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שאלה: למה חודש אדר מזלו דגים בלשון רבים ושאר החדשים 

מזלם נאמר בלשון יחיד כמו שור, דלי, טלה וכדו'?
תשובה: פעמים שחודש אדר הינו מעובר כלומר, יש שני חודשי 
מעוברת  השנה  האם  לידע  נרצה  ואם  ברבים.  מזלו  לכן  אדר, 
נעשה זאת על פי קביעת חז"ל שקבעו מחזור של תשע עשרה 
שנה וקבעו כי בכל מחזור כזה השנים גו"ח י"א י"ד י"ז והשנה 
התשע עשרה יהיו שנים מעוברות והדרך היא לחלק את השנה 
לתשע עשרה ואם התוצאה בשארית היא אחת משנים אלה אזי 

השנה מעוברת.

"משנכנס אדר מרבין בשמחה"
גני  מדור  מנהלת  עם  יחד  יצאתי  השנה  גם  המסורת,  כמיטב 
לביקור  החינוך  מחלקת  מנהל  ועם  היום  ומעונות  הילדים 
היום  מעון  את  גם  בסיור  שילבנו  השנה  כאשר  הילדים,  בגני 
החובה  בגן  הילדים  עם  נפגשתי  הביקור  במהלך  במעגלים. 
ושם  בגבעולים  סיגלון  ובגן  מימון  בכפר  שוהם  בגן  בתקומה, 
שוחחתי עם הילדים על חג הפורים הקרב ובא ויחד קראנו ספר 
אותנו הסיפור. המפגש  על המסר שמלמד  דיון  וקיימנו  מעניין 
השנתי עם הילדים מהווה בשבילי פסק זמן, כמה שעות של נחת 
ולמידה משותפת מהילדים הנפלאים שלנו. וזה המקום כמובן 
לומר תודה לצוותים החינוכיים בגני הילדים, אשר בידיהן אנו 
צרכיהם  לכל  דואגות  והן  אוצרותינו  את  בוקר  בכל  מפקידים 

ומטפלות בהם באופן מסור ואוהב.

נפגשים עם יושב הראש
)יולי(  יואל  חה"כ  הכנסת,  יו"ר  הגיע  האחרון  חמישי  ביום 
במהלך  ובמרחבים.  שלנו  במועצה  משותף  לביקור  אדלשטיין 
המועצות  משתי  ותושבים  חקלאים  עם  נפגש  הוא  הביקור 
ושמע מהם על האתגרים שבחקלאות ועל הצרכים של תושבי 
חג'ג',  שי  המפגש  של  סיומו  לאחר  השונים.  בתחומים  האזור 
חה"כ  עם  עבודה  ישיבת  ערכנו  ואני  מרחבים  מועצת  ראש 
הרשויות,  של  הצרכים  את  בפניו  העלנו  במהלכה  אדלשטיין 
באופן  רשות  של  הצרכים  והן  המועצות  לשתי  המשותפים  הן 
נפרד. יו"ר הכנסת סיפר לנו כי יש לו פינה חמה בלב השמורה 
לשתי המועצות, שדות נגב ומרחבים וכי הוא שמח לראות את 

הצמיחה והשגשוג בשתי המועצות. 

כלבים משוטטים
לנוכח פנייתם של תושבים רבים בנושא וכן, בעקבות תקיפתה 
ידי להקת כלבים, חשוב לנו לשוב  ילדה בעיר אופקים על  של 
המחזיק  תושב  כל  על  הכלבים.  לבעלי  ההנחיות  את  ולרענן 
בבעלותו כלב להקפיד על אחזקת הכלב במקום ראוי כשהוא 
קשור בחצר, או נמצא משוחרר בבית או בחצר מגודרת, כאשר 
הם אינם יכולים לצאת משטח חצר הבית ללא רצועה ובפיקוח של 
בעל הכלב. כמועצה, אנו מטפלים בנושא הכלבים המשוטטים 
ווטרינרית  ידי הפעלתם של לוכד כלבים מוסמך  ביישובים על 
התושבים  דיווחי  פי  על  המשוטטים  הכלבים  את  לוכדים  אשר 
בחוק.  הנדרש  כפי  בכלביה,  להסגר  הכלבים  את  ומעבירים 
תושבים הנתקלים בכלבים משוטטים מוזמנים להודיע למוקד 

.08-9938107 המועצה, על מנת שהנושא יועבר לטיפול 

אישור תושב
מתן  בתחום  לתושבים  השירות  את  להרחיב  פעלנו  השנה, 
מרוכז  באופן  תושב  אישורי  שליחת  ידי  על  התושבות,  אישור 
משרד  ידי  על  הנדרשים  בקריטריונים  שעמדו  התושבים  לכל 
הפנים. תושבים נוספים אשר לא קיבלו אישור תושבות בדואר, 
מוזמנים לפנות אל מרכזיית המועצה להנפקת אישור התושב, 
08-9938933 או להעביר את המסמכים  ניתן לפנות בטלפון 
ספח,  עם  ת.ז  צילום  תושב,  לאישור  בקשה  )טופס  הנדרשים 
אישור מגורים ממזכירות היישוב )במידה ומדובר בתושב מעל 
ומדובר  18 המתגורר עם ההורים(, חוזה שכירות )במידה  גיל 
toshav@sdotnegev. למייל:  בשכירות((  המתגורר  בתושב 

ובדואר.  חוזר  במייל  אליכם  ישלח  התושבות  ואישור   org.il
אנחנו שמחים לעמוד כאן לשירותכם כל העת.

תוקעים יתד
יתד, אשר  תוכנית  תוכנית חדשה,  נפתחה לאחרונה  במועצה 
חיים  מצבי  עם  המתמודדים  וצעירות  לצעירים  לסייע  נועדה 
מורכבים, לעבור בהצלחה את אתגרי תקופת הצעירות. מטרתה 
את  לממש  וצעירות  צעירים  לאותם  לסייע  היא  התוכנית  של 
ובקהילה  בחברה  נאותה  בדרך  ולהשתלב  שלהם  הפוטנציאל 
המשפחתית  האישית,  ברמה  בטוח  עתיד  השגת  תוך  וזאת 
בגילאי  וצעירות  לצעירים  מיועדת  התוכנית  והתעסוקתית. 
יותר  או  באחד  חייהם  לקידום  לפעול  המעוניינים   26 ועד   18
קיום  רגשית,  ובריאות  רווחה  השכלה,  הבאים:  מהתחומים 
ומשפחתית. במועצה מרכזת את  או השתייכות חברתית  פיסי 
ולהצטרפות  וניתן לפנות אליה לפרטים  התוכנית תאיר אלוש 
tair@sdotnegev. במייל   ,08-9938944 בטלפון  לתוכנית 

 .050-6938890 org.il או בנייד 

מרוץ הכלניות ה-5
זוהי השנה החמישית בה אנו עורכים את מרוץ הכלניות המשותף 
רחבי  מכל  המגיעים  הרצים  מרחבים.  האזורית  המועצה  עם 
הארץ מציינים בכל שנה עד כמה נעים וכיף לרוץ בין הכלניות 
הפורחות ואת התלהבותם מאזר הנגב המערבי, אשר פוקח לא 
רק בכלניות אלא גם במשפחות צעירות המגיעות להתיישב בו. 
ברכות לזוכים ויישר כוח לכל המשתתפים, נפגש בשנה הבאה 

ונמשיך את מסורת שילוב הספורט עם הפריחה. 


