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צוק איתן
זהו סוף השבוע השלישי של מבצע 'צוק איתן' .מדברים על הפסקת אש ,אך נכון לכתיבת שורות אלה ,זו טרם הגיעה.
נשיא המדינה הנכנס רובי ריבלין הגיע אתמול לביקור תנחומים בבית משפחת קפלן במירב .הנשיא בא לנחם ,לחזק ולהביע
את תמיכתו במשפחתו של צביקה קפלן הי"ד אשר נפל בתחילת השבוע שעבר.
גם השבוע אירחנו בישובי העמק קבוצות ומשפחות מהדרום אשר זוכים כאן לאירוח מופתי ,והמון פינוק ודאגה .בניר דוד
התארחו השבוע קבוצות של תנועת הצופים מיישובי הדרום ,במעלה גלבוע התארחה חברת הנוער של קיבוץ סעד ,קבוצה
גדולה של בני נוער התארחה אצל משפחה בחמדיה ואנשים רבים בקיבוץ היו שותפים לאירוח שלהם ,גם במעוז חיים התארחו
מספר משפחות בסוף השבוע ,ובחטיבת גולני קיבלו חבילות שי שהכינו תושבי ירדנה .יש המון אנשים טובים שפותחים את
ביתם ומזמינים משפחות מהדרום להתארח בביתם .האורחים מבטאים את תודתם על כל העשייה הזו במילים חמות ותשבחות.
אנו גאים באנשי העמק שמרעיפים אהבה אינסופית על צה"ל ועל האורחים הרבים הממלאים את העמק ,על יכולת ההתגייסות
המיידית שלהם ועל הנתינה ללא תנאים.
סיור ראשי רשויות
ביום שלישי השתתפתי בסיור ראשי רשויות לדרום שאורגן על ידי המשרד לפיתוח
הנגב והגליל בהובלת השר סילבן שלום ומנכ"לית המשרד סיגל שאלתיאל .במהלך
הסיור ביקרנו בבית חולים 'סורוקה' שם נפגשנו עם עומרי מיכאלי מכפר רופין
שנפצע יום קודם בלחימה בעזה ואשר תמונתו מכוסה בדגל ישראל התנוססה
באותו הבוקר בשער ידיעות אחרונות והפכה לשיחת היום .עוד ביקרנו במועדון
הכדורגל של הפועל באר שבע ,בנתיבות ,במועצה האזורית שדות נגב ,במשחקיה
ממוגנת בשדרות ובבית חולים ברזילי באשקלון .הסיור בעוטף עזה ,המראות והקולות
רק מחדדים את המשמעות של היותנו עורף איתן ,והחשיבות של האירוח וההפוגות
למשפחות ,לקבוצות ולתושבים הזקוקים למעט שקט מרעשי המלחמה הנשמעים
היטב בכל המרחב הדרומי של מדינת ישראל.
קייטנת איל"ן וית"ד
השבוע הזה היה השבוע של קייטנות איל"ן וית"ד בעמק .והשנה ,בצל 'צוק איתן' חברו
קייטנות מהדרום לקייטנות שלנו וכולם בילו ברחבי העמק.
לשלוחות הגיעו שתי קבוצות .קבוצה שהייתה מיועדת להם מלכתחילה וקבוצה
נוספת מבארות יצחק אשר הגיעה עם בני הנוער שלהם ותגבורת של בני נוער
מקיבוץ עין צורים .קייטנת איל"ן של סעד הצטרפה לקייטנת איל"ן של קיבוץ מירב
וגם בטירת צבי התקיימה קייטנה שם חברו בני הנוער של טירת צבי וכפר רופין
להדרכה ועשייה משותפת בקייטנה .בשדה אליהו התקיימה קייטנת "ית"ד ובעין
הנצי"ב ומעלה גלבוע התקיימו קייטנות איל"ן.
עבודת הנוער ומנהלי הקייטנות שנמשכת כבר שנים רבות בכל היישובים האלו היא
עבודת קודש שלה שותפים רבים מאנשי הקהילות שלוקחים חלק אם באפיית עוגה,
אם בהעברת סדנה ,בליווי או בכל דרך אחרת.
