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נתהוותה  האומה  נפש.  שבעים  רק  היינו  למצרים  בבואנו 
בני  עם  "הנה  ישראל,  עם  נוצר  שם  השעבוד.  תחת  במצרים 
ישראל רב ועצום ממנו". מצרים דואגים שהנה מתפתחת אומה 
בתוכם ועל כן מענים את העם הזה ולא נותנים לו להרים ראש. 
בה  שתלוי  אמו  במעי  כעובר  עבדות,  של  טבע  בעל  עם  נוצר 
מהפכה  ועודנה  הייתה  מצרים  יציאת  משלו.  עצמאות  לו  ואין 
מן  ישראל  עם  של  טבעו  את  שינתה  היא  ישראל,  עצומה בעם 
יציאת מצריים נתפסת  הקצה לקצה והקנתה לו חירות עולם. 
מאין.  יש  נוצר   – העולם  בריאת  כמו  עם  של  חדשה  כבריאה 
עם  חיצוניים.  שעבודים  הם  ואילך  מכאן  שיהיו  השעבודים  כל 
ישראל כבר יודע מה זה חירות וטועם את טעמה. מכאן ואילך, 
אחרים,  לעמים  ומשתעבד  לגולה  יוצא  ישראל  כשעם  אפילו 
השעבוד הוא חיצוני. בפנימיות הם בני חורין. עם ישראל נשאר 
בן חורין לעולם. נוצר בנו הטבע של עם חופשי ומשוחרר מתלות 
בצידו  רק  אלא  יותר,  אותו  לשעבד  אפשר  אי  כבר  באחרים. 
החיצוני. זהו עניינו בכלל, להיות בן חורין. לא רק כלפי עמים 

אחרים אלא גם בינינו לבין עצמנו.

חילופי מפקדים במשטרה
השבוע נפרדנו מניצב דוד ביתן, מפקד מחוז הדרום במשטרת 
ביטחון  למען  משותפת  עבודה  של  רבות  שנים  לאחר  ישראל 
את  החל  ביתן  דוד  ניצב  והאזור בכלל.  המועצה בפרט  תושבי 
דרכו המשותפת עם שדות נגב בשנת 1992 כשהתמנה למפקד 
תחנת משטרת נתיבות, לאחר מכן המשיך ועלה בסולם דרגות 
הגדול  )המחוז  דרום  מחוז  מפקד  להיות  שהגיע  עד  הקצונה 
נגב  שדות  את  שכח  לא  הוא  המחוז  כמפקד  גם  בישראל(. 
מיגור  כדוגמת  שונים  בתחומים  פעולה  איתנו  לשתף  והוסיף 
מכת הפריצות והגניבות ליישובים לפני כשנה וחצי. אני מאחל 
לניצב דוד ביתן הצלחה רבה בהמשך דרכו ובטוח כי הוא יוסיף 
הדרומי  המחוז  פיקוד  אל  יגיע.  אליו  תפקיד  בכל  חיל  ויעשה 
נכנס ניצב מוטי כהן, לו אני מאחל הצלחה רבה בתפקידו ובע"ה 
בשיתוף פעולה עם מחוז דרום במשטרת ישראל תחת פיקודו, 
אנו נמשיך לפעול למען ביטחון תושבי האזור כולו ושדות נגב 

בפרט.

ביקור מארה"ב
במסגרת סיור של ראש מטה לשכת המשמר הלאומי של ארה"ב 
בישראל ובעוטף עזה, נפגשתי עימו ועם קצינים מהיחידה ואלוף 
ואת  המועצה  את  בפניהם  סקרתי  ידעי.  תמיר  העורף,  פיקוד 
על  המועצה  אוכלוסיית  חוסן  על  וסיפרתי  באזורנו  המתרחש 
אף המצב הביטחוני המורכב והנפיץ עימו אנו מתמודדים כבר 
למעלה מעשור. בפגישה ציינתי את הגידול והפיתוח במועצה, 
הן מבחינת האוכלוסייה והן מבחינת שדרוג התשתיות והמבנים 
הלאומי  המשמר  מקרב  האורחים  האחרונות.  בשנים  שנעשה 
של ארה"ב הביעו התעניינות רבה בדברים וציינו את תמיכתם 
במועצה  הניכרת  ומהצמיחה  החוסן  מגילוי  התלהבותם  ואת 
למרות המצב הביטחוני וכן, מהסולידריות והקהילתיות שאינן 
ולבקר  להגיע  אותם  הזמנתי  אחרים בעולם.  נראות במקומות 
ממש  הפורחות  מהכלניות  ליהנות  ובעיקר  בעתיד  גם  אצלנו 

