שישי אישי

פרשת בהר בחוקותיי
דבר תורה ,הרב משה אלקבץ ,מעגלים
חז"ל במסכת "סנהדרין" מספרים לנו על נדב ואביהו" :היו משה ואהרון מהלכין בדרך,
ונדב ואביהוא מהלכין אחריהן ,וכל ישראל אחריהן .אמר לו נדב לאביהוא  -אימתי
ימותו שני זקנים אלו ואני ואתה ננהיג את הדור? אמר להם הקב"ה  -הנראה מי קובר
את מי"! נדב ואביהוא היו ללא ספק מוכשרים ,חכמים ואף צדיקים גדולים ,כפי שעולה
מהתיאור שהם צעדו מיד אחרי משה ואהרון ,והיו האנשים הקרובים להם ביותר .יחד
עם זאת ,נראה כי השניים לקו בחוסר כבוד כלפי המסורת והמנהיגים הקיימים ובחוסר
סבלנות אל הרגע לו ציפוי וייחלו עת הם היו עתידים להחזיק את מושכות השלטון
בידיהם ולהחליף את "דור החלוצים" בתפקיד .קשה להאמין שתאוות הכבוד והמרדף
אחר קבלת המנהיגות אותם אנחנו מכירים מימינו ,היו אלה שגרמו להם להתבטא
בחריפות כזו והנחו אותם במעשיהם ,אלא אמונה כנה שבזכות כוחם הצעיר ותפיסתם
הרעננה הם יוכלו להיות מנהיגים טובים יותר לעם ישראל .בסוג המחשבה הזו ללא
ספק היה טעם לפגם ,ולראייה הם נענשו בחומרה .פעמים רבות קורה גם בימינו
שהדור הצעיר מביט על ההנהגה הבוגרת ואומר לעצמו" :מה זקנים אלו מבינים? אנו,
הצעירים ,יודעים מה טוב לנו וכיצד להנהיג את התקופה בה אנו חיים" .כולנו בע"ה
תפילה שנזכה לאריכות ימים ומאוד נשמח לקבל מן הצעירים יחס של כבוד והערכה.

סיירת הורים
השבוע ,בערב ל"ג בעומר ,יצאו חברי סיירת ההורים למשמרת הראשונה שלהם .הם
התחילו בתדרוך של השוטר הקהילתי ,רס"ב ליאון בן ארויה בתחנת השיטור במעגלים
והמשיכו לסיור במוקדי המדורות ביישובי המועצה .מטרתה של סיירת ההורים הינה
הגברת הנוכחות ההורית במוקדי הבילוי של הילדים והנוער ,יצירת חיבור ואוזן
קשבת בקרב חברי סיירת ההורים לבין בני הנוער כגוף קשוב ,תומך ומסייע .במהלך
הערב נפגשו ההורים עם בני נוער רבים והם היו חלק משמעותי בערב זה במוקדי
המדורות .כל ההורים המשתתפים בסיירת עושים זאת בהתנדבות ואני רוצה להודות
להם על פעילותם למען הנוער .הורים נוספים המעוניינים להצטרף מוזמנים לפנות
לרכזת תחום איתור ומניעה במחלקת הילדים והנוער ,ג'ולי פורת .08-9938104

התנדבות משפחות
במסגרת יחידת ההתנדבות במועצה ,פועלים מתנדבים רבים בגופים שונים וכן,
בהתנדבויות חד פעמיות במוסדות שונים .אנו רואים חשיבות גדולה במעורבות
קהילתית והתנדבות ,שכן ערכים אלה תורמים רבות לנפשו ולאישיותו של האדם
הנותן וכן לאדם המקבל ,וכמובן ,ערכים אלה יוצרים לכידות חברתית וקהילתית
לצד חוויות משותפות של המתנדבים .היחידה להתנדבות תחל להפעיל בחודש יוני
את פרויקט התנדבות משפחות בגמ"ח 'אורות של חסד' הנמצא במתחם המועצה,
אני מזמין את כולם להירשם ולקחת חלק בפעילות חשובה זו .ההרשמה אצל רכזת
יחידת ההתנדבות ,מוריה נגר  ,052-7370140הפעילות מיועדת לגילאי  4ומעלה.

