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אמיתי גבע
השבוע נפרדנו מאמיתי גבע דייג ותיק ,מדריך לגידול דגים במשרד החקלאות  -מקיבוץ רשפים .אמיתי שימש
כתובת לדייגים בעמק ובכלל מעל עשרים שנה .הוא עבד באופן אישי ובמסירות גדולה עם כל אחד מהמגדלים,
היה מעורב בפרטי פרטים במדגים ולא התפשר על האמת המקצועית שלו .הדייגים ואנשי המקצוע העריכו
והוקירו את עבודתו.
אנו משתתפים בצער המשפחה .יהי זכרו ברוך.

חדר האוכל בנוה איתן מתחדש
ביום חמישי האחרון חנכנו את חדר האוכל המשופץ בקיבוץ נוה איתן.
תהליכי השינוי בישוב הטביעו את חותמם גם על חדר האוכל שהיה
מרכז הישוב ,העשייה וההתרחשות והוא נסגר ,והפך למבנה נטוש,
מוזנח ועזוב .בטקס השתתפו אנשי נוה איתן ,נציגי המועצה והחטיבה
להתיישבות שסייעה בשיפוץ חדר האוכל שבליל הסדר אירח מאות
אנשים ועטרה חזרה ליושנה .חברי נוה איתן ניצלו את ההזדמנות גם
להודות ולהיפרד מסול לביא בן שימול ששימשה כיו"ר הקהילה
בארבע השנים האחרונות.

קפה עם צעירים
ביום ו' התמלאה הלשכה ברוח צעירה ,כאשר  01צעירים ממגוון
יישובי העמק הגיעו למפגש פתוח על כוס קפה .סיפרתי להם על
הנושאים המרכזיים והפרויקטים שהמועצה מקדמת בימים אלה,
והצעירים שאלו שאלות והעלו נושאים ורעיונות שחשוב להם לקדם.
היה משמח לראות חבורת צעירים אכפתיים ,שרואים בעמק את
ביתם ורוצים להיות חלק מהתפתחות העמק וצמיחתו.
יעל ברקן ,רכזת מחלקת הצעירים ,סיפרה על יוזמות שמקדמים
צעירים פעילים בעמק בימים אלו והזמינה את המשתתפים ליזום
ולקחת חלק בעשייה הצעירה המתפתחת ביישובים ובאזור.

כנס ראשי מועצות וסגניהם
השתתפנו בכנס ראשי מועצות אזוריות וסגנים אותו אירחה השנה המועצה האזורית שומרון .בכנס נפגשנו בין
היתר עם שרי החינוך ,השיכון ,ביטחון הפנים ,הפנים והחוץ ועם נציגי משרדי ממשלה וחברי כנסת .זו הייתה
הזדמנות טובה להציף את האתגרים הרבים שעומדים על סדר יומן של המועצות .קיימנו חשיבה משותפת על
תפקידן של המועצות האזוריות בהובלת סדר היום של החברה הישראלית.

הרב הראשי
קיבוץ שדה אליהו ציין בל"ג בעומר  51שנה להקמתו .לכבוד האירוע
הוזמן הרב הראשי -הרב דוד לאו יחד עם בני משפחתו שנענו
להזמנה והגיעו בשישי האחרון .עשרות רבות מילדי הקיבוץ והחברים
קיבלו את הרב בבואו בנפנוף דגלים ובשירה .הקיבוץ לבש חג
וההתרגשות מהמפגש הישיר ומנפילת המחיצות כבר מהרגע
הראשון הייתה רבה .לאורך כל השבת התקיימו מפגשים רבים
ומגוונים עם הרב :מפגשי לימוד ומפגשי שיח עם חברים ,צעירים ועם
חניכי בני עקיבא .בשבת ,בשעת בין הערביים התקיימה "סעודה שלישית" לכל הקיבוץ ,מלווה בשירה ודברי
תורה ורוח המחוברים לנעשה במדינה יום יום .חברי הקיבוץ הופתעו לטובה מהפתיחות וההתקרבות של הרב
לציבור ,וחוו חוויה מיוחדת של התרגשות והתעלות רוח.

תערוכה בקימרון
אבנר רוז מטירת צבי נהרג לפני כשנה בתאונת דרכים בדרכו הביתה .בהחלטה משותפת עם משפחתו ,החליטי
מנהלי ה'בצפר' בו למד ועמותת אור ירוק להקדיש את פרוייקט הסיום להנצחתו .בפרוייקט מציגים חבריו של
אבנר את הרעיונות הקריאטיביים להגברת המודעות לסכנה הקיימת בהסחות הדעת בכביש .הפרויקטים
המוצגים בימים אלה בקימרון אינם יכולים להשאיר אף אחד אדיש שכן הם נוגעים בחיי היום היום של כל אחד
ובפעולות אשר נעשות בהיסח הדעת ואשר עלולות לסכן חיים.

המירוץ לעמק
ה"פורום המשותף" הנו פורום המאגד מספר פעמים בשנה את הפורומים הפעילים של מחלקת ילדים ונוער:
פורום רכזי חינוך ,פורום מדריכי הילדים ומדריכי הנוער ,בנות שירות וחברי שנת השירות.
השבוע קיים הפורום מפגש חוותי להיכרות עם שביל עמק המעיינות והחיבור שלו לקהילות .המשחק היווה
הזדמנות לכולם להכיר מקומות לא מוכרים ביישובים השונים ולפתח מיזמים חינוכיים -קהילתיים בחיבור לשביל.

סרטון המשחק :בשביל עמק המעיינות

שבת שלום !
יורם קרין ,ראש המועצה

