
 

 

 

 זה לא רק ספורט 
  8.5-בתחילת השבוע חנכנו את אולם הספורט החדש במרכז ביכורה, שנבנה בהשקעה של כ

מיליון ₪ בתמיכת מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט. האולם הוא חלק ממרכז הספורט 
עוד  המתחדש והוא מצטרף למגרש השחב"ק )קיצור של: שחקו בקהילה( שבנייתו הסתיימה  

הרב    -טרם תקופת הקורונה. בטקס השתתפו מנהלי הישובים, הרב האזורי ורב תל תאומים  
וצוות  אזואלוס  י  שלמה  לתושבי  קהילתי  יהווה מרכז  והחדיש  שובי  יהמועצה. המרכז החדש 

מ"ר    1200האולם החדש שגודלו    ביכורה ומרכז ספורט וחוגים לתושבי עמק המעיינות כולם.
 כולל מגרש כדורסל ואימונים משוכללים, חדרי מלתחות, חדרי שופטים וחדר חוגים. 

 
 פורום תיירנים

באתר ש ירני עמק המעיינות במפגש חגיגי באגדת לחם  פורום תיביום שלישי בבוקר נפתח  
תיירנים מאתרי התיירות בעמק וכן יזמים   20. במפגש לקחו חלק מעל  'גשר הישנה'  התיירות 

מדריכים, מפעילי    -שהם חלק ממערך התיירות הכולל ונותני שירותים נוספים ותומכים כגון  
בורים והיכרות סביב שולחן ארוחת הבוקר  המפגש הראשון עסק בחי  סדנאות, מבשלים ועוד.

 "החברים של דקלה", העוסק בחיבורים בין אנשים.  באמצעות המיזם הייחודי
אשר יביאו לידי ביצוע   ,בהמשך מתוכננים להתקיים עוד מספר מפגשי למידה, סדנאות ותוכן

משותפת   את  פעילות  העמקשתספר  של  הייח  ,סיפורו  והעשייה  הפעולה  שיתופי  ואחת באמצעות  אחד  כל  של  ודית 
 בתמיכת מעוף ומשרד הרווחה. ,מהמשתתפים. את הפורום מובילים המועצה ומעברים מעיינות כנרת 

 
 פורום מובילי צעירים בישובים

, שמטרתו חיזוק תחושת הגאווה מעיינות, בשיתוף התנועה הקיבוצית בשבוע שעבר יצא לדרך פורום מובילי צעירים עמק ה
וללמוד פגשנו את מובילי הצעירים מהישובים השונים,    צעירי העמק.והבית בקרב   יחד על האתגרים המעסיקים את   להכיר 

שלנו. מרתקת   הצעירים  הרצאה  התקיימה  המפגש  אגמון  עם    במהלך  הצעירים יאיר  בחיי  שונות  לזוויות  הצצה  סיפק  אשר 
  .הסדרה "וואי וואי וואי" באמצעות 

 
 מסיימים שנה בתכנית נש"ר

וע התקיים מפגש סיום השנה באודיטוריום זיידן, ומרגש היה לראות איך כל כך הרבה  השב
מעל   כל הסגרים והבידודים בדרך.בתקופה הקורונה, למרות  ילדים המשיכו והתמידו ללמוד  

במרכז עידן   וגם בישובים    באוויר הפתוח   בהרכבים או  למדו במהלך השנה בזום,  ילדים ש  120
הוכיחו בערב הסיום שהתשוקה למוסיקה צלחה את האתגרים והכל תחת הנחיות הקורונה,  

חשוב   .של שנת הקורונה והביאה לידי ביטוי יכולות מוזיקליות, השקעה ותוצרים משמחים 
המורים  את  גם  כאן  המובילים   לציין  את    והצוותים  פגשו  לשטח,  ויצאו  ויתרו  לא  אשר 

 מרות האתגרים. את המוסיקה הזו אי אפשר להפסיק...התלמידים והמשיכו את הפעילות ל
 

 לאתי מדליה 
שמטרתם  ,אחת לשנתיים, בקיץ ובחורף מתקיימים המשחקים העולמיים למושתלי איברים 

האיברים  העלאת  תרומת  לחשיבות  העולמית  ושיח  קיום ,  המודעות  ובנושא  דיון    עידוד , 
 .המושתלים לעסוק בספורט כדרך חיים 

העולמיים    שבועיים לפני   המשחקים  באופן ,  לראשונההתקיימו  הקורונה  מגפת  לאור 
וצוותים    3,000מעל  ומדינות    52  וירטואלי. משפחות  תורמים,  מושתלים,  משתתפים, 
כבר  , אשר  אתי חן ברייר מקיבוץ ניר דוד שהיא מושתלת כליהלקחו חלק, ביניהם  רפואיים,  

השתת 2019-ב שהתקיי  פה,  העולמיים  אנגליהבמשחקים  בניוקאסל  בחרה    הפעם ש  ,מו 
-40מדליית כסף, בקטגוריית מושתלות איברים בגילאי  בהליכה ושחייה. אתי זכתה ב  בשני מקצים:  הק"מ הנדרשים   5לבצע את  
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 שבת שלום,
 ,  יורם קרין

 ראש המועצה 
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