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צביקה קפלן
ביום ראשון קיבלנו את ההודעה הקשה על נפילתו של סרן צביקה קפלן ,מקיבוץ מירב שנהרג
בפעילות צה"ל ברצועת עזה.
צביקה ועדי רעייתו הצטרפו לקהילת מירב לפני כשנתיים עם שני בניהם והשתלבו במהירות בחיי
הקהילה ,ובחודשים האחרונים אף החלו בתהליך תכנון ובניית בית הקבע שלהם בישוב.
כל משפחת עמק המעיינות מרכינה את ראשה ,מחבקת ומשתתפת בצערם הכבד של עדי ,הבנים,
בני המשפחה וכל בית קיבוץ מירב.
בלילה שבו התבשרה קהילת מירב על מותו של חברם ליישוב ,הוקם "כח צביקה".
בני הנוער במירב ,בסיוע קבוצת מבוגרים הקימו סיירת מעשים טובים לזכרו של צביקה קפלן מתוך
רצון לנתב את הכאב והצער ,לכוח שכולו עשייה למטרות חיוביות של תרומה וחיזוק' .כח צביקה'
מתמקד כעת בפעילות תמיכה והזדהות עם החיילים ,תושבי הדרום ועם ישראל ,במשלוח חבילות
לחיילים ,ובסיוע לתושבי הדרום.

פותחים את הבית
משפחות רבות מדרום הארץ ממשיכות להתארח בכל יישובי העמק ומוצאות כאן
קהילות אכפתיות ונדיבות ,המעניקות להן בית זמני חם ושקט ,לצד הזדמנויות
לפעילויות קיץ מהנות.
מלבד המשפחות ,ממשיכים יישובינו לארח קבוצות ילדים ובני נוער; והשבוע -
ילדים ובני נוער מקיבוץ סעד נהנו מקייטנות בקיבוצים מירב ומעלה גלבוע; בני
נוער מקיבוץ להב ומהישוב הקהילתי ורדון התארחו בניר דוד; בני נוער ממרכז
שפירא התארחו בירדנה; חמישים ילדים מאשדוד נהנו מפעילות בחמדיה; ועוד
קבוצות קטנות וגדולות הצטרפו לפעילויות הקיץ במגוון יישובים.
גם אתרי התיירות נרתמו לאירוח תושבי הדרום ,ובשבועיים האחרונים מילאו אלפי
תושבי הדרום את גן השלושה ,גן גורו ,גני חוגה ,גשר הישנה ,מרכז הצפרות
ואתרים נוספים ,אשר התגייסו מיד עם פתיחת מבצע 'צוק איתן' ופתחו שעריהם
ללא תשלום לאירוח תושבי עוטף עזה :משפחות ,קבוצות וקייטנות.
ביחד למען חיילי צה"ל ועסקי הדרום
מבצע איסוף המאפים והתרומות לרכישת מוצרים בעסקי הדרום עבור חיילי
צה"ל ,שהתקיים בשבוע שעבר ,נחל הצלחה גדולה .בעקבותיו ,יצא השבוע
"מבצע פרוכטי  "4לדרך ,בשיתוף פעולה בין הפרוכטמנים מכפר רופין ,פורום
צעירים חמדיה ,מתנדבים מירדנה ומעין הנצי"ב ,ויזמים נוספים .במסגרת יוזמה זו
התגייסו אנשי העמק ותרמו אין סוף מוצרי הגיינה ,חטיפים ,ממתקים ומגבות ,אפו
עוגות ומתוקים ,מפעלי העמק תרמו בשר ותמרים ורבים פשוט תרמו כסף אשר
נאסף כדי לרכוש בעסקי הדרום מצרכים נוספים לחיילים .הבוקר ירדו כולם
בשיירה לפגוש את בעלי העסקים בדרום ,לרכוש מצרכים נוספים בעזרת
התרומות שנאספו ,ולהעניק אותם לחיילים בשטח ,ולסיים בארוחה על האש למאות חיילים ,במחווה של תודה ואהבה.
בשבוע שעבר התקיימה בקיבוץ שדה אליהו מכירת פרחים מהדרום ,על מנת לסייע לחקלאי הדרום ולמנוע מהם הפסדים
גדולים .הודות לתקשורת בין רכזות הסיוע מהיישובים בעמק המעיינות ,התרחבה היוזמה והשבוע מתקיימת מכירת הפרחים
מהדרום גם בניר דוד ,נווה אור ,שלוחות וחמדיה.
תמונות ממבצע פרוכטי  4בדף הפייסבוק של המועצה...

