
שישי אישי
                  פרשת ויקהל פקודי תשע"ח

שבת שלום, תמיר עידאן

דבר תורה, הרב שלום אדרי, מושב זרועה
הבדיקה  ובסוף  החמץ  את  בודקים  בניסן  י"ד  ליל  בתחילת  שאלה: 
ולהוי כעפרא.." האם  אומרים את נוסח הביטול: "כל חמירא לבטיל 
אפשר לומר את נוסח הביטול בלשון הקודש או בשפה אחרת? ומה 

דין האדם שאמר את הנוסח ולא הבין מה הוא אומר?

בלשון  הביטול  "ויאמר  הרמ"א:  כתב  ב'  סעיף  תלד  בסימן  תשובה: 
ואם אינו  וכתב המ"ב הטעם: "שהרי הביטול מתורת הפקר  שמבין" 
הביטול  נוסח  את  שאמר  "שאדם  וסיים:  הביטול"  מועיל  מה  מבין 
ולכן, כתבו  יצא אפילו בדיעבד."  וחש כאומר תחינה או סליחות לא 
הפוסקים שאם אדם לא מבין את הנוסח צריך להסביר לו את הפירוש 
והמשמעות של הביטול ויכול לומר את הביטול בכל שפה שהוא מבין, 
אלא שהוסיף הרמ"א שאם אומר בשפה אחרת או בלשון הקודש צריך 

לומר חמץ ושאור.

הארכת או ביטול הותמ"ל  
השבוע התקיים דיון בוועדת הפנים של הכנסת בראשותו של חה"כ 
יואב קיש, בה נכחו נציגי משרדים שונים בהם משרד האוצר ומשרד 
ומרכז  ונציגים של מרכז השלטון המקומי  וכן, ראשי רשויות  הפנים 
המועצות האזוריות, בנושא הארכת תוקפו של חוק הותמ"ל )הוועדה 
הארצית לתכנון ולבניה של מתחמים מועדפים לדיור(. הותמ"ל הינה 
עירוניים, באחריותה  בינוי של מתחמי דיור  ועדה ארצית המתכננת 
להמליץ על העברת שטחים בין רשויות, אשר בהם ניתן להקים מתחמי 

דיור. 

בדיון העלו המשתתפים את טענותיהם ביחס לבקשת משרד האוצר 
כולל  הנוכחים,  של  המוחלט  הרוב  כאשר  הותמ"ל,  חוק  להארכת 
את  דרשנו  ואף  החוק  של  להארכתו  ההתנגדות  את  ציין  אותנו, 
ביטולו. שכן, החוק כפי שהוא כיום, הינו חוק דורסני הפוגע ברשויות 
מקומיות, במרחב הכפרי ובחקלאות. מבדיקה שנערכה, ציינו חברי 
הכנסת בוועדה כי עד היום לא נבנתה אף יחידת דיור אחת מתוך כלל 
המתחמים שהומלצו. הצגתי בפני הוועדה את דעתנו, כמועצה אזורית 
אשר נלחמת בותמ"ל בגבולותיה, ציינתי כי אנו קיבלנו הודעה מקרית 

כי שטח השייך לנו יועלה לדיון בותמ"ל וזאת ללא שיג ושיח איתנו.

יו"ר הוועדה פנה בתקיפות לנציגי המשרדים ודרש הסבר כיצד דבר 
אחרים  רשויות  ראשי  שכן  באולם,  למהומה  שגרם  מה  קורה,  כזה 
הצטרפו ואמרו כי גם עימם לא היה שיח בעניין. בסיומו של הדיון לא 
התקיימה הצבעה כמתוכנן, אלא נקבע דיון נוסף לשבוע הבא. בימים 
האחרונים מתנהלים מגעים ביננו לבין נציגי הותמ"ל על מנת לנסות 
ולהגיע להסכמות בחוסתה של וועדת הפנים. גם בדיון זה אנו נשתתף 
וזאת במטרה להביא לביטולו של חוק הותמ"ל, או לכל הפחות לשינוי 
מהותי בו, אשר יסדיר את דרך פעילותה של הותמ"ל ויבטיח כי היא לא 
תדרוס רשויות מקומיות ולא את המרחב הכפרי והחקלאות בישראל.

הצעירים בפרונט
האזוריות  המועצות  במרכז  הצעירים  ועדת  כיו"ר  תפקידי  במסגרת 
שדרות  בכנס  שנערך  צעירים  בנושא  בפאנל  השבוע  השתתפתי 
לחברה. בפאנל לקחו חלק גורמים נוספים העוסקים ביום-יום שלהם 
בקידום נושא הצעירים ויחד דנו בשאלה התחום האחריות של מי נמצא 
הטיפול בצעירים ומרכזי הצעירים, בידי השלטון המקומי או המרכזי. 
ולמרחבים  לנו  המשותף  הצעירים  מרכז  את  הנוכחים  בפני  הצגתי 
וציינתי את ההזדמנויות שטומן בחובו המרכז לצעירי המועצות וכן, את 
החשיבות שאנו רואים בשיתוף הצעירים בכל פעילותה של המועצה 
בתחומים השונים. בפאנל לקחו חלק רשויות נוספות בהן אור יהודה 
ותל אביב יפו, וכולנו ציינו יחד את הקושי בניהול מרכזי הצעירים וקידום 
התחום כאשר הוא אינו נמצא בבסיס התקציב של אף גורם ממשלתי 
למרות שנושא הצעירים עולה לסדר היום בפורומים שונים, הוא אינו 
זוכה לתקצוב ראוי, כמו גם בינוי מרכזי הצעירים שאינו זוכה לתקצוב 
כלל. אנו נמשיך לפעול לטובת קידום תחום הצעירים ותקצובו בכל 

פורום אפשרי.

