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פרוייקט רגבים
יצאנו להכיר מקרוב את תוכנית "רגבים" :תוכנית חינוכית מיוחדת ולא שגרתית המתקיימת כבר שלוש שנים .במסגרתה-
קבוצת תלמידי י' -יב' ,עובדת מדי יום עד שעות הצהריים בענפי החקלאות בעמק .ובצהריים -חוזרים ללימודי תורה ובגרות
במסגרת הישיבה התיכונית בבית שאן .ביקרנו במשק של שמשון ברזני במושב ירדנה (עגבניות ,תבלינים) ,ובקיבוץ שדה אליהו,
שם פגשנו את שי אלקן מרכז המטעים של הקיבוץ.
המעסיקים שסיפרו על ההתחלה שלוותה בחששות גדולים הביעו שביעות רצון גדולה מהעובדים ,מהחיבור לתלמידים מרגבים,
ועל כך שכיום אינם מוכנים לוותר ומוכנים להעסיק אותם על בסיס קבוע.
אין ספק שלתוכנית יש משמעות ובשורה ערכית וחינוכית ,ושלאור מצוקת העובדים בחקלאות ,שילוב של נוער כזה יכול בעתיד
להקל ולשמש פיתרון ,ולו חלקי ,למחסור בעובדים.
מסע בשביל
 300תלמידי כיתות י' מהעמק יצאו למסע מספר  3בשביל עמק המעיינות .לתלמידים מבתי הספר שק"ד ,וגאון הירדן ומיישובי
ביכורה ,הצטרפו גם חניכי המכינה הקדם צבאית ומספר חיילים מצטיינים .המסע התחיל בטקס שהתקיים ברמת סירין מעל
מנחמיה והמשיך בצעידה במסלול קשה אל כוכב הירדן ,שם הופתעו החניכים מגשם זלעפות שירד עליהם .בערב השני
התקיימו מעגלי שיח מרגשים אותם הנחו תושבים שלנו ששוחחו עם בני הנוער על ערכים של חברות ,נאמנות וחשיבותה של
הקבוצה והקהילה.
המסע הסתיים הערב במצפה אבינדב שעל הגלבוע בטקס חגיגי בהשתתפות ההורים .המסע שהפך כבר למסורת הוא
הזדמנות למפגש מרתק וחוויתי בין כל בני הנוער שלנו וחשיפה לנופים הנהדרים ולאנשי העמק שלנו.
לקליפ היום השני במסע.....
מרחב אזורי
אנו נמצאים בעיצומה של סדנה לפיתוח מרחב אזרחי בעמק המעיינות.
 30אדריכלים מהעמק ,הארץ והעולם ,הגיעו אלינו לסדנה בת שלושה ימים שעוסקת בגיבוש פרוגרמה לפיתוח מרחב
אזורי/קהילתי/אזרחי בלב האזור ,במרחב שבין הקימרון ,מרכז עידן ,האנדרטה והמועצה .האדריכלים סיירו בעמק ,וביקרו
בקהילות שלנו ,שמעו סקירות מקצועיות על תחומים שונים ועובדים בשלוש קבוצות על חומרים רבים שנאספו בחצי השנה
האחרונה .אחרי דיון ארוך ביחד עם אנשי העמק והמועצה ,שעסק במטרות המועצה ,ובציפיות מהסדנה ,מתחילות הקבוצות
לגבש רעיונות ומחשבות אשר יוצגו לנו מחר יום שישי באירוע סיום בקימרון.
הסדנה המרגשת מציפה את האתגרים וההזדמנויות הרבות שיש באזור הקסום שלנו .להם -זוהי הזדמנות להכיר את העמק
על אתגריו וחוזקותיו ,ולנו -הזדמנות להכיר את עצמנו דרכם.

לתמונות מהסדנה...
שבת שלום,
יורם קרין
ראש המועצה