מחירי המים
לפני מספר חודשים ,לאחר מאמצים רבים ובסיועם של השר יובל שטייניץ וחברי
הכנסת דודי אמסלם ויצחק וקנין ,עבר תיקון  27לחוק המים ,במסגרתו הופחתו מחירי
המים השפירים באופן הבא :החל מתאריך  1.6.17מחיר המים יופחת ל ₪ 1.98-והחל
מיום  1.1.19יופחתו מחירי המים השפירים ל ,₪ 1.81-עוד הוחלט כי באזורים בהם
אין חלופה של מי שפדן ירד מחיר המים השפירים ויעמוד על  .₪ 1.54במקביל הוחלט
להעלות את מחירי המים למפיקים הפרטיים בצפון בהתאמה ל ₪ 1.54-בפריסה על
גבי  5שנים ובכך ליצור שוויון ולהביא לתיקון העוול ששרר בתחום זה שנים רבות.
בשבועות האחרונים הגיעו לאוזנינו השמועות על כוונת של רשות המים ומשרד האוצר
להעלות את מחירי מי השפדן על מנת לממן את הזולת מחירי המים השפירים .על כן,
חברנו יחד ,כמה ראשי רשויות מהמגזר החקלאי ופנינו באופן דחוף לחה"כ דודי אמסלם,
אשר הוביל איתנו את תיקון  27לחוק המים .חה"כ אמסלם זימן ישיבה דחופה בראשותו
ובנוכחות נציגי משרד האוצר ורשות המים ,אשר התקיימה ביום  15.5בה הבהיר כי הוא
יאפשר את העלאת מחירי השפדן וכי הוא רואה בכך תרגיל ,שכן נושא זה לא הועלה
במסגרת הדיונים לתיקון  27לחוק המים ואף נאמר בפירוש כי סוגיה זו אינה על הפרק.
לאחר סיומה של הישיבה קיימנו ישיבה נוספת עם הגורמים המקצועיים במשרד האוצר
וברשות המים והבהרנו להם באופן חד משמעי כי לא נסכים לפגיעה נוספת בחקלאים
ובענף החקלאות המהווה ערך לאומי וחשוב מאין כמוהו .אנו נמשיך לעקוב ולעשות
כל שאל ידינו על מנת למנוע את העלאת מחירי מי השפדן ולמנוע פגיעה בחקלאים.

בריכת השחיה
מליאת המועצה התכנסה השבוע לדיון בנושא הפעלת בריכת השחייה ,וזאת לנוכח
מצבה הפיסי של הבריכה והדרישות החדשות של משרד הבריאות ,הכרוכות בהשקעה
של כחצי מיליון  ₪לצורך הפעלתה .לאחר דיון ארוך ומקיף בו נדונה הסוגייה של
היקף שיפוץ הבריכה הנדרש אל מול היקף השימוש בקרב תושבי המועצה ,הוחלט
בשלב זה שלא להפעיל את הבריכה בקיץ הקרוב .אנו מבינים את החשיבות של
פעילות מסוג זה ולכן ,אנו עושים את מירב המאמצים לגיוס תקציבים ייעודיים
לביצוע השיפוץ וההתאמות הנדרשים ואף הגשנו לקרן היסוד תיק תורם אשר
גיבשנו להקמתה של בריכה מקורה ,ממוגנת ומודרנית ומרכז הידרו-תרפי בהיקף
של כ 3-מיליון דולר ,אשר יעניקו שירות מיטבי ,איכותי ונגיש לתושבי המועצה.

הילולת הרשב"י
השבוע יצאו תושבים רבים מהמועצה לטיול באזור הצפון ,במסגרתו הם
השתתפו בהילולת הרשב"י בל"ג בעומר וכן ,סיירו בפארק נהריים ובקברי
צדיקים .יישר כוח למחלקת התרבות ולכל מי שטרח וסייע להצלחתו של הטיול.

שבת שלום ,תמיר עידאן

