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יום פיזיקה לזכר יותם גלבוע בגאון
בגאון הירדן התקיים בשבוע שעבר יום עיון בפיזיקה לזכר יותם גלבוע.
יותם ,בן מעוז חיים ,נהרג בתחילת מלחמת לבנון השנייה כשניסה כפרמדיק להציל את חברו ליחידה .יותם היה נער רב
כישרונות וקסם ,אהוב על כולם ,מנהיג רגיש לסביבתו ומחנך מטבעו .יום העיון לזכרו היה למסורת בבית הספר בזכות משה
כהן ,מורה לפיזיקה שיותם היה כל כך קשור אליו .הפעם הוקדש היום לחקר המוח ,ותלמידים ממגמות הפיזיקה והביולוגיה
ביחד עם מורים מתעניינים ומשפחתו של יותם חוו יום אקדמי מאלף .בדברי הפתיחה נשאו דברים לאה גלבוע ,אמו של
יותם ,ומפקדו בעת הקרב ,הם ריגשו מאד את המשתתפים.
מסיבת ספר
אירוע מרגש התקיים במכינה הקדם צבאית בתל תאומים ,לכבוד יציאתו לאור של הספר " -עמק המעיינות" .בספר
תיאורים של מעיינות רבים בעמק ,כשלכל מעיין מצורף קטע לימוד קצר מתוך מקורותינו ,בהקשר של שמו או סיפור
היסטורי הסמוך אליו .להכנת הספר היו שותפים חניכי ומדריכי המכינה במספר מחזורים בראשותו של משה קוסטה שהגה
והוביל את הרעיון.
טורניר מתניה
בשבוע שעבר התקיים בטירת צבי ,זו הפעם התשיעית ,טורניר
הכדורעף המסורתי לזכרו של בן הקיבוץ מתניה רבינסון הי"ד.
מדובר במפעל הנצחה ייחודי ומרגש הצובר תאוצה ,משתתפים
ואוהדים מדי שנה.
השנה השתתפו בו  43קבוצות ,מטירת צבי ומכל קצוות הארץ,
שלא נרתעו מתחזיות הגשם והתקבצו למדשאות הקיבוץ.
הטורניר היה מלוה השנה ביריבות חזקה בין הרכבי קבוצות
חדשים וישנים ,אשר הציגו רמת משחק גבוהה יחסית ,עם שמירת הוגנות ספורטיבית ויחסים מופלאים בין משתתפי
הטורניר .בסיכומו של יום שכולו אביב ,ספורט ,חברות והתרגשות זכתה להניף את הגביע קבוצה מבאר שבע.
התעוררות וצמיחה
בתחילת השבוע ביקרנו בחמדיה ונפגשנו עם הנהלת היישוב .בכביש הכניסה לקיבוץ מתבצע בימים אלו על ידי המועצה
שיפוץ נרחב ויפה ,אולם הספורט שופץ ובתוך היישוב עבודות רבות של שיפוצי בתים על ידי חברים ותושבים ,המראה
מלבב .יש תחושה חזקה שהיישוב נמצא בנקודת זינוק טובה לקליטה וצמיחה .קיימנו דיון על ההערכות המשותפת של
המועצה ,והאזור ,ביחד עם הנהלת הקיבוץ ,למימוש תוכניות ההמשך.
הוא משלנו
עמוס יעקב משדי תרומות ,מונה לתפקיד מפקד מחוז ש"י במג"ב .זהו תפקיד חשוב ומשמעותי ואנחנו בעמק גאים
ומברכים .שיהיה בהצלחה.
תנים וכלבת
בעקבות המקרים האחרונים של נשיכות התנים ומקרי הכלבת שהתגלו באזורינו ,כינסנו השבוע ישיבת חירום של כל הגורמים
האחראים והממונים על פי חוק .בישיבה השתתפו בין היתר מנהל השירותים הווטרינרים ,הווטרינר הראשי של רשות הטבע
והגנים ,מנהל לשכת הבריאות האזורית ,ווטרינר המועצה ועוד .דרשנו מהשירותים הווטרינרים ורשות הטבע והגנים ,לבצע
פעולות דחופות להורדה משמעותית של כמות התנים באזור ולהגנה על ציבור התושבים .ניתנה הוראה לביצוע מיידי של
פעולות באזור מעוז חיים ונווה איתן ובהמשך באזורים נוספים .כמו כן סוכם על המשך והעמקת הפעילות המשולבת בשטחי
החקלאות באמצעות ההתארגנות העוסקת בכך ,במטרה לפתור את הבעיות גם בטווח הארוך.
יום השואה
השתתפתי בטכס מכובד ומרגש של בית ספר גאון הירדן שהתקיים בקימרון .הטקס שהוכן ובוצע על ידי התלמידים הוקדש
השנה לשואת קהילת יהדות סלוניקי ,הגדולה בקהילות יוון ,שאנשיה גורשו לאושוויץ ורבים מהם הושמדו שם .שולבו בטקס
משפחות מהאזור ששורשיהן בסלוניקי וביוון .טכסים נוספים התקיימו בבית ספר שק"ד ובמוסדות נוספים בעמק.

