
 

 

 
 

 
 טורניר מתניה

נפל בשנת   צבי  במחנה  בעת פעילות מבצעית    2002מתניה ראבינסאן מקיבוץ טירת 
'הפועל   ושיחק בקבוצת הנוער של  כדורעף טוב,   הפליטים בג'נין. מתניה היה שחקן 

יחד עם הצוות המקצועי של ענף  . מדי שנה מארגנים בני  'ןבקעת בית שא משפחתו 
 , חברי טירת צבי ומחלקת הספורט של המועצה טורניר כדורעף לזכרו.קהכדורעף בעמ

בקיבוץ טירת צבי. כבכל שנה,    19  -ביום שישי האחרון התקיים טורניר הכדורעף בפעם ה
התאספו עשרות קבוצות שבאו ממטולה ועד באר שבע במדשאות שסביב חדר האוכל  

ומקצוענים חובבים  נשים,  ילדים,  קטגוריות:  בארבע  ספורטיבית    ,והתחרו  באווירה 
שנה    מצויינת. ומדי  רבות  שנים  כבר  רבה  ובמסירות  במקצועיות  מאורגן  האירוע 

 שכבר הפך להיות חלק ממסורות הספורט בעמק.  ,ד קבוצות לטורנירמצטרפות עוד ועו
 
 

 שי לחיילים 
הרכבת   לתחנת  בכניסה  האזור  וחיילות  לחיילי  מתנדבים  צוות  מחכה  ראשון  יום  מדי 
ומצייד אותם במשהו מתוק בדרכם לבסיסים בכל רחבי הארץ. הצוות המורכב מתושבי  
העיר והעמק פועל בנחישות ובמחוייבות כבר שנים ארוכות ורואה במשימה הזו שליחות  

 חשובה.
לחייל המתנדבים  ציפו  ראשון  שבועביום  כבכל  חבילות    ,ים  עם  להם  חיכו  כשהפעם 

חגיגיות אליהן צורפו מכתבים וציורים של ילדי הגנים מהעמק, אשר שותפים בכל שנה  
 לחיילים. חבילות למבצע ה

 
 
 קדמיית דיגיטל א

וואלי במעוז   בספרינגלוותיקי העמק והאזור  בתחילת השבוע נפתחה אקדמיית הדיגיטל  
בתכנית האקדמית שלושה עשר מפגשים אשר ינגישו את העולמות הדיגיטליים    חיים.

השונים לוותיקים ויקדמו את האוריינות הדיגיטלית של כל אחד ואחת מהם. נושאים כמו 
יעמדו במרכז   ועוד  לופה, סמארטפון  ג'ימייל,  גוגל,  פוינט,  אינסטגרם, פאוור  פייסבוק, 

  עמקים האקדמיה נפתחה בשיתוף אשכול כנרת    במהלך המפגשים.  התכנים אשר ילמדו
האזורית והמועצה  שאן  בית  עיריית  וואלי,  ובהשתתפות    וספרינג  השותפים  במעמד 

 העמק והעיר.  וותיקימלאה של 
 
 

 נפרדים מגיורא שחם רשות המים
על התקופה בה התמודד נו בחום רב לגיורא  י בקרוב. הודצוות המים האזורי נפגש עם גיורא שחם מנהל רשות המים שמסיים את תפקידו  

לחוק המים, שאיים על המשכה של החקלאות אצלנו באזור. גיורא פעל מתוך מחויבות   27עם אתגרים רבים במשק המים ובמיוחד עם תיקון  
ם שפירים לעמק ואת  עמוקה להמשך קיומה של החקלאות וההתיישבות בעמק וסייע לגבש הסכם שיאפשר הבאת כמות גדולה של מי

 המשך פיתוחה ושגשוגה של החקלאות בשנים הבאות.
 
 

 תלמידי גלעד במשכן לאמנות 
מוצגת תערוכת עבודות של תלמידי בית ספר    בעין חרוד  באגף הנוער במשכן לאמנות 

גלעד  .גלעד ספר  ייחודיתהוא    בחמדיה  בית  מענים  מסגרת  ניתנים    -   חינוכיים  שבה 
תערוכה  ה .  קשיים רגשיים ונפשייםעם    13-21לבני נוער בגילאי    שיקומיים  - טיפוליים  

בסדנת האמנות    ם לאורך זמן תלמידיה של    עבודתם פרי    היא    המוצגת במשכן  קבוצתיתה
הספר רגשות  הם  בה    ,בבית  מחשבות,  ביטוי  לידי  שונות    תחושותומביאים  בעוצמות 

בעבודות נהנה מיצירות    הצופההקהל    .שיקומי עבורם  -  כשהאמנות משמשת כלי טיפולי 
ומחשבה התרגשות  מעוררות  לעיתימשובחות,  המגלות  של    ם ,  מעולמם  קטן  טפח 

אתמול נפגשנו עם מנהלת המשכן לאמנות והצוות וביקרנו בתערוכה  .  היוצרים הצעירים
  המיוחדת.
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 זיכרון ועצמאות 

  אותנו  עוטף שעל הזרים  ריח הפרחים , ועם הורדת הדגלים לחצי התורן  ,ישראלערבו של יום הזיכרון לחללי מערכות  ב  יורד על העמקשקט  
עשרים וארבע  בדיוק    -ומחר    בעוד מספר שעות תשמע צפירה שתבשר על פתיחתם של אירועי יום הזיכרון בכל רחבי הארץ.  .מכל פינה

 למדינת ישראל.  74-יפתחו אירועי יום העצמאות ה  ,לאחר מכןשעות 
 

ראוי להיכנס אל השמחה גם   .יום הזיכרון ויום העצמאות באה לומר לנו שראוי להיכנס ליום העצמאות מתוך יום הזיכרוןסמיכותם של "
מתוך נימה של עצבות, וגם ראוי להתרפק על דמויותיהם של הנופלים, בתוגה, בשברון לב, עם נימה של תחושת עצמאות, שהיא נימה 

מבטא, ראשית, את החובה לזכור, להכיר ולהוקיר את הנופלים, גם בתוך השמחה על  הצירוף המיוחד הזה.. .של תודעת אחריות
 " )אסא כשר( העצמאות הלאומית של העם היהודי, במדינתו

 
 
 
 
 
 
 

 , בברכה
  יורם קרין,

 ראש המועצה


