
  30ביום בו הפארק חוגג  לנהל את פארק המים רעות,  ,בחלקי הזכות נפלה

 שנה להיווסדו!

עם , הפך רעות תושבי היישוב לרווחת  1992שנבנה בשנת  ,אותו פארק מים

 30כדי ללמוד איך אחרי  ,כאןל שמגיעים  לרבים  ,השנים למוקד עלייה לרגל

 ! ממשיך להתקייםעדיין  הפלא הזהשנה, 

נו מימשו בתנופת ההתחדשות כנו משה ,)על אף אתגרי הקורונה(גם השנה 

פילאטיס  ובו אולם מתחםבקומת הכניסה בנינו  .עוד שלב בחזון הפארק 

ביחד עם מתחם ש ,חדשים בית קפהומספרה חנות ספורט,  ,כשיריםמ

 !'כל תחת קורת גג אחתה'את שלנו מנגישים למנויים   ,הקיים הטיפולים

לשמירה על איכות  י העולמ ץאמלמ  להיות שותפים ,גם אנחנוהשנה החלטנו  

כל  ת פנלים סולאריים על התקנעבודות ל את ה סיימנולפני כחודש  .הסביבה

 .  (יםימטרים רבוע 1500 -כ) גגות הפארק 

התקנת  בו הקיימים שיפוץ המבניםברק  לידי ביטוי ה לא בא ,שלנו העשייה

הכנסנו   ייםלפני כחודש  .להתמודדות עם משבר האקליםמערכות התורמות  

 !במים , לגילוי וזיהוי טביעות כי מתקדמת שיש המערכת האת   לשימוש

ואף    טביעה יהמתריע על אירוע 'כםח ןשעו'ב ,צוידוהשחייה המצילים בבריכה 

בריכות   שתינבחרנו ביחד עם עוד  למציל את מיקום הטביעה המדויק. המרא

וכל   הזו לתהליך ההטמעה של המערכת פים, להיות שות(יחידות בארץ)שחייה 

  -אחת ויחידהבמטרה זאת 

 !ביטחון ילדיכםעל לשמור על ביטחונכם ו

  



 

 . ועברנ שאת השינוי  לסמלמבלי  ,התחדשותלדבר על  אי אפשר

החדש  להיות שותפים לבחירת הסלוגן  ,הזמנו אתכם המנויים  חצי שנהלפני כ

שלדעתנו מייצג   בסלוגןולבסוף בחרנו  הצעות 180 מכם קיבלנו  .הפארק של

 ! הכי קרוב הכי טוב  פארק המים רעות  -טוב הכי נואות 

על שלטי הפארק ועל   ,(שלנו החדשהלוגו את  ו )תראו את הסלוגן מאד בקרוב 

 הקרובה.  שיחולק לכם בעונת הרישום שיה

 ,שלנוהתחרותיות את הישגי הנבחרות  בכל שנה, אני מבקש לציין במעמד זה

 בנות נבחרת הטניס -יאנה, אביב ואליס :גם השנה היו לנו כאלה  לשמחתיו

  וקטפו את המקום השני "מגרש של הגדולים"בפעם הראשונה ל עלו -  שלנו

מ'   100 -ב  2021לשנת כאלופת ישראל הוכתרה  גלי פסקרה. ת העל"ליג "ב

כאלופת ישראל  הוכתרה ו שלהראשון התואר ה קטפה את   זילברברג נגהחזה, 

   .חופשיבסגנון מ'  400-ב

מי על גם על ההישגים, אלה  רק א לדבר מבקש לחרוג ממנהגי ולאני השנה 

חודש  כלפני סיים  ,שלנו ת השחייהו מאמן נבחר -כרמל לויתן להשגתם.  שתרם

צטרף לאמיר  מכרמל  (.בתפקיד יםשנ 18בפארק המים רעות )אחרי את עבודתו 

שחייה  את נבחרת ישראל ב יאמנו ,שניהם יחדואימן פה עד לפני שנה עופר ש

 ! קרובותשנים הב

חברי הוועד בשם  ו צוות ההנהלה )שנימצא איתי לאורך כל הדרך(בשם  ,בשמי

, אני מבקש  בהתנדבות מלאה(ו רבה במסירות את עבודתם)שעושים  המנהל

גם בשנה    איתנו ותעל שבחרתם להי לכם המנויים בראש ובראשונהלהודות 

מהימים שבהם יכולנו   עשינו כל שביכולתנו כדי שתיהנו,  זוומאתגרת מורכבת 

 ! , גם בשנה הבאהקדימה פארק ה  את הצעידלמוטיבציה  מלאילפעול ואנו 

 

 אריק מורה, מנכ"ל                                                                 

 


