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                             פרשת יתרו תשע"ח

שבת שלום, תמיר עידאן

דבר תורה, הרב שמואל נחושתן
שאלה: האם ניתן לבשל כבד לאחר הצליה?

הוכשר  ולא  ימים   3 שעברו  שבשר  אומרת,  ההלכה  תשובה: 
חייב צליה, ואין לבשלו אחרי הצליה. וכן הדין לגבי הכבד. אם 
ואין לבשלו  יש לצלות את הכבד,  ימים מיום השחיטה   3 עברו 
השחיטה,  לאחר  מיד  שהוקפא  כיון  קפוא,  כבד  הצליה.  אחר 
הצליה.  לאחר  לבשלו  מותר  יהיה  ואז  ולצלותו,  להפשירו  ניתן 
 3 לשוטפו  יש  הכבד  את  לבשל  רוצים  או  האשכנזים  למנהג 

פעמים לאחר הצליה.

חדש! שיטור כפרי-מועצתי
ובפריצות  החקלאית  בפשיעה  מנהלים  שאנו  למאבק  בהמשך 
ומג"ב  ישראל  משטרת  אנשי  עם  יחד  פעלנו,  תושבים,  לבתי 
משותף  כפרי-מועצתי  שיטור  יוקם  במסגרתו  מתווה  לגיבוש 
לנו ולמועצה אזורית מרחבים וזאת כתוספת למרכיבי הביטחון 
שיוצבו ביישובי העורף בחודשים הקרובים. את המתווה הצגנו 
בפני אנשי המשרד לביטחון פנים לפני זמן מה והשבוע, ערכנו 
פגישת עבודה ראשונה בנושא בראשותו של השר, גלעד ארגן 
את  המקצוע  אנשי  הציגו  בפגישה  ומג"ב.  המשטרה  ואנשי 
התייחסותם לנושא והשר ציין כי הוא תומך במתווה והורה לקדמו 
לתוכנית  ראשוני  כפיילוט  ישמשו  ומרחבים  נגב  ששדות  כך 
זו. השיטור הכפרי-מועצתי שיוקם יכלול בין היתר סיורים של 
ישבו פקח  ניידת  ניידות משטרה ביישובי המועצה כאשר בכל 
מועצתי ושוטר שיחזירו את תחושת הביטחון ליישובים וכן, יהוו 
גורם מניעתי והרתעתי. אני רוצה להודות לשר גלעד ארדן על 
הביטחון  תחושת  את  ולחזק  לסייע  והרצון  ההקשבה  הסיוע, 

בקרב תושבי המועצה.

משאירים את הטבות המס
הכנסת  של  הכספים  בוועדת  דיון  נערך  האחרון  שני  ביום 
בנושא הארכת הוראת השעה שמעניקה הטבות מס ליישובים 
מס,  להטבות  זכאים  המועצה  מיישובי  מחצית  לפחות  בהם 
עד  תקפה  השעה  הוראת  במועצה.  העורף  יישובי  גם  בהם 
2018 ועל כן, פנינו בדרישה לחברי ועדת הכספים  לסוף שנת 
בשל  כי  לציין,  חשוב  השעה.  הוראת  של  תוקפה  להארכת 
המאבק המתוקשר שניהלנו בנושא הטבות המס, שונה המדד 
כך  מועצתי,  ולא  יישובי  למדד  אקונומי  והסוציו  הפריפריאלי 
במפת  נכללים  המועצה  יישובי  כלל  השעה  הוראת  ללא  שגם 
לא  היישובים  כי  להבטיח  מנת  על  אך,  מס.  להטבות  הזכאים 
יגרעו ממפת הזכאות להטבות המס במידה ויהיה שינוי במדד 
היישובי, אנו דורשים את הארכתה של הוראת השעה בנושא. 
ביישובי  המס  הטבות  של  והתועלת  הצמיחה  את  רואים  כולנו 
מנת  על  העוצמה  בכל  לפעול  ממשיכים  אנו  כן  ועל  המועצה 

להבטיח את הארכתה של הוראת השעה. 

חוגגים ט"ו בשבט
במושב  הגנים  ילדי  עם  בנטיעות  ציינתי  בשבט  ט"ו  חג  את 
בשירה  מהגן  יצאו  החמודים  הילדים  ו'אופירה'.  'איתן'  זמרת 
והלכו בשמחה עד לכניסה למושב שם הם שתלו שתילים יחד 
הילדים  עזה.  מאוגדת  וחיילים  החייל'  למען  'יחד  מתנדבי  עם 
בגן  למדו  שהם  על  וסיפרו  החג  במנהגי  רבה  בקיאות  הפגינו 
במועדון  גם  החג  את  ציינתי  מכן,  לאחר  לט"ו בשבט.  כהכנה 
תלמידים  עם  חגיגי  בשבט  ט"ו  סדר  ערכו  הם  שם  שלם',  'לב 

מישיבת 'בית יהודה'.

פסטיבל דרום אדום
ביער  אדום'  'דרום  פסטיבל  חגיגות  את  פותחים  אנו  השבוע 
שוקדה, אני מזמין אתכם להגיע ביום שישי בין השעות -10:00
14:00 ליער וליהנות משוק איכרים צבעוני עם תוצרת מקומית. 
יערכו שלל פעילויות במסגרת הפסטיבל, כל  בהמשך החודש 
http://www.sdotnegev.org. המצורף:  בקישור  הפרטים 

.il/uploads/n/1517473675.4279.pdf

מעברים – תעסוקה ויזמות
בנושאי  להכוונה  מרכז  של  שירות  פועל  במועצה  לכם,  כידוע 
תעסוקה ויזמות בשם 'מעברים'. במרכז מעניקים שירות וליווי 
אישי ומקצועי בתחומים אלה, כחלק מפעילותו של המרכז הם 
העבודה  משרד  בסבסוד  מקצועית  הכשרה  בקבלת  מסייעים 
אני  העבודה.  בשוק  להשתלב  המעוניינים  לתושבים  והרווחה 
פרטים  ולקבל  מעברים  של  לניוזלטר  להירשם  אתכם  מזמין 
פרט  רכזת  אלי,  חופית  המרכז:  של  פעילותו  אודות  נוספים 
prat1@merhavim.matnasim.  ,08-9938996 והשמה 

 .co.il
ביישובים.  עסקים  לשילוט  ההרשמה  נמשכת  כי  לב  שימו 
אתר/משרד/מקום  בעלי  לעסקים  רק  רלוונטית  ההרשמה 
המאפשר קבלת קהל וזקוקים לשילוט מכוון. הפרטים שיופיעו 
וטלפון  מהותם  של  קצר  תיאור  העסקים,  שמות  את:  יכללו 
ליצירת קשר, יש להקפיד למלא במדויק את השדות הנדרשים. 
פרטיהם  את  למלא  מוזמנים  נרשמו  לא  שעדיין  עסקים  בעלי 
https://docs.google. בהקדם.  המצורף  הקישור  דרך 
יש  ש"ח-   500 של  בעלות  כרוכה  ההצטרפות   com/forms
במועצה  האסטרטגי  האגף  מזכירות  דרך  תשלום  להסדיר 
 .08-9938994 קווי:  טל'  הקבלה,  בשעות  מיארה  רינה  מול 
לפרטים נוספים: דנית, רכזת יזמות ועסקים 052-6599542, 

.kehilasn@merhavim.matnasim.co.il


