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מרד של תקווה
ומבוגרים  ילדים  ועשרות  ז'-ח'  כיתות  תלמידי  כ-500 
נוספים, ביקרו וקיבלו הדרכה מרתקת, בתערוכת "מרד של 

תקווה" לציון יום הזיכרון לשואה ולגבורה.
התערוכה מספרת את סיפור העם היהודי בשואה, מתארת 
ואת  לשלטון  הנאצים  לעליית  שהובילו  התהליכים  את 
קורות היהודים במחנות ובגטאות. התערוכה מציעה חוויה 
חינוכית עשירה של דילמות, היכרות עם סיפור המלחמה 
והאובדן, העמקה בסיפורן של תנועות הנוער והמרידות 

השונות, למידה מזיכרון העבר ובחינה של חיינו אנו. 
את ההדרכות בתערוכה קיימו עשרות חניכי י"א שחזרו רק 
זה  את  להעביר  ובחרו  לפולין  מהמסע  כשבועיים  לפני 
תובנות  האישיות,  חוויותיהם  על  סיפור  כדי  תוך  הלאה, 

ומסקנות מהמסע.
והלומד  העובד  הנוער  של  הצוות  הוביל  הפרוייקט  את 

במועצה בשיתוף מרכז עידן.
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למען תחושת הביטחון
אנשי המחלקה להתיישבות במשרד הביטחון הגיעו השבוע 
לסיור היכרות ולימוד של מרכיבי הביטחון הנחוצים לישובים 
בעמק הירדן.נציגי המחלקה, בראשות נוחי מנדל, שמעו על 
הצרכים של האשדותיים, מסדה ושער הגולן ובדקו מה נחוץ 
לצוותי הכוננות וראשי הביטחון בשאר ישובי העמק. קב"ט 
המועצה, אורי אפרת, הסביר מהן הנקודות שבהן חשוב 
פטרול  דרך  גדר,  שכוללת  ביטחונית  מעטפת  להשלים 

מוסדרת ותאורה.
יצאו  המועצה,  ראש  בלשכת  שהתקיימה  הישיבה  לאחר 
נציגי משרד הביטחון ביחד עם אנשי מג"ב בעמק הירדן, 
נציגי החטיבה המרחבית של צה"ל ונציגים מטעם משרדי 
השיכון, הפנים והחינוך לסיור באזור הגבול עם ירדן, במרכז 
ההפעלה החדש של המועצה ובאתר הרכבת הישנה בצמח.

מריון בזמן גיבורת היופי 2019
שבו  ומיוחד  מרגש  יום   - השנייה  השנה  זו   - התקיים  השבוע 
 - לתואר  שואה  ושורדות  דרך  פורצות  אמיצות,  נשים  הוכתרו 
"גיבורות היופי 2019". מעמק הירדן הוכתרה בתואר המכובד 

מריון בזמן מקיבוץ אפיקים. 
אנשי אגף הקהילה של המועצה, בראשות איריס שובל, הגישו 
את שמה של מריון בזמן כמועמדת לזכייה בתואר והדגישו את 
גדלה  מריון  ההשראה:  ומעורר  האתגרים  רצוף  חייה  סיפור 
בברלין וכשהיתה בת 7 הצליחו הוריה להימלט לארגנטינה, שם 

חיו מספר שנים כשהם מסתתרים בתוך ג'ונגל.
לישראל  עלתה  והיא  ילדים  שני  למריון  נולדו  נישואיה,  לאחר 
שהתאלמנה,  לאחר  אפיקים.  בקיבוץ  בעלה  עם  והשתקעה 
נישאה שוב ונולדו לה ולבעלה השני עוד שלושה ילדים. היא 
סעדה אותו במיטת חוליו בנאמנות עד שנפטר והיא התאלמנה 

בשנית.
מריון היא אשה חזקה, סקרנית ופעילה למען זולתה. כיום היא 
בעמק  המייסדים  במרכז  הפעילות  הנשים  כאחת  מתבלטת 
חברי  שרים,  בנוכחות  שהתקיים  ההכתרה,  במעמד  הירדן. 
כנסת, ראשי רשויות ונציגים ממועצות אזוריות בכל הארץ – ייצג 

את המועצה האזורית עמק הירדן המנכ"ל דודו פרץ.
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הפינה השמחה של תלמידי 'נופי ארבל'
את  אלה  בימים  השלימו  ארבל'  'נופי  הספר  בית  תלמידי 
הממתינים  הילדים  עבור  ומשחק  בילוי  פינת  של  הקמתה 
המרכז  של  הגסטרואנטרולוגיה  במכון  ולטיפול  לבדיקה 

הרפואי ע"ש ברוך פדה בפוריה. 
מדובר ביוזמה שעליה החליטו תלמידי בית הספר, במסגרת 
הקשר".  סוד  את  "מגלים   – בחרו  שבו  השנתי  הנושא 
התלמידים ביקשו לתרום ולהיתרם מכל מה שמצוי בסביבתם 
בית  הדיג,  מכון  אלון,  יגאל  בית  חיים:  הם  שבה  ובקהילה 

