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מראש המועצה
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 26נובמבר 2009

מזל טוב
בניר דוד חגגו השבוע את יום הולדתה ה 100 -של מלכה דוידזון ממייסדות הקיבוץ.
בשם כל תושבי המועצה אני שולח לה ברכת מזל טוב ובריאות טובה.
מקום בלב
מקום בלב היא תוכנית קהילתית ייחודית ,שפותחה במח' לשירותים חברתיים במועצה עבור הורים וילדיהם .מטרתה לתת
כלים להורים להתמודדות עם האתגרים ,הבעיות והקשיים בקשר וחינוך ילדיהם .התוכנית מתקיימת באמצעות מפגשים
בישובים .התקיימו כבר מספר מפגשים והציבור מוזמן להשתתף.
ארכיון וגנזך מצטיינים
לאחרונה התקיים ביקור של נציג הגנזך הלאומי ממשרד ראש הממשלה בארכיון המועצה .במכתב ששלח למועצה לסיכום
הביקור הוא כותב" :ברצוני לציין לטובה את פעילותה המסורה והמקצועית של רחל קרת מנהלת הארכיון והגנזך.
המועצה יכולה להתגאות בארכיון היסטוריה ומגנזה עשירים המסודרים בצורה טובה ומקצועית" .סוף ציטוט.
תמיד ידענו והערכנו את עבודתה של רחל בארכיון ,ועכשיו יש לנו גם גושפנקא רשמית ,ואנו בהחלט גאים.
עדיפות לאומית
לאחר ביקורים ודיבורים רבים בנושא ,שלחנו מכתב רשמי למנכ"ל משרד ראש הממשלה אייל גבאי ,בבקשה להכליל את כל
ישובי המועצה במפת העדיפות הלאומית החדשה שמתגבשת .בתשובה קבלנו הבטחה לשקול זאת במלוא הרצינות.
ראש אגף תיאום ובקרה במשרד ראש הממשלה ,שסיירה באזור ,התרשמה והביעה את הערכתה מהעשייה ההתיישבותית
הרבה אצלנו.
ממשיכים להיפגש
השבוע נפגשנו עם נציגויות שדה נחום ומעלה גלבוע כחלק מהמפגשים אותם הנהגנו עם ישובי המועצה ,לקראת גיבוש
תוכניות העבודה שלהם ב  2010-במטרה להכיר ,ללמוד ולסייע.
שדה נחום  -בקיבוץ פועלת לאחרונה הנהלה חדשה המובילה חזון של קהילה אחת משותפת ומגובשת קיבוץ-שכונה
קהילתית-תושבים ,ותוצאות עבודתה כבר מורגשות בשטח .לקיבוץ יש פוטנציאל צמיחה של  150משפחות נוספות ובכוונת
המועצה לסייע למימושו.
מעלה גלבוע  -הקיבוץ נמצא בתנופה כלכלית וקהילתית ,קולט משפחות ומקדם פרויקטים של אנרגיה חליפית ,בהם אנרגיה
שאובה ורוח .הבעיה המרכזית בהמשך הפיתוח היא תשתיות ומבני ציבור שאינן מתאימות לקצב הגידול והצמיחה .יעשה
מאמץ לרתום את משרדי הממשלה השונים לסייע.

כנס ראשי מועצות
ירון ואני השתתפנו בכנס של ראשי המועצות האזוריות אותו ארחו המועצות האזוריות מטה אשר ומעלה יוסף ..במשך שלושת
ימי הכנס שהתקיים במעלות ,סיירנו באתרים השונים והתקיימו דיונים רבים על מנהיגות ,אתגרי ההתיישבות בפריפריה ודרכי
התמודדות עם הבעיות השונות ומדיניות הממשלה .יש לציין כי במועצות שארחו את הכנס ,למרות השקט השורר היום בגבול
הצפון ,יש הערכות ביטחוניות והתמודדות ארוכת טווח עם האיומים הביטחוניים.
בעזרת השם
לסיום סיפור צבעוני ששמענו בעת ביקורנו בישוב זרעית .המושב נוסד בשנת  1967על ידי בני מושבים בגליל ,במסגרת
מבצע "סוף סוף" שנועד לתגבר את התיישבות היהודית בגליל .כעבור שנתיים שונה שמו מ"זרעית" לכפר רוזנוולד ,על שמו
של נדבן יהודי-אמריקאי ויליאם רוזנוולד .השם האשכנזי עורר התנגדות עזה של התושבים .כתוצאה מהמחלוקת התפתחה
"מלחמת שלטים" אלו מסירים ואלו מחזירים .יום אחד התורם ובני משפחתו היו אמורים להגיע לישוב לטקס חגיגי לחנוכת
היישוב ונוצרה מבוכה גדולה .איך פותרים את המחלוקת? בצר להם פנו אנשי הסוכנות ליהודה זיו ,יו"ר ועדת השמות
הממשלתית ,תיכף מגיעה המשלחת ואנו חוששים ממבוכה גדולה .שמע יהודה את כל הצדדים ,שקל והכריע  -יש לקרוא
לישוב זרעית ומיד שמו בכניסה למושב שלט בשם זה .הגיע יום הטכס והנדבן רוזנוולד בא למושב ואנשי הסוכנות חששו
מכעסו של התורם המכובד .כשנחשף השלט עם השם זרעית ,הפתיע רוזוולד את כולם ,ובלי להתבלבל הכריז  -איזה שם יפה
בחרתם לישוב  -ראשי תיבות של זכר רוזוולד עמנו יישאר תמיד.
ובא לציון גואל.

שתהיה לכולנו שבת יפה ומבורכת
יורם קרין

