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ממשלת ההתיישבות
לפני ישיבת הממשלה שהתקיימה בראשית השבוע בחצר דגניה א' לציון  100שנות התנועה הקיבוצית ,נפגשנו עם ראש
הממשלה נתניהו ובכירי שריו לשיחה ,בה חזר ראש הממשלה והתחייב להמשיך את תנופת העשייה למען הפריפריה .לדבריו
תמשיך הממשלה לקדם את סלילת רכבת העמק והרחבת כביש  ,71ייבחנו דרכים להשיב את מענקי האיזון שקוצצו
לרשויות ותקודם תוכנית להנחות במס הכנסה לפריפריה .מאוחר יותר אישרה הממשלה בישיבתה מיליארד שקלים בעשר
השנים הבאות לשיקום תשתיות ותיקות ,ותקציבים לשימור אתרים היסטוריים בהתיישבות.
מפקד מג"ב
מפקד מג"ב ניצב ישראל יעקב ערך עם בכירי לשכתו ביקור היכרות קצר במועצה .במהלך הביקור דנו בנושאים שונים בהם-
הרחבת מסגרת המתמידים ,שיפור מרכז ההפעלה שלהם ,הוספת תקנים לרבש"ים ועוד .כמו כן צוין לשבח שיתוף הפעולה
הטוב בין כל גורמי הביטחון באזור.
ביקור עם תבלין
מנכ"ל אגרקסקו החדש דוד בונדי בא יחד עם המנכ"ל היוצא שלמה תירוש לביקור היכרות עם חקלאי העמק ,שהם
מהמובילים בארץ בתחום גידול תבלינים ירוקים לייצוא וירקות חממה .הוא התרשם והבטיח לבוא לביקור מעמיק יותר ללימוד
והיכרות.
הבנאליות של האהבה
עונת התיאטרון נפתחה ברוב עם בהצגה מקסימה של תיאטרון בית לסין " -הבנאליות של האהבה" .אין ספק כי מדובר
במפעל תרבותי רב חשיבות .התרבות בכלל ,ותרבות הפנאי בפרט תורמים רבות ליצירת תחושת שייכות ,הזדהות וגאווה
מקומית של האנשים לקהילה בה הם חיים.
אלברט איינשטיין כבר אמר " :עיקר ערכו ומהותו של היחיד אינו בזכות היותו יצור מובדל ,אלא בזכות היותו חלק מציבור אנושי
גדול".
פרס מפעל חיים
פרס על מפעל חיים מטעם התנועה הקיבוצית הוענק למלכה הס משדה אליהו על תרומתה הייחודית והמשמעותית בעיצוב
הגן הקיבוצי והוראת דרכי עבודה בגן שהיו מופת לדורות של גננות ומחנכות ,מראשית ההתיישבות בעמק בית שאן ועד ימינו.
במחיצתה של מלכה ,נאמר במגילת הפרס ,נוצר חיבור מופלא בין אנשים ,בין גננות חילוניות לבין חרדיות ,בין חברות קיבוץ
לעירוניות ,בין בעלות דעות ימניות לבעלות דעות שמאלניות ,בין ערביות לבין יהודיות .במחיצתה של מלכה מתמוססות
המחלוקות ונוצר חיבור ממשי בין אנשים ,נשים בעיקר ,שמיקודו בעבודה עם ילדים בגיל הרך .אנו מצטרפים לברכות
ולהערכה.

אצי"ל )אדם ,ציוני ,דתי ,לומד(
השתתפתי יחד עם דובי טל )ראש המועצה האזורית ערבות הירדן לשעבר( ביום עיון במלאות  15שנים לזכר רצח רבין
שהתקיים בביה"ס שק"ד .הדיון עסק בחיים המשותפים בין דתיים וחילוניים המתאפיינים אצלנו בכבוד הדדי ,סובלנות וכיבוד
השונה והאחר .מה שנראה אצלנו טבעי לגמרי  -שותפות אמת בין דתיים וחילוניים הבאה לביטוי יומיומי בהקמת שכונת
שלפים ,פעילות תרבות וספורט מעורבת וסיוע הדדי ,אינו מובן מאליו בחברה הישראלית המקוטבת והשסועה ומחייב מאמץ
חינוכי ותרבותי גדול ומתמשך בו יש לנו הרבה מה לתרום.
בשערי ירדן
בשקט ,לאט ובטוח הולך ומתקדם אזור התעשייה המשותף לירדן וישראל .השבוע ביקרתי בצד הירדני לראות את המפעלים
החדשים שמוקמים שם ,ולדיון בהיערכות לשיתופי הפעולה בתחומים השונים ,ליצירת מרכז תעסוקה משותף ובהתחלת
ההכנות להכשרת כ"א מתאים שישתלב בפארק.
בית קליבלנד
השתתפנו בחנוכת המשכן החדש של בית קלבילנד במעמד משלחת מכובדת של ראשי הפדרציה היהודית בקליבלנד ,אנשי
שותפות  2000וכמובן ראש העיר וכל שותפינו מהעיר בית שאן .במהלך האירוע הועלה על נס שיתוף הפעולה הטוב והפורה
עם הפדרציה ותרומתה הרבה לפיתוח האזור .היום סיירו ראשי הפדרציה היהודית מקליבלנד בפארק המעיינות ושלפים,
התרשמו והבטיחו להמשיך ולהיות שותפים לפיתוח האזור.
הנוה איתן
במסגרת המפגשים שמקיימת הנהלת המועצה בישובים התארחנו בנוה איתן .נפגשנו עם הנהלת הישוב לשיחה על מטרות
הקיבוץ ויעדיו לשנת  , 2011בהם קליטת משפחות צעירות והשלמת הליכי שיוך הדירות .התרשמנו מהרוח החדשה בהנהלת
היישוב המובילה תוכנית רחבת היקף לקידום ולהצמחת היישוב .המועצה כמובן תשתלב ותסייע ככל הניתן.
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