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דבר תורה, הרב ראובן דרעי, מושב שוקדה
ויש  לכלב  דומה  בשוק  'האוכל  נאמר  קידושין  במסכת  שאלה: 
אומרים פסול לעדות' אמר רב אידי בר אבין: 'הלכה כיש אומרים'. 
ויש לשאול: האדם אדם האוכל בדוכני האכילה העומדים לפני 
ולכן  בשוק  האוכל  בכלל  הוא  גם  השמחות  לאולמי  הכניסה 

פסול לעדות, או שמא הוא אינו נחשב כאוכל בשוק?
באולמות  'ההולכים  הלכות  משנה  בשו"ת  כתב  תשובה: 
החתונות עם צלחת ביד ומסתובבים ואכלים ככלב, הגם שאינו 
בשוק ממש, מכל מקום נראה שזה בכלל רעבתן. ובפרט אם יש 
ומדבר  מסתכל  והוא  האלו  המקומות  כדרך  ואנשים  נשים  שם 
עמהם שיש ח"ו בכלל 'ואכול ושתו ויקומו לצחק'. והרב המסדר 
עד  יקח  לא  הידורים,  מיני  בכל  ומדקדק  המהדר  הקידושין 
שיש עליו ספק פסול. אך יש ראשונים החולקים ולהלכה כתב 
מקום  ומכל  הרמב"ם,  דעת  בדבר  הכרע  שאין  משנה  הכסף 
רצון  ויהי  פירות.  אפילו  בשוק  לאכול  חכם  לתלמיד  שבח  אינו 
אחי  ח"ו  נגררים  נהיה  ולא  ושתיה  באכילה  שמו  לקדש  שנזכה 

זוללי בשר וסובאי יין.

תקציב 2018
לפני כשבוע אישרו חברי המליאה בפה אחד את תקציב המועצה 
מותאם  והוא   ₪ מיליון   118 על  יעמוד  התקציב   ,2018 לשנת 
אנו  זו.  לשנה  המועצה  מחלקות  שכתבו  העבודה  לתוכניות 
וזאת  המועצה  בתקציב  גידול  על  שנה  בכל  לשמור  ממשיכים 
לצד ניהול אחראי ותקין של הכספים, אשר מזכה אותנו בפרס 

ניהול כספי תקין בכל שנה מחדש. 
 ,2013 שנת  מאז   43% ב-  2018 גדל  לשנת  המועצה  תקציב 
אינו   ₪ מיליון   118 בסך  התקציב   .₪ מיליון   82 על  אז  שעמד 
כולל את תקציבי הפיתוח שהסתכמו בשנת 2017 ביותר מ-100 

מיליון ₪!

חינוך
יוקדש לתחומי  2018 כ-45% מתקציב המועצה  במהלך שנת 
החינוך הפורמלי והבלתי פורמלי, כאשר תקציב החינוך לשנת 
48 מיליון ₪ ותקציב מחלקת הילדים והנוער  2018 יעמוד על 
יעמוד על 3 מיליון ₪ וזאת במטרה להמשיך ולהרחיב את תחומי 
הפעילות של מחלקת החינוך ולהעניק לדור העתיד שלנו כלים 
לרכישת השכלה גבוהה והשתלבות בחברה ובשוק התעסוקה 
בין  הלאומי.  בשירות  או  בצה"ל  משמעותי  לשירות  כלים  וכן, 
היתר בשנת 2017 ביצענו שדרוג של חצרות גני הילדים ושיפוץ 
ולצוות  וכל זאת על מנת להעניק לילדים  של מוסדות החינוך 

החינוכי דירה נאה ללמוד וללמד בה.
גם בחינוך המיוחד הגדלנו את המשאבים ואת התקציב ובשנת 
4 מיליון ₪ אשר מושקעים בילדים שלנו  2018 הוא יעמוד על  
לחינוך  שווה  הזדמנות  לכולם  להעניק  כדי  לליווי  הזקוקים 

100% בתקציב החינוך המיוחד.  איכותי וערכי, זהו גידול של 

שירותים חברתיים
בתקציב הרווחה ישנו גידול של כ-50% לעומת שנת 2013 והוא 
למען  בפעילויות  היתר  בין  המושקעים   ₪ מיליון   14 על  עומד 
בעלי  לאנשים  שלם'  'לב  מועדון  בהם  המיוחדות  האוכלוסיות 
נכות פיסית, מועדון 'מלאכי הנגב' אותו פתחנו השנה לילדים 
החינוך  בקריית  הפועל  המוגן  המפעל  מיוחדים,  צרכים  עם 

במועצה וכן, לטובת חיזוק ושימור החוסן שלכם, התושבים.

תרבות וספורט
בתחומי  התרבות והספורט הוכפל התקציב בשנים האחרונות 
על  במועצה  והספורט  התרבות  תקציב  יעמוד   2018 ובשנת 
את  להפעיל  מוסיפים  אנו  הפעילות  במסגרת   .₪ מיליון   4.5
היכל התרבות ולהעלות בו הצגות איכות של מיטב התיאטראות 
הספורט  חוגי  ולמבוגרים.  לילדים  מנוי  במסגרת  בישראל 
על  עומדים  אנו  והשנה  ההיצע  את  ולהרחיב  לגדול  מוסיפים 
כ-1300 משתתפים בחוגי הספורט בהם ילדים, נוער ומבוגרים, 

.2013 180 משתתפים בשנת  לעומת 

שפ"ע
במשאית  הן  רבות,  משקיעים  אנו  והתברואה  השפ"ע  בתחום 
שאחראי  נוסף  ועובד  מצלמות  הכוללת  חדשה  אשפה  פינוי 
והאשפה,  הגזם  פינוי  וכן בתגבור  סידור הפחים במקומם,  על 
ניקיון הישובים וטיאוט הכבישים והן מבחינה תברואתית, היקף 
9.5 מיליון ₪  2018 לתחומי השפ"ע עומד על  התקציב לשנת 

וזהו גידול של כ-50% בשנים האחרונות.

אנו ממשיכים לפעול ללא לאות על מנת להעניק לכם, תושבי 
בשנים  פעלנו  כן,  ועל  ביותר  הטוב  השירות  את  נגב,  שדות 
לראות  ניתן  התוצאות  ואת  התקציבים  להגדלת  האחרונות 
בשטח. נמשיך לפעול בשיתוף פעולה הדוק עם משרדי הממשלה 

2018, למענכם ולשירותכם. והגופים השונים גם בשנת 

תערוכת מרכז 'חושן'
בערב סיכום השנה הציגו בהיכל התרבות שלנו מבקרי מרכז 
ויצירות  פסלים  ציורים,  הכוללת  אומנות  תערוכת  'חושן' 
שונות שהם הכינו מחומרים ממוחזרים בהנחייתה של ססיליה 
גלירדו, במסגרת חוג האומנות במרכז. התערוכה תוצג בהיכל 
ערב  לצפות בה בכל  מוזמנים  ואתם  סוף החודש  עד  התרבות 
'חושן'  בו יתקיימו מופעים או הצגות בחודש זה. מבקרי מרכז 
להגיע  כדאי  מדהימות,  והתוצאות  התערוכה  על  רבות  עבדו 

ולראות בעצמכם. 


