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איילים ועולים
מתן דהן מנכ"ל איילים ביקר בעמק לדיון בהמשך פיתוח כפרי הסטודנטים "איילים" במנחמיה ונווה אור וקליטת גרעין
הבוגרים של בנוה אור.
בפגישה עלו נושאים שונים ,ונדון המשך שיתוף פעולה ,העמקתו והרחבתו .כמועצה אנו רואים בשיתוף הפעולה עם איילים
חשיבות רבה ומנוף לקליטת ושילוב צעירים בעמק.
שלפים וקהילתיים
נפגשנו עם רשם האגודות השיתופיות אורי זליגמן והצגנו בפניו את פרויקט ההרחבה המשותפת "שלפים" ,לקראת הקמת
אגודה שיתופית קהילתית וקבלנו ממנו את ברכת הדרך.
בפגישה אחרת שעסקה בשלפים גובשו יחד עם רשפים ההסכמות למתווה המוניציפאלי בין הקיבוץ לשכונה.
סוללים ובונים
בשעה טובה ולאחר טיפול מתמשך שלנו ,החלו העבודות להסדרת מעגל תנועה בצומת הגשר הרומי )במפגש בין כביש 90
לכביש  .(71בנוסף מתבצעות עבודות ריבוד ושיפור קטעים בכביש  90החוצה את ישובי ביכורה ומבית שאן למסילות.
במסגרת המאמץ המתמשך לשיפור תשתית התחבורה לעמק ובעמק ,נפגשתי פעם נוספת עם הגורמים המקצועיים במשרד
התחבורה לתיאום הפרויקטים.
במרחק נגיעה
עובדי המועצה השתתפו תחת הכותרת "במרחק נגיעה" ,באירוע לגיבוש צוות העובדים שנוצל לפרידה מעובדים שסיימו
לאחרונה את עבודתם במועצה.
הספורטיביים  -רכבו בשדות העמק על אופניים והיצירתיים  -נהנו מעבודה בעיסת נייר וחריזה אמנותית אצל יזמיות בכפר
רופין .המפגש הסתיים בארוחת בוקר מפנקת במעין המסיל.
תעסוקה כמנוף לצמיחה
השבוע התקיימה ועדת ההיגוי השנתית של מעברים .במהלך האירוע צוינה ההשתלבות הטובה של מעברים שלנו בעמק ,ודנו
בהמשך מעורבות הגופים התומכים  -הג'וינט ,החברה למתנ"סים ומשרד הרווחה בפרויקט חשוב זה.
נבחנים שיתופי פעולה עם אזורים נוספים וגם עם שכנינו מירדן.
מעברים פותחת בקרוב קורס פיתוח כלכלי  -ישובי ,המיועד לבעלי תפקידים )מזכירי ישובים ,מנהלי קהילה ,משאבי אנוש,
מרכזי משק ורכזי צמ"ד( ופעילי תעסוקה בישובים .מטרתו לתת להם כלים לטיפול בסוגיות הקשורות לתעסוקה ופרנסה
והקמת מנגנונים המסייעים לפרט ולקהילה להגדלת כושר ההתפרנסות כמנוף לחיזוק החוסן הקהילתי ,הצמיחה הדמוגרפית
ויכולת ההתמודדות עם תהליכי שינוי.

ספרי תורה
השתתפתי בשני אירועים מיוחדים של הכנסת ספרי תורה .בתל תאומים האירוע התחיל בביתו של צמח גורן והמשיך
בתהלוכה לבית הכנסת ובירדנה האירוע התחיל בביתו של יוסי מנחם והמשיך גם הוא בתהלוכה לבית בכנסת.
באירועים השתתפו תושבים רבים והם היו מרגשים ומיוחדים.
מורה נבוכים
"שערים" בית מדרש ישראלי ,מקיים ביום ראשון ,לקראת שבועות ,ערב לימוד וחוויה בטירת צבי .במהלך הערב יעסקו המרצים
במגוון נושאים הקשורים בחג ובהמשך ישיר הזמר קובי אוז במופע "במורה נבוכים" .הציבור מוזמן.
מצטיין המטעים
רונן מילינצקי ,מרכז המטעים של רשפים ,קיבל תעודת הצטיינות והוקרה מחברת אגרסקו ,על תוצאות מקצועיות טובות
ופיתוח טכנולוגיות חדישות בניהול ענף המטעים .כל הכבוד!
בוגרים במלכישוע
בשבוע שעבר התקיים כנס בוגרים בקהילת הנוער מלכישוע ,במהלכו חולקו מדליונים לבוגרי הקהילה .המדליון הוא הישג
חשוב ביותר לכל בוגר ומציין את תחילתה של דרך חדשה בחייו.
גיל ועוז בירושלים
יום ירושלים צוין בגיל עוז ברוב עם והדר .הבוקר נפתח במגוון פעילויות והרצאות בנושא ירושלים ,המשיך בארוחת בוקר
מפתיעה ומרעננת על גג המרפסת הצופה על כל העמק ,והגיע לשיא בהופעתה המרגשת של שולי נתן אליה הצטרפו
בהפתעה חברי כת המקויה מחפציבה .מאות וותיקי העמק שהשתתפו חזרו הביתה מאושרים .הצעירים מחכים כבר בקוצר
רוח שיגיעו לגיל המתאים...
לקראת ערב שבועות מצורף קטע מתוך דף פרשת השבוע של הקיבוץ הדתי ,שכתב הפעם יוחנן בן יעקב לפרשת במדבר.
"אָנִֺכי ָנַתתִּי ָלהּ ַהדָָּגן ְוַהתִּירוֹשׁ ְוַהיְִּצָהר ָ ...לֵכן אָשׁוּב ְוָלַקְחתִּי ְדָגִני בְִּעתּוֹ ְוִתירוֹשִׁי בְּמוֲֹעדוֹ" )הושע ב ,י-יא( .הגמרא
תּ ְדָגֶנָך ְוִתירֺ שְָׁך ְוִיְצָהֶרָך" )דברים יא,
מעמתת פסוק זה ,אותו נקרא בהפטרה לפרשת במדבר ,עם הפסוקְ" :ואַָסְפ ָ
יד( .רבי חנניא בר פפא מתרץ" :לא קשיא :כאן בזמן שישראל עושין רצונו של מקום ,כאן בזמן שאין ישראל עושין
רצונו של מקום" )בבלי ,ברכות ,לה ע"ב( .כאשר ישראל עושים רצונו של הקב"ה  -יבול האדמה שלנו ,וכאשר אינם
עושים רצונו של מקום  -היבול של הקב"ה .מעטים התחומים בהם שותפות האדם והקב"ה כה מובהקת וניכרת לעין,
כמו החקלאות ולא בכדי שיא הברכה הא-לוקית לעובדיו בכל לבבם ובכל נפשם ,מתבטא ביבול מבורך.
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