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מראש המועצה

סתיו בחלונות ובלבבות
צאו לטבע ,הסתיו הוא עונה בה הטבע חוגג באזורנו ללא מרכאות ,עצי התמר העמוסים פרי אדום )חיאני( וצהוב
)ברי( ,החצבים ,השדות החרושים ועצי הזית לפני מסיק ,מזכירים לכולנו את שאמר האשתורי פרחי על החיים
בפתחו של גן העדן.
נגב/גליל ועמק המעיינות
המשרד לפיתוח הנגב/והגליל הוא שותף פעיל ומוביל לקידום שורה של פרויקטים בעמק ,בהם פיתוח הצד הישראלי
בפארק התעשייה "שער ירדן" המשותף לישראל וירדן .בפגישה עם מנכל"ית המשרד אורנה הוזמן סוכם כי בנוסף
יפעל המשרד לסייע בקידום הקמת המרכז החקלאי  /סביבתי שיפעל בשיתוף ישראלי ,ירדני ופלשתינאי במשולב עם
אוניברסיטאות מובילות בתחומים אלו בארה"ב וגופים בין לאומיים אחרים .מעבר לעיסוק בפרויקטים אלו הובטח כי
המשרד יסייע למועצה בכל הנוגע להשלמת השכונה הזמנית הנבנית בשלוחות עבור תושביה המיועדים של השכונה
המשותפת ובקליטת נערי נעל"ה בפנימייה בכפר רופין.
שלפים ,שחפים או תמר
אפרופו השכונה המשותפת דתיים/חילוניים ההחלטה על שם השכונה מגיעה לשלב הגמר ,אליו עלו השמות "שלפים"
או "שחפים" שמות המורכבים מאותיות הישובים השותפים שלוחות ורשפים .לאחרונה צצה אפשרות נוספת "תמר"
שם בו יש נציגות לשני הישובים )ת ,ו  -ר( כשה  -מ מייצגת את המשותף.
מתמידים לתמיד
השבוע הרמנו כוסית לשנה החדשה עם "המתמידים" ,הכוונה היא לקבוצת החברים מישובי הסביבה המתנדבים
לשיטור למניעת גניבות רכוש ותוצרת חקלאית ולסיוע בשמירה על הסדר והבטיחות בדרכים .תרומתם של מתנדבים
אלו שווה את משקלה בזהב ,והם זקוקים למתנדבים נוספים.
שנינו ביחד
בפגישה משותפת עם נציגי רשות הטבע והגנים )רט"ג( סוכם לגבש אמנה לשיתוף פעולה שתהיה בסיס להמשך
הפיתוח ושימור האתרים בעמק שיעשו בהסכמה ושיתוף פעולה מלא ומבלי שצד אחד יפתיע את השני.
דברים זזים
כוסית נוספת הרמנו לכבוד צוות התרבות של יישובי ביכורה .המשתתפים )מארבעת היישובים( ציינו את השינוי
הגדול שקורה בשנתיים האחרונות ,המכינה ,הפעילות ,התנועה והקרוונים ש"צצו" ביום בהיר אחד ועוד ...התחושה
שבאה לידי ביטוי היא שדברים מתחילים לזוז.
מתנה לחג
לאחר אין סוף פגישות ,דיבורים ופניות  -יש תוצאות!!! השבוע הגיעו לעמק  3אשקוביות למגורים והוצבו במכינה
הקדם צבאית וישמשו את תלמידי המכינה למגורים 4 ,אשקוביות נוספות יוצבו בקרוב במירב  ,מה שיאפשר קליטת
משפחות נוספות עד שתסתיים בניית בית הקבע שלהן.
.

שיווק תעשייתי
אחרי שנים של קיפאון בפארק צבאים הוחלט לתגבר את הפעילות השיווקית במקום ,ולגייס משווקת שתפקידה יהיה
שיווק הפארק והבאת מפעלים חדשים לתחומו .זוהי ללא ספק נקודת מפנה ,ואני מקווה שתביא לפיתוחו וצמיחתו.
פיתוח ובניה
דירקטוריון החברה הכלכלית יצא לדרך בהרכבו המלא ,ותפקידו לגבש את תוכנית עבודה של החברה בשנה
החדשה שתתמקד בנושא תשתיות )בהרחבות ,מים ,הפקת חשמל( וייזום פעילות בתחום התיירות והתעשייה.

כל עוד הנר דולק
אחרי החומר אסיים ברוח  -ערב עיון מרתק של לימוד חוויתי בחסות וארגון "שערים"  -בית מדרש של ישיבת מעלה
גלבוע ,התקיים השבוע בעין הנצי"ב.
הדיונים עסקו במגוון של נושאים בהם :יכולת האדם לחולל שינוי בחייו ,גאווה ודעה קדומה ,התהום שבחיינו ועיון
בטקסטים של התבוננות פנימית.
מצאתי לנכון לסיים את הדף בסיפור שהביא בערב העיון הרב יהודה גלעד ראש הישיבה:

בשעת לילה מאוחרת בעיר וילנה ,צעד רבי ישראל מביתו לעבר בית המדרש לעסוק בתורה ולהתבודד עם קונו .לפתע
הבחין באור קטן מהבהב מתוך חנותו של הסנדלר .תמה רבי ישראל על כך שהסנדלר ממשיך בעבודתו בשעת לילה
כה מאוחרת .נכנס רבי ישראל לחנותו של הסנדלר ומצאו יושב ומתקן נעליים לאור הנר .ברכו רבי ישראל לשלום
ושאלו :אמור נא לי ,מפני מה הנך יושב בשעה כה מאוחרת ומתקן נעליים?'''' ,רבי'' ,השיב הסנדלר בפשטות'' -כל
זמן שהנר דולק אפשר עוד לתקן .''...נרעד רבי ישראל עד עמקי נפשו ,וראה בדבריו של הסנדלר רעיון עמוק
ונפלא ,ומוסר השכל כביר.
ואמר לעצמו :אכן! מה מאוד נכונים הם דבריו של הסנדלר .כבר אמר שלמה המלך עליו השלום'' :נר ה' נשמת
אדם'' -הרי נשמתו של האדם משולה לנר ,וכל זמן שהנשמה שוכנת באדם ודולקת בתוכו ,עליו לעמול ולתקן את
מעשיו ודרכיו.
למדו והשכילו.
גמר חתימה טובה
יורם קרין