עכשיו בשדותינו. 

שירות חדש!
במסגרת פעילותנו להעלאת רמת השירות במועצה ומתן שירות 
ייתן  אשר  חדש  מרכז  פתחנו  התחומים,  בכל  ואיכותי  מיטבי 
מענה טיפולי לנפגעי ונפגעות תקיפה מינית. היחידה החדשה 
שחוו  וגברים  לנשים  נפשית  ותמיכה  ליווי  פרטני,  מענה  תיתן 
פגיעה וניצול מיני בעבר או בהווה. השירות מיועד לנשים וגברים 
כרוך  אינו  השירות  וחסוי,  מוגן  כמובן  והוא  ומעלה   18 בגילאי 
סוציאלית,  עובדת  מרכוס,  אסתר  ידי  על  יינתן  והוא  בתשלום 
מטפלת באומנות ווידאו-תרפיה. לפרטים, ייעוץ ותיאום פגישה 
054-  ,08-9941091 בטלפון:  מרכוס  לאסתר  לפנות  ניתן 

.7792827

פסטיבל דרום אדום
שוקדה.  ביער  אדום'  'דרום  פסטיבל  את  נחגוג  אנו  השנה  גם 
הכלניות כבר החלו לפרוח ובמחלקות המועצה עמלים לסיום 
ההכנות לקראת פתיחתו של הפסטיבל. על מנת להגדיל את 
השנה  הוספנו  הפסטיבל,  במסגרת  הפעילויות  ומגוון  היצע 
ובריאות,  ספורט  בסימן  יהיו  השישי  וימי  חדשות  פעילויות 
לנו  המשותף  הכלניות  מרוץ  אדר.  וחודש  סביבתית  אחריות 
ולמעוצה אזורית מרחבים יערך גם הוא כאשר השנה המסלול 
ניתן  ק"מ,   15 של  באורך  ריצה  מקצה  גם  והתווסף  השתנה 
http://www.habsor.co.il/ הבא:  בקישור  למרוץ  להירשם 
daromadomrun. בימים הקרובים יגיע לתיבות הדואר שלכם 
ברושור עם כל המידע על פעילות הפסטיבל בשדות נגב, אני 
מזמין אתכם לקחת חלק בפעילות וליהנות יחד איתנו מהפריחה 

המדהימה.

נרשמים לגני הילדים
הרישום לגני הילדים לשנת תשע"ט יחל בקרוב בגני הילדים, 
אודות  הפרטים  כל  את  במועצה.  הגנים  ומדור  היום  מעונות 
http://www. :מועדי הרישום אתם יכולים למצוא בקישור הבא
 .sdotnegev.org.il/uploads/n/1516185725.6450.pdf
ומקצועי,  מסור  חינוכי  צוות  פועל  נגב  בשדות  הילדים  בגני 
אנו  כן,  כמו  טובות.  ולמידות  לערכים  הילדים  את  מחנך  אשר 
שדרגנו  השנה  בגנים,  משאבים  בהשקעת  העת  כל  ממשיכים 
את חצרות הגנים ומעונות היום והתאמנו אותם לצרכי הילדים 
על ידי הנחת דשא סינטטי בחצר והקמת הצללה, אשר הופכים 
את חווית המשחק בחצר הגן לחוויה מהנה יותר. אתם מוזמנים 

למהר ולהירשם לגנים שלנו.


