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תשובה :התלבטות בדבר מהסיבות כדלהלן יש כמה טענות למה לקנות ירק
רגיל .א .ככה אבותינו אכלו ,בזמנם לא היה ירק נקי מחרקים .ב .הרבה חומרי
הדברה מכניסים בירק הנקי מחרקים וידוע לנו "שחמירא סכנתא מאיסורא".
לשתי הטענות האלה אענה בקצרה ,אבותינו אכלו אכן ,אבל מי שיעיין בספרים שלפני 80
שנה ואף יותר ,גאוני עולם בפסח לא אכלו את החסה והכרפס מהסיבה הזו ,ואבותינו אכלו
כי פשוט לא היו מודעים לכמויות החרקים שיש ,אומנם בשיטת הניקוי של אז עלה לאחר
עלה ,לפחות בחסה ייתכן ולא היה נשאר מאומה ,כמו"כ התרבו החרקים ביותר היום מאז.
לשאלה השניה והיא הקשה יותר אכן מרססים בכמויות גדולות את הירקות
הנ"ל .בכמה חברות טוענים שכשם שהם בודקים חרקים כך הם בודקים
שאריות חומרי הדברה ,חלקם לא מגיבים לנושא .כמו"כ אף אחד לא בודק
שאריות חומרי הדברה בירק לא נקי מחרקים ומי אמר שאין שאריות?
הלכה למעשה אין אני יגיד לכל אחד מה להכניס לביתו ,אבל כדאי
לזכור שעל כל חרק וחרק זה חמש לאווין( ,להבין ,אדם אוכל חזיר
כל היום כולו עבר על לאו אחד) ולשאריות הדברה? שומר פתאים ה'.

היישוב החדש בפתח
השבוע קיימתי פגישת עבודה עם ראש הממשלה במהלכה דנו במספר נושאים
חשובים ומשמעותיים לקידום המועצה והיישובים ,בהם ההכנות האחרונות לקראת
ההצבעה על החלטת הממשלה להקמת יישוב חדש בשדות נגב ,בעוטף עזה וכן,
בנושא הקמת ועדה מיוחדת שתדון בענייני החקלאות ותפעל לקדם את התחום למען
החקלאים .ראש הממשלה שאל לשלום תושבי המועצה והתעניין במורל ובחוסן,
כמו כן הוא ציין את החשיבות שהוא רואה בהקמת יישוב חדש בארץ ישראל
ובמיוחד ,בעוטף עזה ,שכן אין תמונת ניצחון טובה יותר ממשפחות צעירות המגיעות
להתיישב באזור זה .במהלך הפגישה חיזקתי את ידיו של ראש הממשלה ,בשם כל
תושבי המועצה וציינתי בפניו כי אנחנו עומדים לצידו וכי אנחנו משבחים אותו
על עמידתו האיתנה לנוכח האתגרים הרבים איתם הוא נאלץ להתמודד בתקופה
זו ,הוספתי כי עבודתו למען העם והמדינה הינה חשובה ומשמעותית לכולנו.

מסכמים שנה ופותחים שנה חדשה
חודש ינואר בפתח ואנו נערכים לסיכום שנת  2017ולפתיחתה של שנת  .2018בימים
אלה כותבים מנהלי המחלקות את תוכניות העבודה לשנה הבאה ויחד עם גזבר המועצה
הם מתאימים את התוכניות לתקציב המחלקה ,כאשר בשנת  2018יתמקדו כלל מחלקות
המועצה בנושא השנתי והחשוב ביותר ,אחריות סביבתית .בתאריך  27.12נערוך ערב
סיכום שנה ובו נציג את פעילותינו בשנה האחרונה כאשר הפעם נתמקד בפרויקטים
השונים בתחום הבינוי ,התשתיות וההנדסה וכן ,נערוך טקס הענקת אזרחות כבוד
לשר ישראל כץ ,שר התחבורה ,אשר פעל ומוסיף לפעול ללא לאות למען בטיחות
הכבישים ויחד עמנו ,מסייע לשפר את תחום התחבורה והתעבורה בשדות נגב בפרט
ובאזור בכלל .אני מזמין אתכם לקחת חלק בערב זה ,אשר בסיומו יגיע להתארח
על בימת היכל התרבות הזמר והיוצר ,דני סנדרסון ,ההרשמה נפתחה באתר היכל
התרבות ,מהרו לשריין לכם מקומות./https://sdotnegev.smarticket.co.il :

נבחרו ברוב קולות!
גם השנה בחרו בני הנוער שלנו את אלה שייצגו אותם ואת האינטרסים שלהם ,אלה הם
חברי מועצת הנוער לשנת תשע"ח .ביישובים התקיימו בחירות ,כאשר בחלק מהישובים
היו כמה בני נוער שהתמודדו על התפקיד ,ומכל ישוב ישנו נציג במועצה .בני הנוער
החברים במועצת הנוער מקבלים על עצמם אחריות גדולה כשהם הופכים לשגריריהם
של בני הנוער של שדות נגב בקרב גורמי ומחלקות המועצה וכן ,דואגים לפעילויות
שונות במהלך השנה כדוגמת מסיבת הפורים המסורתית .במפגש הראשון של חברי
מועצת הנוער לשנת תשע"ח הם כבר התחילו בגיבוש אסטרטגיה ובחשיבה על הפעילות
בשנה הקרובה .אני רוצה לאחל להם הצלחה רבה במילוי תפקידם החדש והחשוב.

משפרים למען הבריאות של כולנו
כחלק מפעילותו של אשכול נגב מערבי המאגד בתוכו  9רשויות בהן גם המועצה
שלנו ,אנו ניגשים יחד לקולות קוראים בתחומים שונים .לאחרונה ניגשנו לקול קורא
בתחום הטיפול בפסולת בהיקף של  50מיליון  ₪והתבשרנו כי אכן זכינו .בימים אלה
פועלים ביחידה לפיתוח אסטרטגי ובמחלקת שפ"ע יחד עם צוות אשכול נגב מערבי
למימוש הקול הקורא ביישובי המועצה במסגרת הפרויקט נשפר את מערך איסוף
האשפה והגזם כולל יצירת מערך למעקב שיאפשר את שיפור השירות ,בנוסף יחודש
מערך משאיות פינוי הפסולת וזאת במטרה ליצור נהלי פינוי תוך הקפדה על היגיינה
אשר תכלול את שטיפת הפחים ,ריסוסם וכל זאת כדי להבטיח שמירה על בריאות
הציבור וניהול נכון ,יעיל וחסכוני של תחום התברואה בכלל ותחום איסוף הפסולת
בפרט .פעולות שונות יבוצעו כחלק ממימוש התוכנית כולל הקמת מערך אכיפה
והסברה בתחום פינוי הפסולת.

שבת שלום ,תמיר עידאן

