ד"ש מס' 229
יא' אב תשע"ד
 70באוגוסט 4702
צוק איתן
נראה שהמערכה הזו הסתיימה .ביומיים האחרונים החלו לשוב הביתה החיילים -
המילואימניקים ששוחררו משירות המילואים אליו נקראו ,וחיילי הסדיר שיצאו לחופשות
מנוחה והתאווררות קצרות.
לאורך כל השבועות האחרונים היינו עסוקים מאוד באירוח ,טיפול והגשת סיוע לתושבי
הדרום באשר הם .הפנים היפות של העמק באו לידי ביטוי במלוא עוצמתם .החל מבתים
פתוחים מלאי מתוקים ,פרחים ,ארוחות ,ואהבה לתושבי הדרום דרך תרומות ומשלוחים
מכל סוג שרק אפשר להעלות על הדעת  -לחיילים בחזית ,מבנים שהוסבו לאירוח
קבוצות ,אתרי תיירות פתוחים ללא תשלום ,קייטנות מיוחדות ,ועוד.
תושבים ,ישובים ,מפעלים ,אתרי תיירות ,חקלאים ,בעלי עסקים – כולם לקחו חלק ותרמו ברוחב לב ויד.
אני רוצה להודות לכולכם יחד ולכל אחד באופן אישי על ההתגייסות ,הנתינה העשייה והתרומה לחיזוק הדרומיים אשר מצאו
להם כאן בעמק מקום רגוע ,שקט וחם לנוח בו מהשגרה המתוחה בבתיהם ,כמו גם לחיילי צה"ל ,והמשפחות בבית שחיכו
בדאגה גדולה.
תורנות שמירה
במהלך כל תקופת המבצע לקחו על עצמם בחורי קיבוץ מירב יחד עם חברים נוספים מהקיבוץ הדתי תורנות שמירה לילית
בקיבוץ סעד ,וזאת  -כדי לאפשר לחברי הקיבוץ מנוחה קלה .ביום חמישי בערב הצטרפתי לחבריי וירדתי איתם דרומה.
במהלך הלילה נפגשנו עם מנהל הקהילה וחברים נוספים ,שמענו את סיפורו של הישוב בימים אלה ,וחווינו את החוויה החזקה
והקשה שעוברים התושבים שם תחת האש הבלתי נפסקת.
ישובים פתוחים
השבוע עוד הספיקו להתארח בחמדיה קרוב ל 077-אנשים מאשדוד ליום של כיף בבריכה; בנוה אור אירחו קבוצת בני נוער
מקיבוץ צאלים; בתל תאומים נמשך אירוח משפחות מכל רחבי הדרום במכינה ,אשר בוגריה מפעילים קייטנה מהנה עבור
הילדים; בניר דוד התארחו שתי קבוצות של בני נוער ,ובכל יישובי העמק מצאו להן בית חם ושלו מאות מתושבי הדרום שחלקם
ישהו כאן עד סוף השבוע הזה.
פרחים לשבת
ביום שישי יצאו ילדי העמק לבתי משפחות החיילים מכל הישובים ששירתו באותה עת
בלחימה בעזה והביאו להם פרחים לשבת בתוספת מאפים מעשה ידיהם.
ל  0,477 -הורדים אשר נתרמו על ידי החקלאי הוותיק עובד יצחק ממושב רחוב צירפנו
ברכה לשבת והחלות ,כדורי השוקולד והעוגיות שהביאו הילדים ריגשו את המשפחות
ששמחו על תשומת הלב הקטנה.
מפגש ראשי מועצות אזוריות
לאות הזדהות עם יישובי עוטף עזה ,חיילי ומפקדי צה"ל ,נסענו ביום ראשון האחרון לסיור שיזם מרכז המועצות האזוריות בדרום.
