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מראש המועצה

פחות פשיעה
"בתקופה האחרונה יש ירידה משמעותית בפשיעת הרכוש והפעילות הפלילית בעמק" ,זוהי השורה התחתונה של
סיכום פגישה שקיימנו עם אבי דניאלי מפקד תחנת המשטרה בבית שאן ,בפגישה בה השתתפו גם רכז הביטחון
במועצה רועי פשחור ,מפקד ה"מתמידים" יוסי נאה והמש"ק הקהילתי קובי בן חמו ,צוין שיתוף הפעולה הטוב בין כל
גורמי הביטחון באזור ,והודגש כי פעילות החינוך הבלתי פורמאלית בשעות הפנאי היא מרכיב מניעה חשוב ביותר
בפשיעת נוער הנובעת משעמום וחוסר מעש.
מעברים וקבועים
פעילות "מעברים" כגוף הפועל ומעורב בכל נושאי התעסוקה בעמק ,הכולל את המעסיקים ,מחפשי העבודה והשמה,
התבססה .כיום יש כתובת וטיפול מקצועי לכל מי שצריך  -עובדים ומעסיקים.
מפגשים תקופתיים
השבוע התקיים המפגש השלישי בין מנהלי המחלקות והאגפים במועצה למנהלי קהילות ומזכירים בישובים .מטרת
המפגשים היא חיזוק הקשר ההדדי בין ממלאי התפקידים המרכזיים בישובים למועצה .לצורך כך הוקם צוות משותף
הקובע את סדר היום של המפגשים.
במפגש הפעם נמסר מידע על התפרצות הכלבת באזור וניתנו הנחיות להתמודדות הבעיה שעקרן הן:
 .1שמירה על ניקיון וסניטציה באזורי המגורים והאשפה.
 .2טיפול בפרצות בגדרות סביב לישובים.
 .3דילול אוכלוסיית התנים ופיזור פיתיונות עם חיסון ע"י הגורמים המוסמכים.
נושא נוסף בו עסק המפגש היה גביית ארנונה ואגרת ביוב ,הוסברו הכללים והחוקים המחייבים את המועצה בנושא
והועלו בעיות שונות בישובים לטיפול בנושאים אלו.
נגישות וכבישים
השבוע נפגשתי עם רכז תחבורה באגף תקציבים באוצר ,כחלק מטיפול אינטנסיבי ומתמשך בכל נושא הנגישות
לעמק  -עיקר הבעיות מתמקדות בהכרח להרחיב את כביש ) 71העולה מגשר שייח חוסיין דרך המפעלים האזוריים
עד עפולה וכביש הסרגל( וכביש  90הבא מהבקעה ועולה צפונה לטבריה.
בנוסף התקיים דיון על פרויקטים בכניסה ליישובים ובעיות תחבורה בתוך היישובים.
הטיפול בנושא הנגישות לעמק יימשך עוד זמן ,הוא על סדר היום של מע"צ ומשרד התחבורה ובסופו של יום נצליח.
איחוד המועצות הדתיות
התקיימה פגישה נוספת עם שר הדתות בנושא ,והוא הכריע לאחד את המועצה הדתית מנחמיה למועצה הדתית
עמק המעיינות ,כולל הקצאת המשאבים לכך.

ארועי חג הסוכות
במהלך שבוע סוכות מתקיימות ברחבי המועצה שורה של פעילויות שהעיקריות שבהן:
* ביום א'  -פתיחת תערוכת האוספים "אוספים מהבטן" שתהיה פתוחה כל השבוע במוזיאון לארכיאולוגיה ים
תיכונית בגן השלושה.
* ביום ג'  -עמק המעיינות משפחה אחת גדולה  -האירוע השנתי של המועצה בגן השלושה מוקדש השנה
למשפחות עם ילדים כחלק מפעילות המועצה לעידוד הצמיחה הדמוגרפית .באירוע מגוון פעילויות ,דוכני מזון
והופעות  -בואו בהמוניכם!
* ביום ה'  -יצא מעין מודע מסע אופניים סובב עמק בחסות המועצה שלנו ,מ.א .הגלבוע ורשות הניקוז.
אירועים נוספים מתקיימים באתרי התיירות השונים ברחבי העמק.
הציבור כולו מוזמן לקחת חלק באירועים.
ולסיום ...
גמילות חסדים
מכל המצוות שקבלו עליהם בני ישראל הקפיד הרבי מלכוביץ במיוחד על מצוות אתרוג .משתדל היה להשיג לחג את
האתרוג הנאה ביותר .בליל אלול אחד ,לאחר שהתעייף מן הסיבוב בין סוחרי האתרוגים ,נכנס לאכסניה לנוח מעט
ולסעוד את לבו .ליד השולחן ישב בעל עגלה יהודי ובכה .שאל הרבי  :מדוע אתה בוכה ?
ענה היהודי  :הסוס שלי מת פתאום .ואין לי כסף לקנות סוס אחר .והנה החגים מתקרבים ,וכיצד אפרנס את אשתי
וילדי הרכים בלי הסוס ?
חשב לו הרבי מלכוביץ :מצוות אתרוג מצווה גדולה היא ואי אפשר לברך על סוס כעל אתרוג .אבל גם מצוות גמילות
חסדים מצווה היא...
הרבי מלכוביץ הוציא את כספו ,נתן לבעל העגלה ואמר לו :לך וקנה לך סוס חדש!
שמח בעל העגלה ובכה מרוב שמחה.
חזר הרב לביתו ואמר לחסידיו :השנה אברך על סוס.
ביום הראשון של החג ,כאשר עמד הרבי לברך על ארבעת המינים ,ועל אתרוג של אחרים ,נכנס פתאום בעל העגלה
לסוכה.
רבי  -אמר היהודי  -ה' הצליח בידי ...קניתי לי סוס צעיר ובריא ,ובעזרת השם הרווחתי לפני החגים כסף רב ,הלכתי
אל סוחרי האתרוגים וביקשתי שיתנו לי עבורך את האתרוג הנאה ביותר ,כזה שאתה רגיל לקנות בכל שנה ,והנה
הוא לפניך ...והאתרוג היה הדור ונאה עד מאוד ,לא היה כמוהו לנוי.
שמח בו הרבי מאד .אך בליבו אמר :לא נתתי לו כספי על מנת שיחזיר לי ...במוצאי החג אשיב לו את כספו.
במוצאי החג לווה הרבי כסף מכל ידידיו ,ושלח את שמשו לקרוא לבעל העגלה כדי לשלם לו את מחיר האתרוג.
כשבא בעל העגלה הושיט לו הרבי את הכסף ,והודה לו על האתרוג ,אך בעל העגלה השתומם מאוד וסירב לקחת
את הכסף.
אני קניתי לך אתרוג ? אני ? מניין לי כסף לאתרוג ? בקושי קניתי חלות ויין לחג".
שתק הרבי ושתקו החסידים .כולם הבינו מיהו זה ששלח אתרוג לרבי.

* לרגל שבוע הסוכות הדף לא יופיע בשבוע הבא
ברכת חג שמח וסוכה נאה
יורם קרין