הצבר שלנו בצוק איתן
עשרות חיילים בודדים מרחבי העולם מתגוררים בעמק במסגרת קבוצות של "גרעין צבר" בקיבוצים :טירת צבי ,מעוז חיים,
מעלה גלבוע ,נוה איתן ושדה אליהו .בימים אלו של לחימה ,מתמודדים רכזי הגרעינים בקיבוצים עם הדאגה להם ,לצד הקשר
עם משפחותיהם הנמצאות במרחק אלפי קילומטרים .מתוך תקווה גדולה שכולם ישובו בשלום ,על הרכזים להתכונן גם
להעניק מענה לצרכי החיילים וסביבה מחבקת בשובם .ביום ד' התכנסו הרכזים למפגש עם עירית דרור ,מנהלת המחלקה
לשירותים חברתיים במועצה ,על מנת לחלוק קצת מההתמודדויות שלהם בימים אלו ולקבל הזדמנות להתייעצות עם אשת
מקצוע מומחית בתחום .השיח היה משמעותי ,מורכב ומרגש .אנחנו מצדיעים לרכזים העושים לילות כימים למען חיילי הגרעינים
לאורך כל השנה ,ובמיוחד בתקופה זו.

אגף תקציבים
נפגשנו עם יוני רגב  -סגן בכיר באגף התקציבים האחראי על התעשייה ,ביחד עם ראש העיר בית שאן ומנכ"ל פארק צבאים.
הצגנו בפניו את הצורך הדחוף לתת לפארק צבאים מעמד ייחודי ,שיאפשר להביא לכאן מפעלי עוגן אשר יהוו מנוף לפיתוח
התעסוקה וקליטת משפחות צעירות בעיר ובעמק.
פגישה בקק"ל
בפגישה שהתקיימה השבוע בירושלים נפגשנו עם אפי שטנצלר יו"ר קק"ל ואלי אפללו יו"ר עמית בקק"ל ,לדיון על תוכניות
העבודה המשותפות עם המועצה .קק"ל היא שותף אסטרטגי של המועצה ותרומתה הרבה לפיתוח ההתיישבות והשטחים
החקלאיים מורגשת בכל פינה בעמק .סיכמנו על המשך שיתופי הפעולה בפיתוח פארק המעיינות ,בסלילת שביל אופניים
שיחבר את ישובי ביכורה לצומת עין הנצי"ב ולכיוון בית שאן ,בחיזוק ההתיישבות על הגלבוע ועל שיתופי פעולה נוספים בתחום
החינוך והקהילה.
זכויות הגמלאים
מפגש בנושא מיצוי זכויות לגמלאים התקיים במרפאת ביכורה .המתנדבים של הביטוח הלאומי ענו על שאלות בנושא זכויות
הגמלאים כמו קצבת זקנה ,פנסיה ,סיעוד והנחות שונות .המשתתפים קיבלו קוד אישי למיצוי זכויות וברורים שונים באתר
האינטרנט של ביטוח לאומי .כחלק מייחודו של יום זה ,נערכו גם ביקורי בית לאנשים מרותקים ,על מנת להנגיש להם את
המידע .יום נוסף יערך בהמשך עפ"י פניות תושבים/ישובים.
פגישה עם שר החינוך
נפגשנו עם שר החינוך הרב שי פירון בכנסת .השר מכיר היטב את העמק מהתקופה בה התגורר בעין הנצי"ב ושימש כרב
הישוב .הצגנו בפניו את העשייה החינוכית הרבה ואת ההחלטה שלנו לשים את החינוך במרכז העשייה כמנוף להצמחה אישית
של כל תלמיד וכקטר מוביל לחיזוק בתי הספר ,הקהילות והיישובים ופיתוח האזור כולו.
השר התרשם והבטיח לבוא לבקר ולכבד אותנו בחנוכת בית ספר גלעד החדש שיושלם בקרוב.

נאחל לכולנו שתהא שבת שקטה,
לחיילנו הפצועים  -החלמה ושיבה מהירה לשגרה,
ולכל חיילנו בשטח  -שובו בשלום הביתה.
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

