
 

 

 פרשת אמור –שישי אישי 

 

 תושבים יקרים 

ממדי יגות על אסון השיטפון בנחל צפית בשעה זו שבה הדברים נכתבים, מוסיפות להגיע ידיעות מדא

 האסון אינם ברורים אולם ברור כי מדובר באחד מאסונות הטבע הקשים שידעה המדינה. 

ליבנו עם משפחות הנערים. את הלקחים מן האסון הנורא יפיקו הממונים על כך לאחר שיסתיימו פעולות 

 החילוץ. עכשיו  אנחנו מתפללים לשלומם של הנעדרים ולרפואתם של הנפגעים. 

 

רב המושב  –דבר תורה הרב ראובן דרעי 

 שוקדה
ון הזיק למכוניתו. שמעון הסביר ראובן קרא לשמעון 'רשע' ברחובה של עיר כי לדעתו שמעשאלה: 

לראובן שאינו אשם, בכל זאת התפשר עמו, והשיב לו חלק מהממון שתבע אך דרש מראובן שיכריז 

בפני קהל ועדה שאיננו רשע. התעורר ספק לפני כמה אנשים יכריז כך? יש לציין שלא ידוע בפני כמה 

 אנשים הכריז ראובן על שמעון שהוא 'רשע'.

אנשים. וטעמו של דבר, משום דמיכיוון דלא מוכח בפני כמה אנשים  20ריז כך לפני נראה שיכתשובה: 

התכוון שמעון שתהיה ההכרזה, א"כ יש לנו לדרוש לשון המקרא. ומוכח ממסכת פסחים דף ס"ד 

שהפסח נשחט בשלושים איש משום שנאמר ושחטו אותו כל קהל עדת ישראל". וכתב שם רש"י קהל 

 ראל עשרה אם כן קהל ועדה הם עשרים.עשרה, ועדה עשרה, ויש

 

 

על המפגינים המיידים אבנים בגבם של חיילי 

 צהל
מאמר המבטא, להרגשתי את תחושתם של כל תושבי שדות  ynet השבוע פירסמתי באתר החדשות 

הסלידה מההתחסדות של ארגוני שמאל ומתייפיפים התוקפים את חיילי צהל על השימוש באש   -נגב 

 העזתים המנסים מדי יום ו' לפרוץ את גדר הגבול ולהגיע אל בתינו. נגד הפורעים 

 הנה קטע מן המאמר . 

בדרישה להורות לצה"ל לא לירות ירי חי אל השבוע הגישו ארבעה ארגוני "זכויות אדם" עתירה לבגצ 

 .מפגינים תושבי רצועת עזה

 

ושים... שאינם מסכנים באופן בעתירה מתוארים הפורעים העזתים במונחים מפויסים: "אזרחים לא חמ

ממשי ומיידי חיי אדם". כלומר, הפורעים האלה, המשלחים עפיפונים להצית שדות, הטומנים מטעני 

לפרוץ את הגדר המגנה  –ולעיתים מצליחים  -חבלה סמוך לגדר ומחבלים בה, ה"מפגינים" שמנסים 



י ומיידי" את חיי התושבים בעוטף כל אלה, לדעת העותרים הרחומים, לא מסכנים "באופן ממש -עלינו 

 .עזה. לא ממש ולא מייד. אולי אחר כך. אולי קצת

 

עתירת ארגוני השמאל הייתה עוד אקורד בסימפוניית "החמלה" שמנגנים ארגונים ואנשי שמאל ואולי 

אבן נוספת בגבם של חיילי צה"ל המגנים בגופם עלינו, תושבי היישובים הסמוכים לגדר, במה שקרוי 

ף עזה". בעודם נערכים אל מול הפורעים העזתים, סופגים החיילים קיתונות של ביקורת והכפשות "עוט

 .בגבם על "האצבע הקלה", או "הדגל השחור" המתנוסס מעל הפקודות שהם ממלאים

 

ובאמת, קל מאוד ונוח להתבייש בישראליותך כשאתה צופה בתמונות "ההפגנות" בסלון ביתך בתל 

י לשאת נאום מלוטש ומסוגנן על תחושת הבית המתעמעמת בכנס משפחות שכולות אביב. אין שום קוש

בתל אביב. ואין שום בעיה לשאת נאום משפטי מלוטש על זכויותיהם של תושבי עזה בבית המשפט 

 .בירושלים, הרחק מן העשן וקולות הנפץ והצהרות השטנה בדרום הרחוק

 

על בג"ץ שישליך את ארגוני הזכויות מכל המדרגות אי אפשר עוד להבליג. איננו רשאים עוד לסמוך 

ואיננו יכולים להסתפק בתמיכה המוסרית שאנחנו חייבים בה כלפי חיילנו העומדים על הגדר. אנחנו, 

