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חג שמח ושבת שלום, תמיר עידאן

דבר תורה
שאלה: למה אסור לאכול חמץ בפסח?

תשובה: בני ישראל היו משועבדים לפרעה במצרים והיו עם של עבדים. 
שהתרחשו  והניסים  מצרים  יציאת  לזכר  הפסח  חג  את  חוגגים  אנו 
בקשר לכך. עשר מכות הנחית הקב"ה על המצרים עד שפרעה מלך 
מצרים נאות לשחרר את העם ולאפשר את צאתו. היה זה בעקבות 
פרעה,  ובראשם  נבהלו,  המצרים  מכת-בכורות.  האחרונה  המכה 
המצרים.  כל  שימותו  לפני  ממצרים,  מהר  שיצאו  ליהודים  והתחננו 
היציאה ממצרים נעשתה בחיפזון. בני ישראל אפילו לא הספיקו להכין 
ובמקום  )לתפוח(  להחמיץ  הספיק  לא  שהכינו  הבצק  לדרך.  צידה 
לחמים אפו מצות. המצות שאכלו אז בני ישראל מבטאות את נס יציאת 
מצרים, ולזכר כך ציווה אותנו הקב"ה לאכול בשבעת ימי הפסח רק 

מצות, ואסר על אכילת חמץ.

אזרח של כבוד
השבוע, בטקס מרגש ובנוכחות חברי מליאת המועצה, ועדי היישובים, 
עובדי המועצה, הנהגות היישובים, חברי הצח"י, מתנדבים ותושבים 
רבים, הענקנו את אות אזרחות הכבוד של שדות נגב לשר התחבורה 
לראשונה בשדות  שהוענק  האות,  את  כץ.  ישראל  חה"כ  והמודיעין, 
פעילותו  על  והערכה  הוקרה  כאות  כץ  לשר  להעניק  החלטנו  נגב, 
הרבה למען תושבי שדות נגב בתחומים שונים, כאשר המרכזי שבו 
הוא שיפור התחבורה והתעבורה במועצה. במהלך השנים השר כץ 
סייע לנו בגיוס תקציבים ובהוצאה לפועל של פרויקטים שונים, בהם 
הכיכרות שהקמנו בכביש 2444, בכניסות לאזור התעשייה, הכיכר 
ביישובי  הכבישים  חידוש  סעד,  לקיבוץ  החדשה  בכניסה  שהקמנו 
המועצה, הקמת הטיילת המוארת והרחבת הכביש מצומת זמרת ועד 
שיפורים בטיחותיים  וביצוע  הגדי  בית  צומת  הרחבת  שוקדה,  מושב 
בכביש 25 ועוד פרויקטים רבים אשר הביאו למהפכה של ממש בתחום 

התחבורה בשדות נגב. 

במהלך הטקס ציין השר על בימת היכל התרבות כי 'אם שדות נגב 
חזקה, ישראל חזקה', הוא הוסיף וסיפר על הקשר המיוחד שלו לשדות 
נגב ועל כוונתו להמשיך ולסייע לנו בכל הנדרש, על מנת להמשיך 

ולהוביל פה את השינוי בתחום התחבורה.

נגב  שדות  למען  פעילותו  על  לשר  הודיתי  בטקס  שנשאתי  בנאום 
שנים,  מספר  לפני  שקיבל  האמיצה  ההחלטה  על  ובעיקר  ותושביה 
להפוך את שדות נגב לפיילוט בתחום התחבורה, אין ספק כי החלטה 
זו הביאה לשינויים ותמורות גדולות במועצה וכי בהמשכו של שיתוף 
הפעולה ההדוק המתקיים בין משרד התחבורה למועצה, אנו נמשיך 

להוביל מהלכים למענכם, תושבי המועצה.

