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הנה באה הרכבת וגם הכביש
בפגישה שהתקיימה במשרד ראש הממשלה,
בהשתתפות מנכ"ל המשרד אייל גבאי ויועץ רה"מ
אורי יוגב ,הוצגה תוכנית המשרד לפיתוח מערכת
התחבורה בישראל.
הוצגו נתונים המראים כי בעיית הנגישות חוסמת את
הפיתוח בפריפריה ,לדוגמא  -ההכנסה הממוצעת
לעובד בצפון נמוכה ב  43%מהכנסת עובד במרכז.
ברקע לתוכנית עומדת התפיסה כי המדינה אחראית
לספק לכל אזרח לא רק ביטחון ,חינוך ובריאות אלא
גם נגישות ותחבורה.
בהקשר זה ציטוט שכתב הרצל בספרו "מדינת
היהודים":

"לא הנוסעים הם אשר מולידים את הרכבת,
נהפוך הוא  -הרכבת היא אשר מולידה את
הנוסעים".
לשמחתנו ,במסגרת ההצעה יש ביטוי גם למאמצים
הגדולים שהשקענו ,והיא כוללת מסילת רכבת
והרחבת כביש  71לדו-מסלולי מחיפה דרך בית
שאן ועד לגשר שייך חוסין.
לנוחיות הנוסעים מצורף לו"ז של רכבת העמק
שיצאה לדרך ב:1944 -
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טנק המצוות
צוות התחזוקה במועצה זכה לתגבורת משמעותית  -החלפת רכב  4X 4הוותיק .הצוות המסור והמקצועי שעושה
עבודתו נאמנה בכל שעה ובכל מזג אויר ונענה לכל קריאה גם באירועים השונים של המועצה וגם ביום יום ,יהיה
מעכשיו ,נגיש יותר ונייד יותר.
מחנכים ובונים
השבוע קיימנו במועצה הערכת מצב בכל הנוגע לבינוי מוסדות החינוך ,והכוונה היא לגבש תוכנית ארוכת טווח
בתחום חשוב זה שתכלול שיפוצים ,שדרוג ובינוי.
ידידים בצוותים
בדיון שהתקיים בצוות ההיגוי של "פורום ידידי העמק" ,סוכם כי המשך הפעילות יהיה בצוותים שיורכבו ממתנדבי
הידידים .הצוותים יתמקדו בנושאים המרכזיים שעל הפרק וירכזו אותם אנשי המועצה .כל זאת במאמץ לרתום את
ידידינו לקדם את העמק.
מענקי איזון
מענקי האיזון שמועברים על ידי משרד הפנים לאיזון תקציבי הרשויות ,הם "סם החיים" לפעילות המועצה ונמצאים
במצב של שחיקה חזקה ומתמידה .מעבר לקיצוץ הכולל והמתמשך שיש במענקים אלו ,יש ל  7רשויות שאנו ביניהן,
בעיה הנובעת מנוסחא של הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,המעלה אותנו בדירוג הסוציו אקונומי ומקטינה את
מענקי האיזון ,כך שנגרם לנו נזק של מיליוני שקלים .הרשויות נמצאות במאבק על תקציבים אלו שהם צורך קיומי
עבורן ,ואנחנו חלק ממאבק זה .השבוע השתתפתי בדיון בועדת הכספים של הכנסת ,שעסק כולו בנושא זה.
המאבקים ימשכו...
אישפוזית חדשה
השבוע ביקרנו במלכישוע ונפגשנו עם אתי ושורי לחשיבה על המשך שיתופי הפעולה להרחבת ופיתוח המקום.
כל הגעה לכפר המדהים הזה שבגלבוע מלווה תמיד בתחושה של התרוממות רוח.
לאחרונה נפתחה במלכישוע "אישפוזית חדשה" המאפשרת קליטת נגמלים בשלב הגמילה .משמעות הדבר היא
הרחבת הפעילות הטיפולית.
בכניסה כתוב " -כישלון הוא רק הזדמנות להתחיל מחדש בדרך נכונה יותר".
חשוב לציין כי מלכישוע הופך בהדרגה ,מעבר לכל הפעילות הנפלאה שלו ,למעסיק משמעותי ביותר בעמק ,וגם על
כך יש לברך.
חג לאילנות
מחר ברחבי העמק...
 כל ילדי א'-ו' ,כ 700 -ילדים מטיילים בשביל עמק המעיינות.
 נטיעות ב"שלפים".
 חבורת הזמר "שדות שבעמק" לוקחת חלק בסובב כנרת ומופיעה באפיקים.
 וותיקי העמק מטיילים בין אומנים ויוצרים בעמק.
 החקלאים נוטעים יחד עם רשות הנקוז בנקודות שונות בעמק.
בשעה שברא את האדם הראשון ,אמר ה' על כל אילני גן העדן" :ראה מעשיי כמה נאים ומשובחין הן וכל מה
שבראתי בשבילך בראתי .תן דעתך שלא תקלקל ותחריב את עולמי שאם קלקלת אין מי שיתקן אחריך"
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חג שמח ושבת שלום
יורם קרין