-המתגוררים ביישובי עוטף עזה, שילדינו הם מטרות למחבלי החמאס; ששדותינו מועלים באש )לא

הגדר שאותה מבקשים העזתים לפרוץ כדי להגיע אל  אלימה( פעם אחר פעם; אנחנו המתגוררים ליד

בתינו )סליחה, לשוב הם מבקשים(, אנחנו הצדקנים. גם לנו יש זכויות, ובראשן הזכות לחיות בשלום 

 .ובשלווה. וגם לנו יש חובות ובראשן החובה לתמוך באלה המסכנים עצמם למעננו

 

סדנה ייחודית לחיילים  –והתשובה שלנו 

 משוחררים 
מרחבים.  -השבוע הוזמנתי לדבר בפני חיילים משוחררים בסדנת שחרור משותפת למועצות שדות נגב 

חיילים וחיילות יקרים  100זו הסדנא הראשונה שנערכת בתחומי המועצה האולם היה מלא בכ 

המשתייכים למועצות . הסברתי לחיילים ולחיילות את משמעותה של ההשכלה בשוק העבודה התובעני 

ובנוסף ציינתי את החשיבות של העשייה הציבורית והמעורבות בקהילה. בסוף דבריי ניתנה כיום 

לחיילים ולחיילות אפשרות לשאול שאלות ולהעיר הערות לגבי נושאים החשובים להם. השבתי 

ל ולשאלותיהם והזמנתי אותם לפנות ללשכתי בכל טענות או שאלות נוספות כמו כן איחלתי הצלחה לכ

 .המשתתפים

 



 

 
סאו פאולו ביקרו חברי הקהילה היהודית ב 120

 בשדות נגב השבוע 
  .בשדות נגב שבוע חברים מהקהילה היהודית בסאו פאולו, ברזיל, ביקרה ה 120משלחת של 

של נוספת זו המשלחת השנייה מברזיל המבקרת במועצה. לפני ימים אחדים ביקרה כאן משלחת 

  .הקהילה היהודית בריו דה ז'ניירו

לפניהם את המצב הביטחוני בשדות נגב ואת הפעילות של  תיעם חברי המשלחת וסקר גשתי נפ

  .המועצה בתחומי החינוך והרווחה

אנחנו מבקשים להקים יישוב חדש בתחומי המועצה ולמרות המצב אמרתי ליהודים החמים האלה ש 

  . הלא קל, משפחות רבות כבר מגלות עניין ומבקשות לבוא לגור פה

פגישה יצאו חברי המשלחת לסיור בגן המדעי, שתרמה קהילת ריו דה ז'ניירו , ובנקודות לאחר ה

ביטחוניות בתחומי המועצה בהם בסיס נחל עוז וסוללה של כיפת ברזל הממוקמת באחד מיישובי 

  .המועצה. האורחים ביקרו גם בחניון טנקים המוצבים בבסיס סמוך לגדר הגבול

חמוי וקלאודיו בוברוף סיכמו בהתרגשות רבה את חוויית הביקור שניים מחברי המשלחת, אריאל 

טק -והמפגש עם ראשי המועצה. "אנחנו מודים לכם על ההתיישבות שלכם פה. ישראל היא מעצמת הי

 וכולם רוצים לבוא לגור בה" אמרו
מן מנורה עשויה משרידי רקטת קסאם , יצירה של הא  -המשלחת שי ייחודי  בביקור הענקתי לנציגת 

  .מתי אורלוב מכפר מימון

 

 

 



 שבוע הספורט הארצי בשדות נגב
ייפתחו אירועי שבוע הספורט הארצי בתחומי המועצה. הפעילויות  בא הקיץ כבר בפתח ובשבוע ה

. את כל הפרטים בנוגע לפעילויות ניתן למצוא בדף הפייסבוק של 29/4-1.5יתקיימו בין התאריכים 

 המועצה וכן במחלקת הספורט. 

ילדים וילדות מבתי הספר והתיכונים ביישובי המועצה שיקיימו  300ייקחו חלק כ  הספורט שלנו בשבוע 

 . בנותסל ועוד. חלק מהפעילויות מיועדות לאבות ובנים וכן לאימהות ו–רגל, כדור–תחרויות כדור

רשי מחלקת הספורט במועצה החלה בהחלפת מתקני סלים פגומים במג ועוד בשורה בתחום הספורט:

וגם  –שח ובסיומו ייהנו הילדים  300000המדובר בפרויקט שעלותו יותר מ . הכדורסל ביישובים

 אחל הצלוע הספורט ומאני מזמין אתכם לקחת חלק בשבמתנאים משופרים במגרשים.  –המבוגרים 

  ל המשתתפים.ולכ

 

  שבת שלום, תמיר עידאן.

 

 

 


