, שהצליח לאחר שנות מאבק רבות, להתנדב לצה"ל ולשרת באוגדת 
עזה בבסיס רעים, קיבל השבוע את דרגת הסמל הראשון ובמסגרת הטקס הביעו כלל 
הקצינים והחיילים אשר משרתים עם דודו את הערכתם הרבה כלפי עבודתו ושירותו, 
לראות  ניתן  אותם  אשר  דודו,  של  וההתמדה  הנחישות  הרצון,  כוח  את  ציינו  הם 
בכל אחת מהמשימות שהוא לוקח על עצמו ומבצע על הצד הטוב ביותר. החיילים 
ציינו כי דודו מגיע בכל בוקר אל הבסיס עם חיוך גדול ומביא שמחה גדולה לבסיס 
ולכל המקיפים אותו. אני רוצה לנצל את הבמה ולומר לדודו יישר כוח גדול על 
כוח הרצון וההתמדה בשירותך בצה"ל, דודו, מבחינתנו אתה מודל לחיקוי, ההתמדה 
והנחישות שלך הם מופת לכולנו, עלה והצלח בהמשך דרכך, כולנו מצדיעים לך!. 

בשורות טובות
לאחר מאבק ממושך ובקשות חוזרות ונשנות ששלחנו למשרד הבריאות, קיבלנו השבוע 
תשובה חיובית על הקמתו של חדר מבודד במכון הדיאליזה בנתיבות, אשר בו יקבלו 
טיפול חולי הפטיטיס B אשר נזקקים לחדר מבודד בעת הדיאליזה. החולים, נאלצו 
במשך זמן רב לנסוע אל בית החולים בבאר שבע על מנת לקבל את הטיפול, דבר 
הבריאות  אל שר  לאחר ששלחנו  משפחותיהם,  בני  ועל  עליהם  מאוד  הקשה  אשר 
חיובית ממשרדו  והסברנו את המצב, קיבלנו השבוע תשובה  ופנינו  מכתבים רבים 
של השר ובקרוב יפתח במכון הדיאליזה בנתיבות חדר מבודד שיקל על החולים ועל 
משפחותיהם. בהזדמנות זו, אני שולח מכאן איחולי רפואה שלמה לכל חולי עם ישראל 
ואני רוצה להודות לשר הבריאות, חה"כ יעקב ליצמן על הסיוע בהקמת החדר המבודד. 

צוות מוביל
במסגרתם  המסורתיים,  הגיבוש  לימי  המועצה  מליאת  חברי  עם  יצאנו  השבוע 
הפרק  על  העומדים  שונים  בנושאים  דנו  ובה  מליאה  ישיבת  המועצה  חברי  קיימו 
שנים   5 כבר  מכהנים  אשר  המועצה,  מליאת  חברי  גיבוש.  מפעילויות  נהנו  וכן, 
זאת בהתנדבות מלאה  ועושים  בישיבות המועצה  מייצגים את התושבים  בתפקידם, 
להודות  רוצה  אני  והתושבים,  היישובים  כלפי  אמיתית  ואחריות  מסירות  ומתוך 
הצלחה.  המשך  להם  ולאחל  נגב  שדות  תושבי  למען  המאומצת  עבודתם  על  להם 
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