הגיעו לביקור
של  בראשותה  בפילדלפיה  היהודית  מהפדרציה  נשים  של  משלחת 
מנכ"לית הפדרציה, הגב' נעמי אדלר, הגיעה השבוע לביקור במועצה, 
במסגרת השותפות שלנו עם הקהילה. במהלך הביקור הן יצאו לסיור 
בשטחי המועצה ובסמוך לרצועת עזה, שם הן הבינו ביתר שאת את 
המורכבות של ניהול חיים בסמיכות לרצועת עזה ובצל איום ביטחוני 
מתמשך. עד היום תרמו הנשים ובני משפחותיהן רבות למועצה, בעיקר 
הבינו את משמעות התרומה שלהן  הן  ורק בסיור  בתחומי החירום, 
לוזאן,  ובמרכז  המדעי  בגן  וביקור  למפגש  הגיעו  מכן  לאחר  לחיינו. 
התמודדותה  על  וסיפרנו  אילנית  אשתי,  עם  יחד  איתן  נפגשתי  שם 
של המשפחה שלנו עם מצבי החירום כמשפחה פרטית וכאיש ציבור. 
הצגתי את פעילותה של המועצה ואת ההכנה שאנו עושים כל השנה 
שלהן  הסיוע  חשיבות  ועל  הדמוגרפית  הצמיחה  על  חירום,  למצבי 
למוכנותה של המועצה לעיתות חירום. הנשים התרגשו מאוד מהשיח 
המתמשך  הביטחוני  האיום  עם  התמודדותנו  כלפי  אמפתיה  והביעו 

ואף הבטיחו להמשיך ולסייע לנו בהתמודדות ובמוכנות לחירום.

חדש! – מערך וטרינרי
בהמשך להודעות הקודמות, החל לפעול מערך וטרינרי חדש, אשר 
הרשויות  של  הפעולה  שיתוף  במסגרת  פועל  השירות   .24/7 זמין 
המקומיות באזור אשר מאוגדות באשכול נגב מערבי. במערך עובדים 
4 וטרינרים ו-4 פקחים, אשר עובדים יחד בסנכרון באמצעות מערכות 
חכמות ועל פי הכללים שנכתבו יחד איתנו, ראשי הרשויות, באמנת 
הבאים:  בתחומים  יטפל  הווטרינרי  השירות  המערך.  של  השירות 
ובלי חיים,  ורישוי; לכידת כלבים משוטטים  חיסונים לכלבים, שיבוב 
בדיקות  כלבת;  בארועי  טיפול  משוטטות;  בר  בחיות  טיפול  גם  כמו 
הפעלת  חתולים;  וסירוס  עיקור  פגועים;  חיים  בבעלי  טיפול  משנה; 
כלביה ומרפאה וטרינרית; אכיפה והטלת קנסות בתחום הווטרינריה 

והטיפול בבע"ח. 

והלילה,  היום  שעות  כל  במשך  יפעל  המערך  של  המקצועי  הצוות 
08- בטלפון:  קשר  ליצור  יכולים  ואתם  השבוע  ימות  כל  במהלך 

9938107 שלוחה 3. אני מאמין כי השירות החדש יביא איתו לשינוי 
משמעותי בתחום הווטרינריה והטיפול בבעלי חיים ביישובים, ואתם 
מוזמנים להתקשר ולדווח על כל בעיה או מפגע בתחום הווטרינריה 

והטיפול בבע"ח.

רק תרגיל!
ביום שלישי 13.3.18 יערך תרגיל 'עמידה איתנה' כלל ארצי, במהלכו 
יישובי  בכל  המועצה.  ביישובי  וגם  הארץ  רחבי  בכל  אזעקות  ישמעו 
המועצה תשמע אזעקה בשעה 11:05 בבוקר. בשעה 19:05 בערב 
תשמע אזעקה נוספת רק ביישובי העורף )למעט יושיביה(. במוסדות 
הילדים  את  החינוכיים  הצוותים  יכינו  החוסן  מרכז  בשיתוף  החינוך 
לקראת התרגיל, חשוב שגם אתם תערכו בהתאם לתרגיל ותבדקו 
והילדים למצב חירום. באזעקה שתשמע בשעות  את מוכנות הבית 
הבוקר, יתרגלו התלמידים במוסדות החינוך כניסה למרחב מוגן יחד 
עם הצוות החינוכי. שימו לב, כי במקרה של אזעקת אמת, ישמעו שתי 

אזעקות רצופות.

תמונת השבוע: ספריית פיג'מה
אלינו השבוע את התמונה בה הם  גן אתרוג ממושב תקומה שלחו 
מצולמים לאחר שסיימו ללמוד על הספר 'המעיל המופלא של יוסף' 
במסגרת ספריית פיג'מה, שזוהי תוכנית שמטרתה להנחיל לילדים 
יהודית- ובמורשת  בערכים  דיון  ולעודד  ולספרים  לקריאה  אהבה 

ישראלית בחיק המשפחה ובמסגרת החינוכית ופועלת בגני הילדים 
שלנו.

ילדי גן אתרוג שוחחו בעקבות הסיפור על נושא המיחזור ותהו מה הם 
יכולים לעשות מחולצה ישנה של הוריהם, אחד הילדים הציע כי הם 
יכינו סינרים לתורנים בגן וכך הם עשו. יישר כוח לילדים המתוקים על 

רעיון המיחזור הנפלא.