גנבת הספרים
יום השואה צוין באופן מיוחד השנה במכלול מעיינות.
ילדי חוג התיאטרון (הקבוצה הצעירה והבוגרת) העלו את
ההצגה "גנבת הספרים"  -בעיבוד ובימוי של אסנת תל דן ,לפני
החברים הותיקים מהעמק ,חלקם ניצולי שואה .הקהל התרגש
והתלהב מההצגה.
גם תלמידי חטיבת הביניים מאולפנת גלעד ובי"ס שק"ד צפו
בהצגה.
בערב נכחו בקהל בני משפחה וחברים שגדשו את האודיטוריום .סה"כ צפו בה כ 750 -ילדים ומבוגרים.
כפתיח להצגה ,הופיעה בריקוד "הרכבות" ,קבוצת בוגרות (מורות למחול ובנות י"ב) שהוקמה השנה כלהקה ייצוגית של
המרכז למחול.
חינוך בונה קהילה בונה חינוך
"בוני קהילה" בשותפות  2000מובילים ,יחד עם מחלקת ילדים ונוער ,קורס למובילי חינוך ביישובים .מטרת הקורס הנה
התאמת המערכות ליישובים המשתנים תוך חיזוק המערכות והקהילה.
בקורס שותפים  5יישובים :מעלה גלבוע ,נווה אור ,מעוז חיים ,עין הנצי"ב וכפר רופין.
מפגש הפתיחה המשותף ,נערך השבוע בבית שותפות  ,2000היישובים ימשיכו לקורס של  5מפגשים יישוביים וישובו
להיפגש בהמשכו של הקורס לשתף וללמוד האחד מהשני.
אנחנו מקווים שזו סנונית ראשונה ובעקבותיה יגיעו קורסים ליישובים נוספים.
ספורט ב"רימון"
כמיטב המסורת הבית ספרית ב"רימון" התקיים השבוע יום ספורט
לילדי חטיבת "דרור" ,חטיבת החינוך המיוחד ב"רימון" ,המתכננים,
המארגנים והמבצעים הם תלמידי שכבת ו' ב"רימון".
בבית הספר השילוב ההדדי בין תלמידי "רימון" ותלמידי "דרור" הוא
דרך חיים.
יום הספורט שמכינים תלמידי כתות ו' לתלמידי "דרור" מהווה יישום
של כל הידע שצברו התלמידים בנושא אוטיזם ,תיווך ושילוב .יום
הספורט התקיים באווירה שמחה ומכבדת תוך כדי שיתוף פעולה
מרשים ומרגש בין תלמידי "דרור" לתלמידי שכבת ו'.
יריד התיישבות בגליל
השבוע התקיים בראשון לציון יריד התיישבות בו השתתפו כל המועצות האזוריות והיישובים מהגליל ,במטרה לחשוף את
ההזדמנויות להתיישבות בצפון .ההופעה שלנו ביריד הייתה מצוינת .נציגי היישובים שהגיעו ,ואנשי הצמיחה הדמוגרפית
והתיירות שלנו התארגנו למופת ושיווקו מצוין במיצג מרשים ומלהיב .הביתן היה ממוקם טוב ,הייתה אווירה של קליטה
וצמיחה ,והחבורה שלנו "שדות בעמק" הופיעה נהדר ושרה את "שיר" עמק המעיינות בפארק .בהחלט עושה חשק לגור
בעמק המעיינות .לתמונות מהיריד ...
הפנטגון ,מרכז ביטחון
השבוע חנכנו את מרכז הביטחון המשולב של עמק המעיינות .המרכז נמצא במבנה בו היו משרדי המתכננים של משרד
החקלאות .בטכס השתתפו עמיקם סבירסקי ,ראש היחידה להתיישבות במשרד הביטחון ,יונה יצחק ,ראש תחום חירום
וביטחון במשרד הפנים ,עוזי לוי ,מפקד מג"ב צפון ,רן אופיר ,מפקד תחנת משטרת בית שאן ,אנשי ביטחון רבים מהעמק,
המתמידים ואנשי המועצה והאזור ,שכולם היו שותפים להקמת המרכז החשוב הזה .המרכז יהווה בית לכל אנשי הביטחון
והוא משתלב במרכז ההפעלה וההערכות לשעת חירום .לתמונות ...
יום סבבא
ביקרנו ב"יום סבבא" שמתקיים זו השנה השנייה ברציפות בבית ספר דקלים בחמדיה .ליום המקסים הזה הגיעו סבים
וסבתות ,מהעמק ומכל רחבי הארץ ,שבאו לבלות יום עם הנכדים והנכדות שלומדים בדקלים .זהו יום מקסים שמשלב חינוך
וקהילה וחושף את הפעילות היפה והמגוונת של דקלים בפני משפחות הילדים .הנכדים/תלמידים הפליאו לשיר ולרקוד,
סבתא דבי קורתי ברכה ,סיוון המנהלת ניצחה על הכל וכולם נהנו מיום קסום ,סיור ופעילויות בבית הספר .היה סבבא!
לתמונות ...

