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שאלה: תינוק בריא ושלם נולד ביום חמישי שלפני פסח בשעה שבע 

ושבע דקות בערב. מתי יש למול אותו?

תשובה: בפרשת השבוע נאמר 'ביום השמיני ימול בשר עורלתו' יש 
לספור שמונה ימים מיום הלידה )כולל יום הלידה וכולל יום המילה( 
ואז למול. אולם מתי הוא זמן ההתחלה? שקיעת השמש ביום המדובר 
היא בשעה 18:59. בין השקיעה לבין צאת הכוכבים הוא זמן של ספק. 
יש  ספק  של  בניסן. במצב  י"ד  ליום  ספק  בניסן  י"ג  ליום  שייך  ספק 
ולכן, לא נמול אותו  לדחות. אפשר למול בתשיעי אין למול בשביעי. 
מוקדם מידי אלא נדחה ליום הבא. אם כן יש למולו ביום שישי כ"א 
בניסן. אבל יום שישי הוא שביעי של פסח. האם מותר למול אז? בוודאי 
– 'ביום השמיני' אומר התלמוד -  'אפילו בשבת' וקל וחומר בחג. אולם 
דחיית המילה את השבת היא רק במילה בזמנה. וכאן אנו מבקשים 
כן  אם  טוב.  יום  את  לא דוחה  ספק  מספק.  פסח  של  למול בשביעי 
נצטרך לדחות ביום. אבל ביום הבא שבת. גם שבת לא נדחית מספק.
מסקנה: יש למול את התינוק החמוד ביום ראשון כ"ג ניסן )עשרה או 

אחד עשר יום מאז לידתו(.

חגיגות המימונה  
כמיטב המסורת חגגנו גם השנה את המימונה יחד עם תושבי המועצה. 
מרגשות  היו  והן  זרועה  במושב  העם  בבית  החגיגות  נערכו  השנה, 
במיוחד, שכן הזמנו אל החגיגות את החיילים ששמרו במהלך כל החג 
של  כניסתם  רגע  שלנו.  היישובים  על  בגופם  והגנו  הרצועה,  בגבול 
החיילים העלה דמעות בעיני כלל הנוכחים, כאשר נעמדו כל התושבים 
שהיו במקום נעמדו על רגליהם, מאחו כפיים, הריעו והצדיעו לחיילים 
שהגיעו לחגוג את המימונה עמנו. נמשיך להתפלל שכל חיילנו יחזרו 

הביתה בריאים ושלמים.

זוכרים את ששת המיליונים
ומרגש בהיכל התרבות  ציינו בטקס מכובד  הזיכרון לשואה  יום  את 
במועצה. במהלך הטקס עלו על בימת ההיכל תושבים שהקריאו עדויות 
וקטעי קריאה לזיכרון ששת המיליונים, כמו כן קראנו משניות ותפילות 
'יזכור' ו'אל מלא רחמים' לעילוי נשמתם של הנספים. עם סיומו של 
ניצולת השואה  'מניה', בה סופר סיפורה של  הטקס עלתה ההצגה 

מניה הורביץ, ניצולת מחנה הריכוז וההשמדה אושוויץ בירקנאו. 

דברים מתוך נאומי בטקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה: "אנו מבינים 
עד כמה חשוב הזיכרון, עד כמה חשוב להעביר את הסיפורים מפה 
לאוזן, מסבא וסבתא לנכד ונין, בסרטים, בתמונות, בתיעוד כתוב או 
בכל דרך בה ניתן לשמר את זיכרון רצח העם היהודי על ידי הנאצים.

אמנם, העם הפולני היה נתון גם הוא תחת הכיבוש הנאצי האכזרי. 
אך לצד זאת, לא נשכח את משתפי הפעולה עם הצורר הנאצי, את 
השומרים מרצון במחנות המוות ובגטאות ואת המלשינים שמסרו  את 

שכניהם, היהודים הנרדפים, לידי המרצחים. 

נּו תחת החוק הפולני או חוקים  אנו, יהודים מכל העולם, לא נוריד ָראׁשֵ
המרה.  האמת  את  ולהעלים  להכחיש  להשכיח,  המנסים  לו,  דומים 
נּו ונספר לעולם כולו, מה קרה שם בגטאות, במחנות,  אנו נרים ָראׁשֵ

בצעדות המוות ּובקרונות העמוסים בקהילות שלמות מבני עמנו.

