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שאלה :מה הוא שיעור מתנות לאביונים?
תשובה:ביום פורים צריך לתת  2מתנות ל 2 -אביונים ,כאשר
יש הפוסקים כי המינימום הוא פרוטה לכל אביון ,שזה 10-
 20אגורות לכל אחד אך יש אחרים הפוסקים כי יש לתת
שיעור סעודה לכל עני ,שזה  ₪ 5-10לכל אביון .אולם ,אל
ילוזו מעיניך דברי הרמב"ם" :מוטב לאדם להרבות במתנות
לאביונים מלהרבות בסעודה ומשלוח מנות ,שאין שמחה גדולה
ומפוארה אלא לשמח את לב עניין ויתומים ואלמנות וגרים,
שהמשמח לב האומללים דומה לשכינה שנאמר" :להחיות רוח
שפלים ולהחיות לב נדכאים" (ישעיהו נז").".

הוגש בג"ץ לקידום שיווק ההרחבה בתושיה

לפני מספר שנים החלה המועצה בתכנון הרחבה ליישוב תושיה
מאז מנהלת המועצה מאבק ארוך ומתמשך עם מנהל מקרקעי
ישראל ,במטרה לכלול את המועצה בהחלטה  433של המנהל,
אשר קובעת כי יישובים הנכללים בהחלטה זו מורשים לבצע
את הליכי התכנון ,הפיתוח והאכלוס של ההרחבה באמצעות
החטיבה להתיישבות ,שלה יש ניסיון בתחום זה  ,כמו"כ
ניתן במסגרת החלטה זו לבצע בניה מרוכזת ובכך לצמצם
משמעותית את הספסרות בקרקעות ולאפשר למי שבאמת
מבקש לקבוע את ביתו המקום זה לעשות כן .
לאור סירובו של מנהל מקרקעי ישראל לכלול את המועצה
בהחלטה ולאחר שכל ניסיונות ההידברות כשלו החלטנו בלית
ברירה להגיש עתירה לבג"ץ .
בעתירה שהוגשה השבוע  ,התבקש המנהל להסביר מדוע
מסרב הוא לכלול את המועצה בהחלטה בעוד מועצות שכנות
ודומות כן נכללות בה  .כן הוצגה תמונת המצב הבלתי הגיונית
שעשרות המשפחות הממתינות להצטרף ליישוב הנמצא
בעוטף עזה מעוכבות תקופה ארוכה וביניהם משפחות רבות
מבני היישוב – דור ההמשך .אין צורך להכביר במילים על
החשיבות שבקליטת תושבים נוספים לאזור כמו שלנו ועל
שמירת הלכידות הקהילתית וצביון היישוב .אנו רואים חשיבות
עליונה לפעול בכל האמצעים על מנת לקדם את ההרחבה
ביישוב תושייה על פי המתווה המוסכם עם הנהגת היישוב.

פיצוי חקלאים

לפני מספר חודשים הוקמה לבקשת ראשי הרשויות בעוטף
ועדה מטעם משרד הביטחון אשר מטרתה לבחון את נושא
הפיצוי לחקלאים הנדרשים לעיתים על ידי הצבא לצאת
מהשטחים בעקבות המצב הביטחוני  .השבוע ,ניפגשנו שוב
עם חברי הוועדה בראשותו של מר עמיקם סבירסקי ,ראש
האגף הביטחוני חברתי במשרד הביטחון לישיבת התנעה
לקידום הנושא .בשבועות הקרובים יגיעו אלינו נציגי הוועדה
והם יציגו בפני החקלאים את המתווה החדש לקבלת הפיצויים
,אנו נמשיך לעדכן אתכם בנושא זה ,במטרה להביא לפיצוי
הולם של כל החקלאים שנפגעו.

משתפים פעולה בתחום התעשייה

בהמשך לנושא אותו אנו מקדמים בחודשים האחרונים ,שהוא
הקמתם של אזורי תעשייה משותפים לנו ולמועצה אזורית
מרחבים .השבוע קיימנו שי חג'ג' ואני פגישת עבודה עם שר
הכלכלה ,חה"כ אלי כהן וצוות משרדו  ,על מנת לקדם את
התכנון וההקמה של אזורי תעשייה משותפים .בפגישה הגענו
להסכמות עקרוניות עם משרד הכלכלה ועל מתווה מוסכם
אותו נקדם יחד ,שתי הרשויות ,לטובת תעסוקה לתושבי
האזור וחיזוק המועצות שלנו.

שרת התרבות והספורט

ביום שלישי ביקרה במועצה שרת התרבות והספורט ,חה"כ
מירי רגב .השרה הגיעה לסיור בבאר מרווה ,שם היא חזתה
בפריחת הכלניות המדהימה במקום .לאחר מכן ,יצאנו יחד עם
השרה לסיור על גבול רצועת עזה  ,במהלך הסיור הבעתי בפני
השרה את תודתנו על אירועי התרבות הרבים שניתנו לתושבי
הרשות וכן על מתקני הספורט המתוכננים להיבנות ברשות
במסגרת השינויים הגדולים אותם מקדמת השרה לחיזוק
הפריפריה בתחומי התרבות והספורט.

ביקור חקלאי ולימודי

שר החקלאות ,חה"כ אורי אריאל ,הגיע לביקור וסיור ברשות
ובבתי הספר שלנו .במהלך ביקורו התפעל השר מהחממה
המדעית המשוכללת בבית ספר ׳נועם תושייה׳ אותה יזמו
והקימו ,בשיתוף הרשות וביה״ס ,הורים וחקלאים מבני
הקהילה .תלמידי ביה״ס סיפרו לשר על השילוב המוצלח של
לימודי המדעים והחקלאות בתוכנית הלימודים .השר נפגש גם
עם תלמידי ישיבת ׳בית יהודה' ועם תלמידות 'אולפנת צביה',
ושוחח עמם על חשיבות השירות המשמעותי בצבא ובשירות
הלאומי .בהמשך ביקורו סייר השר בשטחים שונים של מגדלים
העובדים עם חברת 'מושב הנגב' והם סיפרו על האתגרים
שבחקלאות באזור הדרום בכלל וביישובי עוטף עזה בפרט.

זוכרים ומוקירים

ביום רביעי התקיים במכללת חמדת הדרום טקס מרשים ורב
משתתפים לזכרו של חיים ריבלין ז"ל ,שהיה מייסד הסמינר
לבנות עזתה ,שלימים גדל והתפתח והפך למכללת 'חמדת
הדרום' .במהלך השנים הקפיד חיים ריבלין ז"ל על הקניית
ערכי דרך ארץ לצד חשיבות ההישגים והמצוינות בחינוך.
מסיפורי ילדיו ,למדתי כי כאבא חיים העביר לילדיו ידע רב
בתחום החינוך ורכישת ההשכלה וכי אחד המניעים שדחפו
אותו להקמתו של הסמינר למורות ,הוא הכבוד הרב והחשיבות
שראה ברכישת השכלה גבוהה .את חיים לא הכרתי ,לצערי,
אך לקראת הטקס למדתי על איש רב פעלים אשר החינוך
ורכישת ההשכלה היו נר לרגליו ומכללת 'חמדת הדרום' כיום
ממשיכה את דרכו של חיים ריבלין ז"ל בהקניית השכלה למורי
ומורות דור העתיד.

שבת שלום ,תמיר עידאן

