צוק איתן
בעוד כיפת ברזל מיירטת את מטחי הרקטות ,ומדינה שלמה סובבת סביב אזעקות,
ממ"דים ,נפילות ודיווחים בלתי פוסקים בתקשורת ,אצלנו מתארחים מאות תושבים
מישובי עוטף עזה ואף צפונה משם.
עם פתיחת מבצע צוק איתן נענו הישובים ,התושבים ואתרי התיירות שלנו במהירות
לפנייתנו ,התארגנו והתגייסו לאירוח משפחות וקבוצות מדרום הארץ .מחמם את הלב
לראות את ההיענות הגורפת ורוח ההתגייסות בעמק.
בסוף השבוע התארחה קבוצת נוער מקיבוץ סעד בקיבוץ עין הנצי"ב .במסגרת האירוח,
הזמינה אותם מחלקת הילדים והנוער במתנ"ס עמק המעיינות להשתתף בטיול ליל ירח
מלא של בני הנוער בעמק בליל יום חמישי .בני הנוער המקומיים העניקו לחבריהם
מהקיבוץ בדרום חולצות טיול ויחד צעדו כולם דרך שדות העמק לאור הירח.
בנוסף ,הגיעה קבוצת משפחות מקיבוץ כרמיה שבדרום להתארח בגשר ,שם הכשירו
אנשי הקיבוץ דירות במיוחד לכבודן .שתי קבוצות בני נוער של הנוער העובד והלומד,
מרחובות וממזכרת בתיה ,הגיעו להשתלמות הדרכה בשעת חירום .הקבוצות ,שהתארחו
ברשפים ובניר דוד ,נהנו מפעילויות משותפות עם בני הנוער בשני היישובים וזכו לאירוח
מפנק ,ובתחילת השבוע שבו לבתיהן ,להדרכה במקלטים ובשכונות.אל המכינה הקדם
צבאית בתל תאומים הגיעו מספר משפחות וחניכי פנימייה מהדרום .את פניהם של אלה
קיבלו חבילות משחקים ,עוגות ודברי מתיקה שהכינו בקיבוץ שדה נחום וארוחות לשבת
שהכינו אנשי תל תאומים.
חדר האוכל בנוה אור ,אשר עומד מיותם רוב ימות השנה ,עבר מתיחת פנים רצינית
כאשר אנשי הקיבוץ התגייסו לנקות ולארגן אותו לכבוד אירוח קבוצת בני נוער מקיבוץ
להב ובמקביל ,בני הנוער והילדים אפו עוגות והכינו חבילות למשפחות הדרום .גם
בקיבוץ מעוז חיים הכינו בני הנוער והילדים חבילות לחיילים ובמהלך השבוע קלטו
משפחות שהגיעו מאשקלון.
בשדה אליהו ,עין הנצי"ב ,מעלה גלבוע וטירת צבי אירחו בני נוער ומשפחות ממשואות
יצחק ,סעד ,בני דרום ,אשקלון וישובים נוספים בקו הרקטות .ובהמשך הגיעו קבוצות בני
נוער מקיבוץ שובל לכפר רופין ,מנבטים לגשר ,מרחובות לניר דוד ועוד.
משפחות בחמדיה ,ירדנה ,שדה נחום ותל תאומים התנדבו לארח
משפחות מהדרום בבתיהן.
בטירת צבי מארחים את קייטנת ית"ד  -לילדים עם צרכים מיוחדים אשר
הייתה אמורה להתקיים במשואות יצחק והועברה עם התאמות קלות
לכאן.
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המכינה הקדם צבאית בתל תאומים הפעילה כל השבוע קייטנה לילדי משפחות מהדרום שהגיעו לכאן עם הוריהם והשתכנו
במבני המכינה כשבוגרי המכינה אשר הגיעו מכל רחבי הארץ מפעילים ,מטפלים ודואגים לכל.
הנוער של קיבוץ טירת צבי ירד לדרום לסייע בהפעלת מערכות החינוך בשלושה קיבוצים במוא"ז בני שמעון ,ואנשי קיבוץ מירב
עורכים תורנות ירידה דרומה לסיוע בשמירות ביישובים.
וסביב יום הצום המשותף י"ז תמוז -רמאדן והיוזמה 'צמים ביחד  -יהודים וערבים בוחרים
בחיים' ,התקיים ביום שלישי ,י"ז תמוז ,מפגש בישיבת הקיבוץ הדתי במעלה גלבוע ,לשם
הגיעה קבוצת מוסלמים סופיים מנצרת לתפילה משותפת ,שיחה וארוחת ערב.
ההירתמות והמחויבות המרשימות כל כך ,מביאות לידי ביטוי את הרוח המיוחדת,
האכפתיות הנדיבות וחום הלב של אנשי העמק .הודות לכם ,מתארחים כאן מאות אנשים וכולם זוכים להפוגה משמעותית
ומחבקת.
זו גאווה גדולה מאוד להיות חלק ממועצה שאלו תושביה.
בורכנו.

ליל ירח
ביום חמישי ,במסגרת טיול ליל ירח מלא המסורתי בהובלת מחלקת ילדים ונוער ,נערך
טקס פרידה מבוגרי י"ב היוצאים כל אחד לדרכו במסגרות שנת שירות ,מכינה ,שירות
צבאי או לאומי .בוגרי י"ב התכנסו לפעילות משותפת ,בזמן ששאר בני הנוער צעדו
במסלול ,העמיקו את ההיכרות בין בוגרי בתי הספר השונים ,צבעו יחד ציור ענק משותף,
ודנו בשאלות על הערכים עליהם התחנכו בעמק ועמם הם יוצאים אל עולם המבוגרים.
שאלות אלו קיבלו משנה משמעות לאור מאורעות החודשים האחרונים ,וחשוב היה
להדגיש את ערכי האחריות והמוסריות הראויים להנחות את בוגרי העמק בכל אשר
ילכו .בטקס הסיום קיבלו בוגרי י"ב שי .אנו מאחלים להם הצלחה ומזכירים להם שישמרו על עצמם ויחזרו כי אנחנו מחכים להם
כאן ,בבית.
כנס השמיטה
הבוקר נפגשנו בכנס השמיטה של ההתיישבות העובדת שהתקיים בקיבוץ גן שמואל .מאות אנשים  -דתיים וחילונים ,חברים
ותושבים ,צפוניים ודרומיים ,הגיעו לכנס הייחודי ,הראשון מסוגו ,אותו יזמה מזכירות הקיבוץ הדתי ואליו נרתמו כל מזכירי
תנועות ההתיישבות וארגוני המגדלים .חודשיים לפני תחילת שנת השמיטה היינו שותפים לחוויה ראשונית ומרגשת של
היערכות חיובית לשנת השמיטה ,על היבטיה הרבים  -החקלאיים ,החברתיים והמוסריים ,והעלאת קרנה של החקלאות
וההתיישבות ,כבסיס לשותפות אמיתית של כל עם ישראל בשנה משמעותית זו.

נאחל שיבוא השקט וישובו החיילים הביתה בשלום !
יורם קרין
ראש המועצה