ה, שבעים ַוחמש שנים  ְבִעים ַוָחֵמש שנים לאחר מרד גטו ַוְרׁשַ היום, ׁשִ
לאחר שנשלחו מיליוני יהודים אל המוות, שבעים ַוחמש שנים לאחר 
רצח העם הגדול והנורא ביותר שידעה האנושות, על כולנו להמשיך 
הנורא  העם  שרצח  כך  הבאים,  הדורות  למען  הזיכרון,  את  ֵמר  ּוְלׁשָ

ֵנה לעולם". ח ְולֹא ִיׁשְ ּכָ שביצעו הנאצים לא ִיׁשַ

מנציחים ומספרים
כחלק מההיערכות ליום הזיכרון לחללי צה"ל ופעולות האיבה, עמלנו 
הנופלים  של  לזכרם  הנצחה  ספר  של  הפקתו  על  האחרונה  בשנה 
מבני ובנות שדות נגב. בספר, שנכתב בשיתוף המשפחות השכולות, 
מסופרים סיפוריהם של הנופלים במערכות ישראל והנרצחים בפיגועי 
הטרור, לצד תמונות וראיונות עם בני המשפחות השכולות. במהלך 
את  להן  וחילקנו  השכולות  המשפחות  אצל  ביקרנו  האחרון  השבוע 
הספרים, עם הקדשה לזכרו של הנופל בן משפחתם. רגעי החלוקה 
היו מרגשים במיוחד והמשפחות הציגו את חשיבותו של הספר לטובת 
את  ויספרו  ימשיכו  אשר  והנוער,  הילדים  לדור  הסיפורים  העברת 
הסיפורים של הנופלים עוד שנים רבות ויזכרו את גבורתם. אני רוצה 
להודות לחברי ועדת הנצחה, אשר עמלו על הפקת הספר וכן, לסימן 
טוב אלמסי שסייע והתרוצץ על מנת להפיק את הספר על הצד הטוב 

ביותר.

תקומה ועצמאות
רב  לישראל בטקס  70 שנות העצמאות  חגיגות  השבוע פתחנו את 
משתתפים של ילדי הגנים, על הטקס ניצחה אירית אליה דהן, מנהלת 
וגני הילדים, אשר מצליחה בכל שנה להתעלות  מדור מעונות היום 
על הטקס משנה קודמת ולהפתיע את כולם בטקס מרהיב ומרגש. 
גם השנה, הילדים המתוקים וצוותי החינוך בגנים עשו עבודה נפלאה 

והציגו טקס מדהים. 

בטקס שערכו השנה כיבד אותנו בנוכחותו יו"ר הכנסת, חה"כ יואל 
)יולי( אדלשטיין, שהגיע לברך את חיילי צה"ל ואת הילדים שלנו, דור 
העתיד של שדות נגב. יו"ר הכנסת איחל לילדים חג עצמאות שמח 

וציין את התרגשותו מן המעמד.

בשבוע הבא נציין את יום העצמאות ה-70 למדינת ישראל בחגיגות 
והופעות במתחם מדשאות המועצה. ביום חמישי, החל מהשעה 11:00 
בבוקר תחנה בחניון היכל התרבות במועצה תערוכת צה"ל, תערוכה 
12:00 תפתח  וקטנים לאחר מכן, בשעה  כלים צבאיים גדולים  של 
בימת הילדים שתהיה פעילה לאורך כל שעות פעילותו של המתחם 
יובל המבולבל, חנן  יתקיימו הופעות של  וכן, בשעות אחר הצהריים 
חגיגות  אודות  הפרטים  וכלל  הפעילות  שעות  וסאבלימינל.  ארי  בן 
http://www.sdotnegev.org. העצמאות מופיעים בקישור הבא: 

.il/uploads/n/1523358474.4065.jpg

תמונת השבוע: גאווה מקומית
יום העצמאות ה-70 של מדינת ישראל בחרה שרת התרבות  לרגל 
 12 המייצגים  ישראליים  אזרחים   12 רגב,  מירי  חה"כ  והספורט, 
יהודה כהן, חקלאי ממושב תקומה  ישראל.  תחומים שונים במדינת 
הוא האזרח שנבחר ע"י משרד התרבות לייצג את תחום החקלאות 
בישראל. זוהי גאווה גדולה שאחד מהתושבים שלנו נבחר להיות זה 
המייצג את מדינת ישראל בתחום החקלאות וכולנו נוכל לראות אותו 

בשלטי חוצות הפרוסים ברחבי הארץ.


