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דבר תורה, הרב יוסף דידי
תשלומים?  במספר  עליו  ולשלם  כלשהוא  מוצר  לקנות  מותר  האם 

תחילה יש להבין מהו איסור ריבית. ריבית הינה פיצוי מכל סוג שהוא עבור ההמתנה 
למעות, לפי זה אם יש הבדל בסך העלות בין המחיר לתשלום במזומן לבין המחיר 
הכללי המשולם בכמה תשלומים אשר בדרך כלל הוא גבוה יותר, יש לאסור זאת משום 
ריבית. הרוצה להינצל מכך עליו לציין רק את מחיר המוצר בתשלומים ואז מותר 
לתת סכום נמוך יותר על תשלום במזומן כיון שמקובל לתת הנחה על תשלום במזומן. 

המרכז לבריאות האם והילד  
לבריאות  מרכז  של  להקמתו  תרומה  קבלת  על  משמחת  בשורה  קיבלנו  השבוע 
הילד והמשפחה )טיפת חלב( במכון להתפתחות הילד ע"ש סליגמן בקריית החינוך 
במועצה. התרומה הנדיבה על סך חצי מיליון דולר הגיעה בעקבות הפגישה שקיימתי 
לה  וסיפרתי  התוכניות  את  בפניה  הצגתי  שם  בפילדלפיה,  סליגמן  קרוליין  עם 
על  להקל  מנת  על  הילד  להתפתחות  למכון  בסמוך  הממוקם  במרכז  הצורך  על 
מכאן  לשלוח  רוצה  אני  הראשונות.  בשנים  בילדיהן  בטיפול  הצעירות  האימהות 
במתן  משמעותי  לשינוי  שתביא  הנדיבה  התרומה  על  סליגמן  למשפחת  תודתי  את 
ביישובים.  צעירות  משפחות  ולקליטת  נגב  בשדות  ותינוקות  לאימהות  השירות 

סיור חקלאי 
בהמשך לפנייתנו, ראשי מועצות עוטף עזה, למשרד הביטחון הוקמה ועדה בראשותו 
בתמיכה  דנה  הביטחון, אשר  ליועץ המשפטי בלשכת שר  סגן  הרואה,  ידידיה  של 
רביעי  ביום  המערכת.  לגדר  הסמוכים  השדות  את  המעבדים  לחקלאים  וסיוע 
רכוש,  נציג מס  הביטחון,  נציג משרד  סבירסקי,  סיור עם עמיקם  האחרון, ערכנו 
השדות  את  המעבדים  הנגב,  מושבי  חקלאי  כולל  האזור,  וחקלאי  הוועדה  יו"ר 
לנוכח  העולות  הבעיות  את  החקלאים  העלו  בסיור  המערכת.  לגדר  הסמוכים 
היו  המשרדים  נציגי  הסלמה.  בעת  חקלאית  לעבודה  השטחים  וסגירת  האיומים 
קשובים לחקלאים והבטיחו לדון בכל הטענות שהועלו לטובת קידום פתרון לנושא. 

אתר פסולת יבשה  
בשנת 2006 נחתמה ע"י המועצה בקשה להקמת אתר פסולת יבשה קרי פסולת בניין, 
בשטחי מושב שובה. האתר והתב"ע מאושרות על ידי כלל הגורמים ובכלל זה המשרד 
להגנת הסביבה ולשכת התכנון. אתר הפסולת נמצא בפיקוח הדוק ויום יומי של המשרד 
להגנת הסביבה והיחידה הסביבתית, אשר אחראים לוודא את תקינותו ופעילותו על פי 
הכללים. אתר פסולת זה ייתן מענה לתושבי האזור ויצמצם את תופעת השלכת הפסולת 
היבשה בשטחים הפתוחים באופן לא חוקי. חשוב לציין, כי אין המדובר באתר הטמנה 
לאשפה רטובה שיהפוך למטרד אקולוגי, אלא, כאמור, לאתר פסולת יבשה בלבד. 

ביקור מרגש אצל 'מלאכי הנגב'
ביום ראשן הגיעו לביקור במועצה משלחת תורמים מטעם JNF אוסטרליה. הצגנו 
בפניהם את התוכניות להקמת מרכז חירום משולב וממוגן ממנו יפעלו מרכז החוסן, 
המחלקה לשרותים חברתיים ומרכז ההפעלה של המועצה בעת חירום וכן, המועדונים 
'מלאכי הנגב' ו'לב שלם'. בנוסף, הם נפגשו עם ליאור כהן ממעגלים, אשר יזמה 
את הקמתו של מועדון 'מלאכי הנגב' לילדים עם צרכים מיוחדים ושמעו ממנה על 
הרעיון ועל החלטתה לא לוותר ולהתגייס לצבא לשירות משמעותי על אף המגבלה 
הפיסית. הם נפגשו עם החניכים במועדון 'מלאכי הנגב' והתרגשו לראות את החיוכים 
על פניהם של הילדים בעת הפעילות והביעו נכונות לסייע, בשל החשיבות שכולנו 

רואים בהמשך הפעלתו של המועדון גם בעת חירום במקום נגיש וממוגן. 

מבצע להנפקת אישורי תושב
בכל שנה אנו מנפיקים כמות גדולה של אישורי תושב לכל התושבים מגילאי 18 ומעלה 
הזקוקים לכך לצורך קבלת הטבות מס. על מנת לייעל את התהליך ולהעניק שירות 
מיטבי, השנה יחד עם רשות המיסים הוסכם על שליחת אישורי התושב באופן מרוכז 
לבתי התושבים, ללא צורך בהגעה אל משרדי המועצה לתושבים העומדים בארבעת 
התנאים במצטבר שהגדירה רשות המיסים והם: בעל רישום בתעודת זהות, בעל חשבון 
מים פעיל, רשום כמשלם ארנונה במקום מגוריו וילדיו רשומים במוסדות החינוך. בשבוע 
האחרון כבר התחלנו בהנפקת אישורי התושב כאמור, ובהתאם לקיום התנאים האמורים. 
תושב אשר לא יופיע ברישומים ע"פ הקריטריונים, יוכל לפנות ישירות למרכזיה או 
למזכירות המועצה בטלפון 08-9938902/3. חשוב לציין, כי בהתאם להנחיית רשות 
המיסים אישורי התושב שמונפקים בימים אלה, יהיו טובים ונכונים לשנת המס 2018. 
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