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קהילת בית אל
ראשי קהילת בית אל ,גרמנים נוצריים אוהבי ישראל ,ערכו סיור בעמק .אנשי הקהילה המיוחדת הזאת הגיעו לישראל
לפני שנים רבות והתיישבו בזיכרון יעקב .במשך השנים הוקמו קהילות נוספות שהסמוכה אלינו היא במושב מגן שאול
בחבל תענך .התפיסה שלהם היא פיתוח תעשיה ומעורבות קהילתית במקומות ואזורים שגורמים אחרים אינם מגיעים
אליהם .בסיור אצלנו הצגנו בפניהם את האזור על צרכיו השונים וההזדמנויות שהוא מציע ,וסוכם על פתיחת ערוץ
הידברות שבעתיד אמור להניב פירות.
להתראות חבר
ביל הלר יו"ר הועדה לקשרי החוץ של שותפות  2000וקהילת קליבלנד ,הגיע אלינו לביקור פרידה עם סיום כהונתו.
באירוע שנערך לכבודו במרכז זיידן ,ניתן ביטוי מרגש לכל שיתופי הפעולה בין תושבי האזור והרשויות ששותפות
 2000וקהילת קליבלנד היו שותפים לפיתוחם וקידומם ,בהם  -מקהלת לילך ,מגמת המחול ,הנגנים ,המרכז לאומנויות
הבמה ,ושחקני התיאטרון הקהילתי המשותף.
הודינו לביל על תרומתו רבת השנים לאזור והבענו תקוותנו שהקשר החם עימו יימשך גם בעתיד.
קול המוזיקה
הקונצרטינו הראשון מתוך שלושה התקיים במרכז זיידן.
הקונצרטינו מסכם פעילות של מספר חודשים ,נותן לזמרים והנגנים הזדמנות להופיע בפני קהל ,ולהורים והחברים
ליהנות מההשקעה ,הכישרון והמאמץ של ילדיהם .למי שהחמיץ הפעם ,כדאי לבוא בפעם הבאה.
האוטו שלנו גדול וצהוב
אוטובוס חדש בעלות של מיליון מאתיים אלף שקלים מתוצרת "סקניה" שהתקבל במועצה )המימון הוא ממשלתי(
הוא סיבה טובה למסיבה .מחלקת התחבורה של המועצה התכנסה לארוחת בוקר חגיגית לציון האירוע והענקת
המפתח לנהג הותיק ז'ילבר מסעוד שזכה בכבוד לנהוג בו .כאן המקום לומר יותר ממילה טובה על מחלקת
התחבורה של המועצה שהיא מחלקה טובה ומגובשת שעובדיה מסיעים יום יום בבטחה אלפי תלמידים מבתיהם
לבתי הספר וחזרה.
סעו בביטחה
בימים אלו ממש הושלמה הרחבתו של כביש הכניסה לבית יוסף לרווחת התושבים .הכביש החדש ישפר את הנגישות
לישוב לרווחת תושביו והמבקרים בו.
חצי מרתון
ביום חמישי התקיים באזור מירוץ חצי מרתון שהפך לאליפות ישראל למרוצי כביש .למעלה מ  2000 -רצים שהגיעו
מכל קצווי הארץ נטלו חלק באירוע הססגוני העובר בנופי העמק .בהזדמנות זאת אומר מילה טובה לאופירה ורותי ,
לצוות מתנדבי הספורט וכל אלו שארגנו ותרמו מזמנם להצלחת האירוע היפה ובמיוחד לדני שור איש האתלטיקה
הוותיק מטירת צבי שנרתם לארגון האירוע.

ספל קפה ומזוזה
השבוע שתינו קפה עם המשפחות ראשונות שנכנסו לביתן החדש והזמני )עד שתוקם שכונת שלפים( קראוילות
בשכונה הזמנית בשלוחות.
המשך יבוא בשבוע הבא בטקס רשמי לקביעת מזוזה.
בשבחי הגזר
יוסי קנר מנכ"ל גזר שלוחות זכה בפרס קרן ספיר על מצוינות ומפעל חיים בתחום החקלאות .יוסי הוא האיש העומד
מאחורי גזר שלוחות ,שהיא אחת מהתעשיות החקלאיות המצליחות בעמק ,והפרס הוא עדות לכך שרבים יודעים
להעריך את פעלו.
שביל העמק
בשבוע הבא בחופש חנוכה יפרצו בני גיל הנעורים מכל ישובי העמק קטעים חדשים בשביל עמק המעיינות .הרעיון
הוא שקבוצות חינוכיות מישובי העמק ייקחו חלק בסימון ופריצת קטעים מהשביל ,ובדרך זו ילמדו להכיר ולאהוב את
העמק דרך הרגליים .פעילות יפה וחינוכית זאת היא חלק ממהלך כולל להשלמתו ופתיחתו של השביל לציבור
המטיילים.
ואתם רוקדים
ב 23.12.09 -יתקיים במרכז עידן כנס המחול השנתי לזכרו של יאיר שפירא .שפירא בן גבעת עוז היה רקדן בלהקת
בת שבע ונפל במלחמת יום הכיפורים.
הכנס לזכרו הפך עם השנים לארוע מרשים של מחול והזדמנות טובה לכל חובבי הריקוד בעמק ליהנות מהופעות
ברמה גבוהה .כו -לם מוזמנים.
שימו שמן
ברוב עם ואוירה חגיגית הושק השבוע בית הבד במתחם המפעלים האזוריים .המיזם כולו כולל נטיעות של 4500
דונמים של זיתים לשמן )בעתיד יינטעו כרמי זיתים נוספים( ,ואת בית הבד עצמו שהוא הגדול והמשוכלל בארץ.
למשתתפים הוענקו בקבוקי השמן הראשונים מתוצרת עמק המעיינות.
אגדת הזית
בזמן החורבן כשהבית הגדול עלה בלהבות אש ,התמוטטו כל מוסדות הארץ ,השמש שקעה בחשכה והארץ
התעטפה באבלות ובקדרות אין קץ .כל היבול ,העצים והנטיעות קמלו ויבשו ונפלו  -לא רצו להמשיך ולתת פרי,
בעיקר נפגעו שבעת המינים שנשתבחה בהם הארץ ושהיו פארה ,וכשנפלו הארץ והבית הגדול  -הורד הפאר מכל
הארץ והיא נשארה שוממה וחרבה .כל העצים קמלו מלבד אחד ,הזית ,שנשאר עומד על תילו והמשיך לתת פירות.
רטנו נגדו והתפלאו עליו שדווקא הוא ,הסמל של ישראל ,שדווקא הוא יבגוד  -יישאר וימשיך לחיות ,ולכן החרימו
אותו והתרחקו ממנו .כשהרגיש הזית בדבר  -בא אליהם והזמינם לבוא אליו .וכשבאו והסתכלו בו נוכחו לדעת שהוא
כולו חלול "אני נאכל מבפנים נאכל מדמעותיי אע"פ שכלפי חוץ הרי אני גדל ונותן פירות .אתכם אני בצער ומתאבל
אני אתכם".
כולם נדו בראשם לאות הוקרה ,אולם הוסיפו ושאלו :רואים אנו את צערך ודמעותיך אולם למה נשתנית מאחרים
ואינך נופל כמונו? ענה להם הזית באנחה  -להיקמל וליפול אינני יכול ,אני סמלו של ישראל וישראל חי לנצח ואינו
נחרב ,לא קמל ולא נופל ואני כמוהו"
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