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בעקבות ההצלחה הרבה בשנה שעברה ,אנו ממשיכים את המסורת  -ויוצאים לדרך בעוד שבוע בדיוק
עם פסטיבל המעיינות השני.
הפסטיבל הוא שילוב של אירועים מסורתיים כמו צעדת המעיינות ,מסע האופניים בהפקת רשות
ניקוז ,תערוכת אוספים בגן השלושה והאירוע השנתי לתושבי המועצה בגן השלושה ואירועים חדשים
כמו רב הושענא רבה ,יישובים פתוחים לקהל הרחב ומופעי מוסיקה.
תערוכת האוספים  -תיפתח כבר ביום שישי הקרוב ( )4..2במוזיאון עקבות בעמק בגן השלושה.
התערוכה שנערכת לזכרה של רותי ליבני מקיבוץ ניר דוד שהייתה אספנית ,נערכת זו השנה ה 01 -ועוסקת בתחבורה.

יהודית רביץ  -תפתח את הפסטיבל באופן רשמי ותופיע במוצאי החג הראשון ( )0.01בחאן
הממלוכי בגשר הישנה .יהודית אשר הופיעה באזור כבר מספר פעמים נבחרה גם הפעם במשאל
שנערך בקרב קבוצת מיקוד לפתוח את הפסטיבל .במופע שירים ישנים וטובים לצד חדשים אשר
מתנגנים השכם וערב מעל גלי האתר.
טיול ליל ירח מלא בהנחיית מדריכי קק"ל  -יצא לדרך מיד לאחר המופע.
הטיול  -גשרים ומים בעמק המעיינות ייסוב סביב גשרי הירדן ובריכות הדגים של קיבוץ גשר
במהלכו תתקיים אתנחתא מוסיקלית על שפת הבריכות.
צעדת המעיינות המסורתית תתקיים למחרת בבוקר ,יום שלישי ,4.01 ,בפארק המעיינות.
השנה בצעדה :משחק ניווט סלולרי לכל המשפחה ,תחרות ניווט קבוצתית ,פעילויות והפעלות לאורך המסלול.
אחה"צ פותחים את שעריהם שני יישובים שלנו:
בנווה איתן  -נתארח ונלמד על אפשרויות הקליטה ביישוב תוך בילוי בהפנינג ומופע.
בירדנה  -נחגוג עם הקהילה את חגיגות ה 01 -למושב כמיטב המסורת עם מחולות כורדיים ,מופע קהילתי ומיטב המטעמים.
מסע אופניים בסימן שיקום הירדן הדרומי יצא ביום רביעי 0.01 ,בבוקר.
המסע שנערך זו השנה החמישית ,יצא מגני חוגה לשלושה מסלולים :שניים מקצועיים ואחד לכל המשפחה.
זהו מסע אופניים שפותח גם את חודש 'רוכבים גליל' של הרשות לפיתוח הגליל וישתתפו בו אורחים רבים ,ספורטאים ורוכבים
מכל רחבי הארץ.
'חגיגה בכובע' הוא המפגש השנתי של משפחת עמק המעיינות בגן השלושה שיתקיים באותו היום
( )0.01אחה"צ .תיאטרון רחוב הוא נושא ההפנינג השנה ,ובסיומו הופעה של מירי מסיקה.
כמדי שנה זהו אירוע חשוב מאוד עבורנו שכן הוא מסכם שנה ופותח חדשה ויש בו ההזדמנות לפגוש
את אנשי האזור ,לבלות עם כל המשפחה ולברך לקראת השנה החדשה .הכניסה לאירוע עם הצגת
תעודה מזהה או ההזמנה שחולקה ביישובים.
טיול ליל ירח מלא נוסף יצא עם תום המופע והפעם 'לילה לבן בפארק המעיינות'.
הסיור משלב סיפורים ,מעשיות ותה חם וריחני עם תבליני העמק ,בהנחיית מדריכי קק"ל.

'אצלנו בחצר'  -אנשי קהילות רשפים ושלפים פותחים ביום חמישי ( )2.01את החצר והסוכה להפנינג אתגרי ,שבו יוצגו אפשרויות
הקליטה ברשפים ובשלפים לצד בילוי משפחתי בחצר קיבוץ רשפים.
מופע השקת דיסק אוסף משירי תלמה אליגון לחבורת הזמר שלנו ' -שדות שבעמק'
בניצוחו של חיים אסנר יתקיים ביום שישי ( )0.01באודיטוריום זיידן .זהו דיסק ראשון מזה
 01שנים והעשייה המשמעותית של החבורה באה בו לידי ביטוי .במופע תארח החבורה
את המשוררת ,הפזמונאית והמלחינה  -תלמה אליגון  -רוז.

ערב הושענא רבה ( - )0.01יתקיים לראשונה בקיבוץ טירת צבי .הערב יחל סביב שלושה
שולחנות עגולים ,אותם ינחו אנשי העמק :הרב שלמה אזואלוס ונעמי ורד ,הרב שמעון שורק וחן
שרי ,הרב אסי בלנק ויריב קרין .את הערב נסיים במופע 'מסע אל המקורות' עם שלמה גרוניך.

את כל האירועים הגדולים הללו נסיים בחגיגת הקפות שניות המסורתיות שמכינים לנו אנשי המועצה הדתית בתל תאומים ()..01
והפעם בסימן חגיגות ה 01-01 -ליישובי ביכורה.
במהלך כל השבוע יתקיימו אירועים באתרי התיירות בעמק.
לפסטיבל שותפים רבים ,כולם שותפים לנו בעשייה היומיומית וגם עכשיו בחגיגה הגדולה בסוכות .כך גם יישובי המועצה אשר
נמצאים בצמיחה ופותחים את שעריהם לקליטת משפחות חדשות ומנצלים את החג והתנועה הרבה למפגשי היכרות עם
המשפחות ועם מתעניינים חדשים.
העבודה על הפסטיבל נמשכת כבר מספר חודשים ורצף האירועים הוא שיא בעשייה התרבותית קהילתית כאן בעמק.
אני מזמין אתכם לבוא ולקחת חלק באירועי הפסטיבל ,לטייל ,לבלות ,ליהנות ולנשום את נופי העמק הנפלאים שלנו.
לכל תוכניות הפסטיבל...

חג שמח !
יורם קרין
ראש המועצה
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