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רגבים בשדה-אליהו
תכנית רגבים הוקמה לפני מספר שנים עבור נוער מכיתות י'-יב' והיא משלבת עבודה חקלאית עברית ביחד עם לימודי קודש
ולימודי תיכון פורמאליים לתעודת בגרות.
התכנית שצברה לעצמה הערכה רבה בקרב חקלאים רבים בעמק ורשמה גידול משנה לשנה הייתה מפוזרת עד היום
במספר דירות בבית שאן .לאחרונה חיפשו ראשי התכנית מקום גדול שיוכל להכיל את כל תלמידי התכנית באכסניה אחת.
לאחר מספר בדיקות יזמה המועצה פניה לקיבוץ שדה אליהו לקבל את התכנית .לשמחתנו הרבה הנהלת הקהילה ראתה
בתכנית החשובה הזו בית טבעי בקיבוץ שדה-אליהו ,קיבוץ שדוגל לאורך השנים בעבודה חקלאית עברית ,ונרתמה
במהירות להעביר החלטות ולקבל את התכנית לבנין יעודי ליד בית הספר שקד .הקיבוץ רואה פוטנציאל רב בחיבור של
תלמידי רגבים עם הקיבוץ וענפי החקלאות שלו ,עם הנוער ,עם בית המדרש לבוגרי צבא ,ועם בית הספר שק"ד.
אנו מאחלים לתכנית ולקיבוץ שיתוף פעולה פורה ומוצלח שיתרום להרחבת התכנית.
אורלי לוי
ח"כ אורלי לוי אבוקסיס שהיא תושבת המועצה (מסילות) ערכה ביקור רשמי קצר
במועצה ,כחלק משיתופי הפעולה איתנו .את הבוקר החלה בהיכרות עם אולפנת גלעד
בקיבוץ חמדיה .אורלי לוי שהיא חברת כנסת מצטיינת ויו"ר הועדה לזכויות הילד שמעה
מאלכס קליין המנהל את סיפורו של בית הספר ,על הילדים שמגיעים מכל רחבי הצפון
ועל בנייתו של המשכן החדש לבית הספר .מחמדיה המשיכה למכינה הקדם צבאית
בתל תאומים שם נפגשנו עם המחזור החדש של החניכים ,והצוות הוותיק ,שסיפר על
המשימות והאתגרים ועל הרצון להשאיר בכל אחד מהחניכים שמתגייסים בתום השנה
לצבא" :חתיכת עמק וחתיכת ביכורה".
ערב הוקרה ופרידה
במושבי ביכורה יש לא מעט אנשים טובים וצנועים הנותנים מעצמם למען הקהילה.
מזכירויות היישובים והצוות החינוכי החליטו להוקיר את פועלם בארוע מרגש .באווירה
משפחתית נערך ערב שכולו הוקרה והערכה לאותם האנשים :חברי וועדים ,וועדי בית
כנסת ,וועדות תרבות וחינוך ,צוות המרפאה ,רבשי"ם ,רבנים ,צוותי החינוך הפורמאלי
והבלתי פורמאלי ואנשים נוספים המוצאים את הדרך לתרום לקהילה.
הערב נערך בבית ספר ביכורה ובמסגרתו גם ניצלו התושבים את ההזדמנות להוקיר
את עבודתו של נחמיה בוכריס המנהל היוצא של בית הספר ולאחל הצלחה למנהל
החדש ערן שלו.
מושבי ביכורה נמצאים כיום בתנופת פיתוח וצמיחה ,ובמרכז הגוש עובדים על פיתוח
המרחב הציבורי שתוכנן בתהליך של שיתוף ציבור ובקרוב יחלו העבודות על פיתוח
חורשת ביכורה לרווחת התושבים והמטיילים.
גלבוע – מעיינות פותחים עונה
אתמול בערב פתחו חגיגית מועדון הכדורסל המשותף גלבוע-מעיינות וקבוצת הכדורסל גלבוע-גליל את העונה החדשה
בהפנינג מרשים ומלהיב ,בהשתתפות מאות שחקני המועדון והוריהם  -באולם בגן נר .האירוע נפתח בטורניר נוער ארצי,
נמשך בהרצאה של הג'ודוקא והמדליסט האולימפי אריק זאבי "לנצח בקרבות היום יום" ,והסתיים בהצגת הקבוצות ,משחקי
ראווה ,תחרויות קליעות ,וברכות לפתיחת השנה החדשה.
אנו נכנסים לשנת השותפות החמישית במועדון המוצלח והצומח הזה ,שהפך למועדון מוביל ברמה הארצית ומהווה מוקד
משיכה ומקור גאווה למאות ילדים ובני נוער מעמק המעיינות.
חג ירוק
היום הוצבו ביישובים מיכלי מיחזור חדשים בצבע סגול לאיסוף בקבוקים ואריזות זכוכית .מיכלי האיסוף הוצבו בשיתוף פעולה
עם תאגיד המיחזור "ת.מ.י.ר" כחלק ממהלך ארצי של חוק האריזות ,המשתלב בחזון המועצה המדבר על עמק כפרי וירוק.
בצעדים קטנים ובטוחים אנו מטפלים בכל פעם בנושא נוסף ומיד אחרי החגים יפתח קורס קיימות ואיכות סביבה לתושבים.