דלת פתוחה
שבוע מורכב עבר עלינו ,בין צער ,אובדן ומתח גדול ,ובין מחוות מרגשות של אכפתיות ורוחב לב .אנו מארחים מאות רבות של
קבוצות ומשפחות מישובי עוטף עזה והדרום ,ובאותן השעות ממש נמצאים רבים מחיילנו בסדיר ,קבע ומילואים באזור עוטף
עזה .חוסר הידיעה מחד ועודף המידע התקשורתי מאידך מכבידים ומדאיגים.
המחלקה לשירותים חברתיים של המועצה פרסמה השבוע קריאה לכל המעוניינים בשיחה או התייעצות לפנות אל העובדות
הסוציאליות היישוביות בכל עת .לפרטים נוספים...

לצד אירועי 'צוק איתן' והפעולות הרבות הנלוות מתקיימת שגרה מסוימת ככל שמתאפשר.
פיתוח מרחבים עסקיים
בשבוע שעבר התקיים כנס אזורי בנושא פיתוח מרחבים עסקיים ביישובים פרי יוזמה של "מעברים בעמק" בשיתוף המועצות
האזוריות עמק יזרעאל ,מגידו ,זבולון ועמק המעיינות .בכנס לקחו חלק ראשי המועצות השותפות ונציגיהן ,איתן ברושי  -מזכ"ל
התנועה הקיבוצית ,יזמים ובעלי עסקים מהאזור ,מרכזי משק ומנהלים עסקיים מהיישובים.
מטרת הכנס הייתה להציג את הפוטנציאל הקיים בקידום יזמות ועסקים קטנים ובינוניים לצמיחה כלכלית ברמת היישוב
והאזור ,ואת היוזמה החדשה המוצעת מטעם "מעברים בעמק" והמועצות לליווי היישובים בפיתוח מרחב עסקי.
השירות מוצע ליזמים ובעלי תפקידים ביישובים ,המעוניינים לבחון ולקדם את מכלול הפעילויות היזמיות והעסקיות הקיימות
והפוטנציאליות ביישוב.
פרטים נוספים לגבי השירות החדש  -פיתוח מרחבים עסקיים ,בקישור המצורף ...
בתי הספר של החופש הגדול
ביום שני הסתיימו להם  01ימים של פעילות חדשה ,מורכבת ,מאתגרת ומגוונת.
משרד החינוך בחר לקרוא לתוכנית "בית הספר של החופש הגדול" ואנחנו
"חופש בעמק" .בפעילות השתתפו יותר מ 011 -תלמידים בכיתות א-ג ממספר רב
של ישובים בעמק ,וגם אם קראנו לתוכנית חופש בעמק הרי בסופו של דבר זה
היה חופש בבית הספר .התלמידים יצאו לפעילות מהנה בסחנה ,במרכז למוזיקה,
בחווה החקלאית ,ובמקומות נוספים אבל רב הזמן הם היו בבית הספר ,בכיתות.
גם אם היו מספר מדריכים בוגרים ,רוב הצוות היו מורכב ממורים .כל הכבוד
לצוותים -על ההתגייסות המהירה ,היצירתיות בבניית התוכניות ,והקייטנות
המוצלחות !

ברכת החלמה לפצועים
ושיבוא שלום עלינו ועל כולם,
שבת שקטה,
יורם קרין
ראש המועצה

