
 

 

 

 
 שומר החומות 

בשלישי בערב הורחב תחום ירי הטילים שהגיע לאזור  שובי הדרום. יזור עוטף עזה ויאנו נמצאים בעיצומה של לחימה בא
כבר שנים  תושבי עוטף עזה והישובים סביב  , אשר המחיש את המציאות הבלתי נסבלת אותה חווים  גוש דן ואף צפונה

 גם ברחבי הארץ לא שקט ובמקומות רבים אפשר לראות תמונות קשות מאוד של אלימות והתפרעויות.   רבות.
ובי הדרום, ולנצל את  ישימטה המל"ח של המועצה התכנס אתמול במרכז ההפעלה לדיון והערכות לקליטת אוכלוסייה מ

 ההזדמנות לחדד הנחיות לשעת חירום ברשות. 
אשר פתח אף הוא מרכז    מקומיועם מרכז השלטון ה, בקשר רצוף עם פיקוד העורף  ירי הטילים אנו נמצאים מחוץ לטווח  

ולהשתדל   לשים לב חשוב הפעלה במשותף עם התנועה הקיבוצית ותנועת המושבים, וממשיכים בשגרה ככל האפשר.
המספקת התרעות, להוריד את אפליקציית פיקוד העורף  ודחופות ועוברות במוקדי התקהלויות,  לצאת לנסיעות שאינן  לא  

  הנחיות ומידע מציל חיים בזמן אמת.
אשר יצאו    רבות מאזור הדרום   תושבינו אשר פתחו את בתיהם למשפחות יישובינו ואת ההתגייסות של    מאוד   אנו מוקירים 

  בחינם או בעלות סימלית מאוד.הם להפוגה ואת אתרי התיירות אשר פתחו את שערי
 
 

 חג המים
עמק מתקן התפלה לשיפור איכות מי הירדן הדרומי. זהו  בביום שני נחנך  

מנת  על  חדשנית  טכנולוגיה  המשלב  בארץ,  מסוגו  ראשון  ייחודי,  מתקן 
מים מליחים עיליים המכילים ריכוזים גבוהים   - מי הירדן הדרומי     להפוך את 

 למים שפירים לשימוש חקלאי ומאגרי אנרגיה.    ,של חומרים אורגנים ואצות 
חלק  יהיה  מים המסופקים לצרכני ביכורה,  משמעותית את המשפר  המתקן  

מוכיח שאפשר להתפיל  ובפיתוח החקלאות העתידית באזור,  מרכזי וחשוב  
ומים   ירדן  למים חיימלמי  אותם  ולהפוך  בעמק  תאימה מה  יכות בא ם 

ומטעים. למתקן ההתפלה החדש  ב  ים חקלאיים לשימוש  תרומה חממות 
ירוקה,  לפיתוח  חשובה   אנרגיה  מקורות  של  ממערוהוא  האזורי  ך  חלק 

 האנרגיה השאובה. 
 . ועוד רבים אחרים קבוצת שאן  , נציגיIDEבטקס לקחו חלק כל השותפים: מנהל רשות המים, אפיקי מים, חברת 

 
 

 מפגש במסילות 
פגישה מסילות    קיימנו  קיבוץ  הנהלת  הצעדים עם  על  שמענו  בישובים.  הקורונה  שאחרי  היום  ממפגשי  כחלק 

המשמעותיים והמוצלחים שההנהלה הובילה בשנים האחרונות, ועל הקליטה המוצלחת של עשרות משפחות בשכונות 
בפארק   וסיירנו  הקהילה  ופיתוח  גיבוש  אתגרי  על  דיברנו  מקומית החדשות.  ביוזמה  ומוקם  שהולך  החדש  הקהילתי 

  מרגשת.
 
 

 מנהיגות צעירה
השבוע התקיים מפגש מסכם משותף לבוגרי קורסי המנהיגות היישוביים 

שעסק   ,טירת צביו  ניר דוד, שלפים, שלוחות, עין הנציב  -שה ישובים  ימחמ
זהו במתן כלים פרקטיים לקידום והובלה של תהליכים במרחב הקהילתי.  

היי  הנהלות  עם  יחד  קהילה  שאגף  משמעותי  תהליך  של  שובים שיאו 
 שבחרו בכך מובילים בתוך היישובים עצמם.  

תיקי היישוב, הבנת והתהליך כלל הכרות עומק עם 'סיפורו של מקום' מפי ו
וכן הכרות עם הגופים   המרחב הארגוני, ניהולי, חברתי, תכנוני ותקציבי,

הרלוונטיים הפועלים במרחב ומשפיעים באופן ישיר על איכות חייהם של 
 והן מתבצעות על ידי צוות אגף קהילה. גם ברשפים ושדה נחום,  מקבילות התושבים. בימים אלו מתקיימות הכשרות 

  בישובים נוספים. קיים עוד מספר הכשרות דומות הת למתוכננות במהלך השנה 
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 לשעת חירום ביקורת 
כל מכלולי החירום  נערכה בתחילת השבוע ביקורת מוכנות לחירום של  חירום  כחלק מהערכות פיקוד העורף לשעת 

רום השונים בהתאם לאיום הייחוס ילמצבי הח תה להעריך את רמת המוכנות של הרשות יבמועצה. מטרת הביקורת הי
 את הערכות הרשות בנושאים שונים, קידום ושיפור ההערכות והפקת לקחים.  ולתרחישי הייחוס, לבחון

ערוך   הצוות  כי  ונראה  בשגרה,  חירום  תרגילי  עורך  במועצה  המל"ח  רואים צוות  אנו  ועדיין,  שונים.  לתרחישים  היטב 
מענה מיטבי    חשיבות בתרגול קבוע, בהשתלמויות, ובעבודה עם מנהלי הקהילות וצוותי הצח"י בישובים על מנת לתת 

 בעת הצורך.
 
 

 תיקון ליל שבועות 
הלאומי,   החוסן  את  ולחזק  בשגרה  להמשיך  רצון  אמש    התקיים מתוך 

ניגון  ההגות והלימוד,  ה"תיקון ליל שבועות" על הגבעה בכפר רופין. ערב  

הוקדש לחברינו בעוטף עזה והישובים הנמצאים בעין הסערות ובתפילה 

 השקט באזור.לבריאות הפצועים ולהשבת  

הערב עסק במהות החסד והנתינה והשתלבו בו שותפים מקומיים רבים.  

דוברים את פועלם במרחב בתחומי נתינה   שבעה בפתיחת הערב הציגו  

 שבעהועשייה חברתית, בהמשך התקיימו מעגלי לימוד ולסיום מדרש על  

  שירים העוסקים בנתינה.
 

 
 
 

 החיטה נקצרה, וביכורי השדה כבר מוכנים לחג.הגוונים בעמק כבר הפכו זהובים. 
 ימים כואבים עוברים על כולנו במדינה. 

 נציין את ערב חג השבועות בטקסים, בארוחות משפחתיות ובאירועים קהילתיים. ביום ראשון 
 שת ביטחון מלאה ובשמחה.בתחו ,בשקטנוכל כולנו לחגוג נקווה ונייחל שבחג, שיחול בעוד מספר ימים 

 
 
 

 
 ,שבת שלום

 וחג שבועות שמח!
 

 יורם קרין 
 ראש המועצה