חנוכת כיכרות
בכביש  הכיכרות  את  חנכנו  כבוד,  אזרחות  להענקת  הטקס  טרם 
2444 בכניסות לאזור התעשיה שלנו, יחד עם שר התחבורה, חה"כ 
ישראל כץ ומר גונן סער, מנהל אגף רשויות בחברת 'נתיבי ישראל'. 
להקמתן של כיכרות אלה בשני הצמתים בכביש 2444 ישנה חשיבות 
גדולה והן מהוות עוגן בטיחותי משמעותי בכביש זה, שכן כולנו מכירים 
את הכביש ויודעים כי לא ניתן לספור את התאונות שקרו בכביש זה. 
לאחר מאבק ממושך שניהלנו על מנת להקים את הכיכרות, חנכנו 
אותן יחד עם השר בטקס מרשים שבו נכחו חברי מליאת המועצה, 
מנהלי המחלקות וועדי היישובים. השר כץ, שמכיר את הכביש ואת 
חשיבותם של הכיכרות הגיע לחנוך אותם ואמר כי הוא פעל ומוסיף 
לפעול לטובת ביצוע שיפורים בטיחותיים שונים בכבישים בכל רחבי 
הארץ וגם בכבישי שדות נגב על מנת להבטיח את חזרתם הביתה 
לשר  תודה גדולה   לומר  ישראל. זה המקום  אזרחי  כל  בשלום של 
כיכרות אלה, תודה  נאמן להקמת  ולכל מי שהיה שותף  ישראל כץ 

רבה, על שיתוף הפעולה והבנת החשיבות של כיכרות אלה.

מגד יצחק
ביום ראשון האחרון ערכנו טקס זיכרון וקריאת שמו של מועדון גמלאים 
מעצב  דומעות  בעיניים  ז"ל.  נגר  יצחק  של  שמו  על  הוראה  לעובדי 
ושמחה, הסרנו את הלוט מהשלט עם תמונתו של יצחק ושמו החדש 
של המועדון: מגד יצחק. יצחק היה איש עניו וצנוע שניהל במשך שנים 
ונתיבות והיה איש הוראה במשך  רבות את המרפ"ד של שדות נגב 
לגמלאים  מועדון  במועצה  להקים  חלום  היה  ליצחק  שנים.  עשרות 
עובדי הוראה, מועדון חברתי שישלב הנאה עם חיבור לקהילה. עם 
ויחד דחפנו ופעלנו  הרעיון הזה הגיע אליי יצחק לפני כארבע שנים 
וכך  וגייסנו תקציבים  להקמתו של המועדון. שיתפנו רשויות שכנות 
הרצאות  משלל  הגמלאים  נהנים  במסגרתו  אשר  המועדון,  לו  קם 
וסיוע בתחומי  ופעילויות חברתיות לצד התנדבות בקהילת המועצה 
הוראה לילדים ולוותיקי המועצה. לפני כחודש נפטר יצחק והשאיר 
אחריו חלל גדול בקרב חבריו למועדון, בעצה אחת עם בני משפחתו 
הם בחרו לשנות את שמו של המועדון ולקרוא לו על 'מגד יצחק', על 

שמו של יצחק, מייסד המועדון, אשר יוסיף ללוות אותם ברוחו.

עדכון מצב
בימים אלה נערכים בצבא ובכוחות הביטחון לקראת תקופה שתמשך 
יערכו מספר צעדות אל עבר גבול הרצועה  ובמהלכה  וחצי  כחודש 
שישי  ביום  להתקיים  מתוכננת  הראשונה  הצעדה  המערכת.  וגדר 

הקרוב, ערב חג הפסח.

ואנו  וכל גורמי הצבא  כוחות הביטחון  רציף עם  נמצאים בקשר  אנו 
מעודכנים וערוכים לכל תרחיש, גם בימות החג.

חשוב להדגיש כי על פי הנחיות הצבא אנו ממשיכים לשמור על 
שגרה וכל הארועים מתקיימים כרגיל.

וצוותי החירום ביישובים ערוכים לתת מענה מידי גם בימי  המועצה 
על  לשמור  נחוש  אשר  הצבא,  עם  שוטף  בקשר  נמצאים  אנו  החג. 
אנו  בהנחיות  שינוי  ויהיה  במידה  אזרחית.  מעורבות  ללא  הארועים 

נעדכן באופן מידי.

פסח שמח!
תושבים יקרים,

התחדשות  של  חג  לכם  אאחל  האביב,  חג  הוא  הפסח,  חג  לכבוד 
ופריחה, שגשוג ולבלוב, חג של אחווה ואהבת חינם, חג של ביטחון 
וצומחת עם  נגב פורחת  ולראות את שדות  ושקט. שנזכה להמשיך 
משפחות חדשות שיצטרפו אל קהילתנו החמה ושנמשיך לפעול יחד 
מתוך אחדות ואחווה למען שדות נגב. חג פסח שמח וכשר לנו ולכל 

בית ישראל.