מצדיעים לתרנגולים
בשנות ה 60 -תחת שרביט בימויה של נעמי פולני ,הפכה להקת התרנגולים לאחת מאבני היסוד של הזמר הישראלי .בלהקה
השתתפו בין טובי הזמרים והיא ביצעה משיריהם של מיטב היוצרים הגדולים של התקופה .בין השירים המוכרים' :ככה
סתם'' ,שיר השכונה'' ,אין כמו יפו בלילות'' ,שיר השוק'' ,אוהבי הטבע'' ,זמר אהבה לים'' ,יוסי – ילד שלי מוצלח' ועוד.
המועצה האזורית עמק המעיינות ,בשיתוף רשת ג' ומשרד החינוך מצדיעים לנעמי פולני וללהקת התרנגולים,
במופע מיוחד בהשתתפות תלמידי מכלול מעיינו"ת ,מקהלות לי-לך ,תזמורת והרכבים ,קבוצת המחול הבוגרת ,שחקני
תיאטרון הנוער ,להקת 'שדות שבעמק' ,מלווים וסולנים מהעמק .רשמו לפניכם -
 62-62במאי באולם הקימרון .אל תחמיצו! לפרטים נוספים ...
יום הזיכרון
ערב יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל יצויין ביום א' בשעה  20:00עם הישמע הצפירה בכל ישובי המועצה.
למחרת ,יום ב' ,יום הזיכרון  -יתקיימו טקסים בבתי הספר ובאנדרטה האזורית-
בשעה  08:30הטקס המרכזי באנדרטה
בשעה  09:10יתקיים טקס בבי"ס שק"ד
בשעה  09:20יקיים בי"ס גאון הירדן טקס באולם הקימרון.

קצר פה כל כך האביב
דוד גרוסמן

יש רגע קצר בין אדר לניסן
שהטבע צוהל בכל פה
הוא שופע חיים
שיכור ומבושם -
איך שיופי יכול לרפא!

קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך
מבטו רק נפקח
אך התחיל ללבלב -
רק ניתן לי ותכף נלקח.

קצר וחטוף ושובר את הלב
לחשוב שהוא תכף ידעך
מבטו רק נפקח
אך התחיל ללבלב -
רק ניתן לי ותכף נלקח.

נסער ומשולהב ומתיז
ניצוצות -
ייבול ויצהיב
אך עוד רגע ּ
כי הנה בשוליו כבר הקיץ
ניצת -
קצר פה כל כך האביב.

אביב עול-ימים וסוער
וסופו-
כבר כתוב בעלי ניצניו,
אבל הוא מסתחרר
כפרפר במעופו,
וכמוהו-נצחי בעיניו.

ואת ואני היודעים
ונורא הדבר שרק הוא לא -
עד כמה קצרים החיים,
החיים הקצרים שניתנו לו.
נדיב ונסער ומכאיב
קצר פה כל כך
האביב.
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