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פינה בעמק
בשקט ובמקצועיות רועי ברגר מפעיל בחמדיה פאב/בית קפה נחמד ונעים ,הפינה שמו .כמעט בלי יחסי ציבור הוא מביא את
מיטב אמני ישראל להופעות ,שהאחרונה שבהן הייתה של שלום חנוך .בין לבין כל מי שרוצה פינה לכוס קפה ,קצת קולטורה
או שיחה שקטה גם בשעות הקטנות של הלילה מוזמן.
שכונת שלפים
השבוע צעדנו צעדים גדולים קדימה בכל הנוגע לשכונה המשותפת דתיים/חילוניים  -שלפים שמה.
גדעון ישראלי )עין הנציב( מונה לפרוייקטור ויטפל בכל הנושאים הקשורים בהקמתה .בנוסף הגיעו לאתר הזמני בשלוחות 6
קראווילות בהן יגורו המשפחות הראשונות .אנו מקוים ופועלים להצבת  4קראוילות נוספות מה שיאפשר למשפחות נוספות
לקבוע את מגוריהן בעמק עד שיבנו בתי שכונת הקבע.
חצב בשדה
בימים אלו חנכנו את מבנה הגן החדש בשדה נחום .חנוכת גן ילדים בהשקעה של כ 700 -אלף שקלים היא תמיד אירוע
משמח ומרגש המעיד על צמיחה והתחדשות .ואכן בשדה נחום מורגשת תנופת צמיחה ,לאחרונה נחתמו הסכמים לבניית 5
הבתים האחרונים בשלב א' של השכונה ושלב ב' בדרך.
שאלה באזרחות
הוזמנתי לשיחה עם כיתות י"א בגאון הירדן על משמעות המועצה לתושביה ועל יכולתה להשפיע על סדר היום .אחד
התלמידים שאל אותי האם אני מרגיש שאני כראש המועצה משפיע על חיי התושבים.
השבתי לו ,כי בטווח הקצר ההשפעה פחותה ,אבל אני מאמין שעבודה נכונה של המועצה ,מיקוד וקביעת סדרי עדיפויות
חדשים וגיוס התושבים והישובים כשותפים ,תשפיע בטווח הבינוני והארוך ותחולל שינוי משמעותי בעמק.
עם הפנים למושבים
מזכיר תנועת המושבים איתן בן דוד סייר השבוע במושבי המועצה ,למד על הבעיות ותוכניות הפיתוח הכלכלי והחברתי
והבטיח לסייע ולהיות שותף.

נפגשים עם הישובים
במסגרת היערכותה המחודשת של המועצה ותוכניותיה להיפגש עם כל ישוב באופן פרטני ,התקיים המפגש הראשון עם
קיבוץ גשר .במהלך המפגש הוצגו ונדונו תוכניות הפיתוח של גשר ומערכת הקשרים עם המועצה .בדיון עלה הצורך לחזק את
הקשרים עם הקיבוץ ולהעביר יותר פעילות חינוכית וקהילתית למועצה שלנו.
ביקור פנימה
יהודה קלימי עוזר שר הפנים לענייני התיישבות סייר במועצה .יהודה הוא ידיד ותיק של האזור ובביקור הנוכחי חיברנו אותו
לנושאים המרכזיים הקשורים למשרד הפנים בהם :השלמת האיחוד עם מנחמיה ע"י פתרון בעיית המועצה הדתית והסדרת
נושא שטח מטמנות האשפה .בנוסף סיירנו באתר הזמני של השכונה המשותפת שלפים ,דנו בפיתוח המושבים ,בסיוע למכינה
הקדם צבאית ,ובאפשרות שיסייע תקציבית באמצעות הרזרבה התקציבית של שר הפנים.
המכינה צומחת
המכינה הקדם צבאית הולכת וגדלה .השנה החלו את לימודיהם  35חניכים וחניכות ואליהם הצטרפו עוד  15נערים מדרום
אמריקה השוהים כמה חודשים בארץ .פעילותה המבורכת של המכינה יצרה ציפיות לתוצאות מהירות .חשוב לי לציין כי אני
משוכנע שלאורך זמן תהיה למכינה ואנשיה תרומה גדולה למועצה כולה  -שם המשחק הוא סבלנות והתמדה.
סיפור השבוע  -הבמבוק הסיני
היה היה אדם שבעיותיו לא נפתרו והוא התייאש והחל לאבד תקווה .בצר לו השיח את מר ליבו בפני הרב.
שאל אותו רבו ,כמה זמן לוקח לבמבוק סיני ענק לצמוח לגובה של בניין? בשנה הראשונה משקה האיכר ומדשן את השתיל
הזעיר ודבר לא קורה .וכך גם בשנה השנייה והשלישית ,עד שלפתע לאחר חמש שנים ,מגיח הבמבוק ובתוך שישה שבועות
הוא פורץ וצומח לגובה עצום .כמה זמן לדעתך נמשכת צמיחתו? שאל הרב .שישה שבועות ענה האיש.
זוהי טעותך ,ענה הרב ,היא נמשכת חמש שנים ,אם היה האיכר מפסיק להשקות ולדשן ,השתיל היה נובל ומת .ומה באמת
קורה במהלך חמש השנים -בשנה הראשונה מתפתחת מערכת ענפה של שורשים שמאפשרת את הצמיחה ,כל טיפת מים
מנוצלת וכל צעד קטן משפיע לטובה .ייתכן ולא מיד תבחין בהבדל ,אבל הצמיחה מתרחשת.
אל תתייאש אמר הרב לאיש ,אם תמשיך בנחישות והתמדה לטפח את שורש השינוי בסופו של דבר תפרוץ גם אתה ותגיע
לגבהים עצומים.
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