חג האסיף
השבוע הסתיים בציר הענבים בכרמי היין הצעירים של מירב ומעלה גלבוע במרומי ההר .זוהי שנת הבציר השנייה ,כשהשנה
נבצרו לראשונה גם הנטיעות הצעירות יותר  -וכך כל  551הדונם הנטועים בהר ו 75-זני הענבים הכלולים בהם ,הניבו מעל 011
טון ענבים שהובלו אחר כבוד ליקבי בנימינה ,במטרה להפוך ליין משובח .אך הסתיים לו הבציר – וכבר החל השבוע מסיק
הזיתים בכרמי הזית שבעמק ,ובו בעת  -נמשך גדיד התמרים במלוא יופיו ועוזו ברחבי העמק.
"ארץ חיטה ושעורה וגפן ותאנה ורימון ,ארץ זית שמן ודבש".
סכך ואנברה מעמק המעיינות
משרד החקלאות ופיתוח הכפר נוטל זו השנה הרביעית ברצף ,חלק בסוכת הנשיא
בירושלים ,שתפתח לקהל הרחב בחול המועד סוכות.
בסוכה יוצג תמר מזן "אנברה" ,שנחשב לתמר הגדול בעולם ,אותו מגדלים בחוות
הניסיונות 'חוות עדן' בעמק המעיינות .תמר ה"אנברה" נשתל בארץ לפני כ 1 -שנים,
ורק כעת נקטף הפרי הראשון.
ה"אנברה" גדל גם בערב הסעודית ,אך אצלנו הגודל של ה"אנברה" מגיע היום לכ8 -
ס״מ ,והצפי שיגיע בהבשלה מלאה לגודל של כ 71 -ס״מ .בארץ נמצאים  71עצים מזן
האנברה ,כולם בחוות עדן .גידול תמר האנברה הוא ניסיון ייחודי וחדש בארץ .מבקרי
הסוכה יוכלו לראות את תמר ה"אנברה" ולהשוות את גודלו עם תמר מג׳הול ,הנפוץ
והמוכר בישראל.
פסטיבל המעיינות
ההכנות לפסטיבל הסתיימו .לפני מספר שנים רק יכולנו לחלום על פסטיבל משלנו,
לפני שלוש שנים יזמנו ועשינו פסטיבל ,והשנה  -הוא מתעצב ומקבל כיוון ,יחד עם
שותפים רבים שלקחו חלק בתכניות ,בהכנות ובביצוע כל הפעילויות הרבות
שמתוכננות לכל השבוע של חוה"מ סוכות.
מגדלי המים והמבנים הנטושים מקבלים חיים במהלך החג וחוזרים ללב הקהילות
בעמק.
אמנים ,זמרים ,מוסיקאים ,אספנים ,צלמים ,צועדים ,רצים ועוד רבים יתפסו את
מקומם ליד המגדלים.
בין כל שלל האירועים יתקיים גם האירוע השנתי והמסורתי למשפחת עמק המעיינות
בגן השלושה ,שהשנה הוא כולו 'עגול' :אלמנטים עגולים יהיו מרכז ההפעלה לכל
המשפחה  -כדורים ,חישוקים ,גלגלים ,מגדלים ,טרמפולינות ועוד ,כשבסיומו של הערב יופיע רמי קליינשטיין.
הולך להיות חג שמח במיוחד!
לתכנית הפסטיבל....

מגדל המים ברשפים ,הבוקר

עמוק עמוק אני עוד מבקש לי
סוכת שלום וצל התאנה
אבל כעת אינני מתעקש עוד
אם לא עכשיו  -אולי בעוד שנה.
שרק יהיה מה שהיה עד הנה
בין הזמנים המשנים פניהם
שרק אדע לחוש עוד את האושר
בדברים המובנים מאליהם.
עמוק עמוק אני עוד מבקש לי
סוכת שלום לנוח בצילה
אך מאמין כי המעט שיש לי
גם הוא הרבה יותר מכל תפילה.
יורם טהרלב

חג שמח!