נפגשנו עם שלושה מראשי הרשויות בעוטף עזה :חיים ילין ראש המועצה האזורית אשכול ,תמיר עידן  -מהמועצה האזורית
שדות נגב ואלון שוסטר ראש המועצה האזורית שער הנגב .שלושתם סיפרו על חיי תושבי המועצות בצל הרקטות כבר שנים
רבות ,על השבועות האחרונים בהם הם מתמודדים עם מציאות קשה ,ועל הימים שאחרי בהם יהיה עליהם להתמודד עם
תוצאות המבצע ,החששות לחזור הביתה ושיקום הביטחון וחיזוק הקהילות.
אנו מקווים שביקורינו אכן חיזק אותם להמשך הדרך הארוכה והמאתגרת שעומדת בפניהם.

הפצועים שלנו
במהלך המלחמה נפצעו מספר חיילים מהעמק בדרגות פציעה שונות .אנו בקשר עם הפצועים ובני משפחותיהם אשר נמצאים
רובם ככולם בתהליכי שיקום והחלמה.
אנו מאחלים לכולכם שההחלמה תהיה מהירה ,שתשובו לשגרה במהירות ,ושולחים מכאן חיבוק חם.
מבצע סבתא.
במקביל ל'צוק איתן' התגלגל בעמק "מבצע סבתא".
בגיל עוז 'שברו את הראש' בחשיבה כיצד להביא לידיעת ותיקי העמק את שלל הפעילויות
הנפלאות הצפויות בשנה הקרובה .שיתוף פעולה בין מחלקת הילדים וגיל עוז הניב פעילויות
משותפות שהכינו ,השתתפו ולקחו בהן חלק ותיקי העמק והילדים במהלכן קיבלו הותיקים את
החוברות .מלבד חלוקת המידע ,היו אלה מפגשים רב -דוריים מרגשים ומשמעותיים בישובים.
מטה מול מטה  -שלוחות
מטה המועצה נפגש עם מזכירות שלוחות במטרה לחזק את קשרי העבודה בין המועצה והקיבוץ ולהכיר מקרוב את הצרכים
השונים של הישוב .בפגישה הועלו צרכים בתחום התשתיות הציבוריות וההשפעה שתהיה על הישוב לקראת אכלוס שכונת
הקבע של שלפים והצמיחה הדמוגרפית של שלוחות.
חינוך וקהילה נפגשים
אגף חינוך וקהילה התאסף אתמול לסיכום השנה רגע לפני פתיחתה של שנה חדשה .לאחר חצי יום של למידה מרתקת עם
ד"ר עומר לנס בנושא הורות ,סיכמה נגה גיל מנהלת האגף את הפעילות הענפה של האגף במהלך השנה האחרונה :תכניות,
פרויקטים ,שיתופי פעולה ,בתי ספר ועוד .הודינו לכל עובדי האגף המסורים על פעילותם החשובה ועל תרומתם הגדולה לחיזוק
החינוך והקהילות ולתהליכי הצמיחה והקליטה.
פורום צעירים מתחדש
ביום ה' התקיים מפגש פורום צעירים עמק המעיינות בסדנא של סוזי במסילות .חברי הפורום הותיקים בירכו את המצטרפים
החדשים וערכו להם היכרות עם העשייה הענפה של הצוותים שפעלו בשנה החולפת .לצד הצטרפותם של חלק מהחברים
החדשים בפורום אל העשייה הקיימת בתחומי התרבות והיזמות ,עלו גם רעיונות וכיוונים חדשים ליוזמות צעירות שיצמחו בשנה
הקרובה .למרות התקופה המורכבת ,למרות כל צווי ה ,8-הדאגות והחששות ,הגיעו חברי הפורום אל המפגש בשמחה ומתוך
רצון להמשיך בעשייה המשותפת .קרן אור בימים מתוחים אלו.
"הימים שעוד נכונו לנו
שיהיו נכונים ,שיהיו רכונים
שיהיו מעלינו כמו כפות תמרים.
ואנחנו שני המינים,
נברך עליהם,
ובין כפות ידינו
ידריכו קשתם כוכבים רחוקים
להביט בנו מתוך הלילות,
ולא נבוש להיות מוארים בימים ,בימים" .
(עדית פאנק)
שבת שלום !
יורם קרין ,ראש המועצה

