אישי
שישי
פרשת צו תשע"ח
דבר תורה ,הרב מנשה מלכה ,מושב מלילות
שאלה :יש לי ילדים קטנים בבית ,אני חושבת מה אוכל להאכיל אותם
בערב פסח לאחר זמן אכילת חמץ .האם ניתן להאכיל אותם קטניות
(כגון קורנפלקס) ,וכן האם הדבר מותר למבוגרים?
תשובה :נוהגים בזה איסור לאשכנזים ,לספרדים מותר גם בפסח.
בפרי מגדים סי’ חמ”ד כתב שמותר קטניות בערב פסח אבל החק
יעקב בסי’ תע”א ס”ק ב’ כתב שאסור לאכול קטניות בערב פסח,
וכך נראה מדברי הפוסקים שכתבו לאכול פירות וירקות ולא הזכירו
אפשרות של קטניות .ובפסקי תשובות (סי’ תנא) הביא בשם הגרי”ש
אלישיב זצ”ל שהתיר לאכול קטניות אחר חצות רק בשעת הדחק.
לכן ,אם אין לילדים מה לאכול מותר לתת להם קטניות ,אבל ודאי
שצריכים לדאוג מראש למזון כשר.

שיבושים בקליטה הסלולרית
ביום ראשון ערך במועצה שר התקשורת ,חה"כ איוב קרא ,כינוס
חירום בנושא הפרעות הקליטה הסלולרית שקיימות באזור הדרום
מזה כחודש ,בכנס נכחו ראשי רשויות מאזור הדרום ,קצין הקשר
הראשי בצה"ל ונציגי חברות הסלולר .השר ערך את הכינוס לאחר
שפניתי אליו וביקשתי שיגיע אל האזור על מנת לשמוע את ראשי
הרשויות ואת הצרכים העולים מן השטח .בתחילת הכנס הצגתי את
הנזקים שנגרמים כתוצאה משיבושי הקליטה באזורנו ,הסברתי עד
כמה מסוכן המצב יכול להיות בחירום ועד כמה הוא מקשה על ניהול
חיי שגרה של התושבים ובמיוחד של בעלי העסקים ,גופי החירום
והחקלאים.
דרשתי מהשר שיעלה את הנושא בישיבת הממשלה הקרובה וידאג
להחלטת ממשלה שבמסגרתה יפוצו בעלי העסקים והחקלאים להם
נגרם נזק כתוצאה מבעיות הקליטה הסלולרית .כמו כן ,ציינתי כי
אנו מבינים ששיבושי הקליטה נובעים מפעילות ביטחונית חשובה
מאוד לישראל ולאזור אך עם זאת דרשתי בשם כל התושבים פתרון
מידי לבעיות הקליטה ,שיאפשר לנו לנהל חיי שגרה וחירום תקינים
וכבר בימים האחרונים ניתן לחוש בשיפור .שר התקשורת אכן העלה
בישיבת הממשלה האחרונה שנערכה בדימונה ,במסגרת ועידת הנגב
את הנושא ואנו נמשיך לעקוב אחר ההתפתחויות ולוודא כי אכן ינתן
פיצוי בהחלטת ממשלה.

מפגש עיתונאי
השבוע נפגשתי עם עיתונאים מריו דה ז'נרו שהגיעו לביקור במדינת
ישראל במסגרת פעילותה של קרן היסוד להסברה של מדינת ישראל
בעולם .העיתונאים הגיעו לראות את הגן המדעי שלנו ואת התוכניות
להקמתו של הגן הטכנולוגי ,הם התעניינו בגן ובלמידה המשמעותית
שנעשית בו בתחומי המדעים לגיל הרך .כמו כן ,הם ביקשו לשמוע על
המצב הביטחוני באזורנו ועל דרכי ההתמודדות שלנו איתו .סיפרתי
להם על נושאים אלה וציינתי כיצד הגן המדעי והלמידה בו מסייעים
לילדים שלנו בהתמודדות עם המצב הביטחוני ובפיתוח חוסן אישי
וקבוצתי .בנוסף ,בראיון מצולם שערכו איתי העיתונאים מריו דה ז'נרו,
סיפרתי על המועצה ועל הצמיחה והפיתוח הנראים בכל היישובים
וזאת על אף המצב הביטחוני .העיתונאים התרגשו מאוד לשמוע את
הסיפורים וציינו את התרשמותם מהחוסן של התושבים ומהשגשוג
באזור כולו ובשדות נגב בפרט ואני מקווה כי הם יעבירו את המסרים
בארצם.

נערכים לחג
במסגרת היערכות המועצה לחג הפסח ,במחלקת השפ"ע תגברו
את פינוי האשפה והגזם בכל יישובי המועצה ואת לוח זמני הפינוי
המפורט תוכלו למצוא בקישור הבאhttp://www.sdotnegev. :
 .org.il/uploads/n/1521642694.6695.jpgשימו לב ,כי יש
לפנות גזם וגרוטאות עד ליום שני .26.3.18 ,לאחר מועד זה תחל
אכיפה של פקחי המועצה ,תושב שיפנה גזם וגרוטאות לאחר המועד
הנקוב צפוי לקנס .אנו מבקשים לשים לב ללוחות הזמנים של פינוי
האשפה והגזם ולהישמע להוראות על מנת שיחד נשמור על שדות
נגב נקיה גם בחג הפסח.

הערכת מצב
לקראת סוף השבוע ערך אלוף פיקוד הדרום ,האלוף אייל זמיר,
הערכת מצב משותפת לראשי רשויות עוטף עזה .בהערכת המצב
הוא סיפר על הפעולות שעושה הצבא כהכנה לקראת חג הפסח ועל
התרחישים אליהם הם נערכים .בין היתר מדובר בהיערכות לארועים
נקודתיים על גדר המערכת והצבא ערוך להם .לנו ,התושבים ,אין
הנחיות מיוחדות ואנו ממשיכים בשגרה ומקיימים את כל ארועי החג
כרגיל.

תמונת השבוע :קייטנות פסח
קייטנות הפסח החלו ביום חמישי האחרון .השנה נערכות הקייטנות
במסגרת 'בית הספר של החגים' ביוזמת משרד החינוך ובסבסודו.
את יוזמתו של משרד החינוך אנו הרחבנו גם לכיתות ד'-ו' וסבסדנו
את המחיר ,על מנת להעניק להורים מענה חינוכי מיטבי וכולל גם
טרם החגים .בתמונה ,ילדי גן נהנים בקייטנת האביב.

שבת שלום ,תמיר עידאן