החולים פוריה ועוד.
דוברת המרכז הרפואי, מיה צבן, סיפרה: "יש לנו קשר מאד 
על  חשבנו  המורים.  צוות  ועם  ביה"ס  תלמידי  עם  מיוחד 
אפשרויות שההתנדבות תהיה הדדית ועל דרכים שבהן הם 
יוכלו להתנדב ולתרום למען המרכז הרפואי. ביחד עם מנהלת 
פינה  הקמת  של  הרעיון  נולד  והצוות,  גרסול  הדס  ביה"ס, 

מיוחדת לילדים במחלקה".
וספרים  צעצועים  משחקים,  ארגזי  ותרמו  אספו  התלמידים 
בניצוחן של שולי גוזלן אטיאס ואיריס משען. במקביל נתי 
כוננית  הילדים  פינת  לטובת  בנה  המוכשר,  הבית  אב  דרי, 

וארגז משחקים מעץ. 
לפני חופשת הפסח הגיעו המורות תיקי רחמני ולאה קפלן 

אשר הובילו את הפרויקט ביחד עם התלמידים.
הודתה  חוץ,  במרפאות  האחראית  האחות  תמיר,  אוסנת 
לתלמידים ולמורות ואמרה: "הבאתם לנו הרבה אור, שמחה 
ושעות של כיף והנאה לילדים. אנחנו מלאי הערכה ותודה". 

בראשון ושני: עבודות לתחזוקת הגשר
חברת  של  עבודות  יתבצעו  במאי)   5-6) ושני  ראשון  בימים 
 .90 כביש  על  דגניה  גשר  תחזוקת  להשלמת  ישראל'  'נתיבי 
נתיב  ייסגר   - למחרת  בבוקר  חמש  ועד   21:00 בשעה  החל 
תנועה אחד למעבר כלי רכב. במקום תהיה הכוונה של פקחים.
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לגדל אותם לבריאות
בעלת  קהילתית  חקלאית  חווה  פועלת  חוקוק  בקיבוץ 
את  לשווק  אלה  בימים  מתחילה  אשר  יחודיים,  מאפיינים 
מפורט  (מידע  והסביבה  הירדן  עמק  לתושבי  שלה  התוצרת 

יותר ניתן למצוא בעדכוני החדשות באתר המועצה). 
נוער,  לבני  להעניק  כדי  הוקמה  בחוקוק  קיימא'  'חוות 
וחינוכית.  תעסוקתית  מסגרת  חינוכיות,  ממסגרות  שנפלטו 
בנשירה  ונמצאים  "מנותקים"  המוגדרים  נוער  בבני  מדובר 
גלויה או סמויה. בישראל, הערכות מדברות על כ-10% מבני 
ואינם מצליחים  15-18), שנפלטו ממסגרות  (בגילאי  הנוער 

לחזור לבתי הספר. 
'דרור  בתיכון  לחקלאות  מהמגמה  נוער  בני  מעסיקה  החווה 
ביחד  נשירה.  בסכנת  נוער  בני  על  בדגש  ברביד,  גליל' 
וימי  לימודים  ימי  המשלבת  תכנית  החווה  מנהלי  מציעים 
תוך  לימודיהם,  חוק  את  לסיים  לנערים  ומאפשרת  עבודה 
איוורור, שנחוץ  ומעט  וחברתיות  מיומנויות מקצועיות  פיתוח 

להם, מאתגרי הלימוד בבית הספר. 
במהלך החודש הקרוב, מתעתדים אנשי 'חוות קיימא' בחוקוק 
לפתוח קו חלוקה חדש ליישובי העמק. סלי הירקות של החווה 

יגיעו לישובים  דגניה, אפיקים ואשדות יעקב איחוד. 
לפרטים ניתן לפנות לאסתי 052-8408455

Kaima.hukuk@gmail.com

בקרוב: ספריית העמק בבית גבריאל
של  והשיפוצים  הבינוי  עבודות  טובה  בשעה  החלו  השבוע 
גבריאל.  לבית  בקרוב   תעבור  אשר  הירדן  עמק  ספריית 
לתושבי  תהיה  ובסופן  כחודשיים  להימשך  צפויות  העבודות 

העמק ספרייה חדשה, המותאמת לצרכיהם. 
סיפור,  (שעת  הספרייה  פעילות  עברה  כבר  לאחרונה, 
את  ישלים  הבינוי  גבריאל.  בית  למתחם  סופרים)  הרצאות 

התהליך שהחל לפני זמן מה. 
ליהנות  נוכל  הקרוב,  יולי  חודש  שבתחילת  תקווה  כולנו 
בהיותנו  הקשורות  פעילויות  ומשלל  ונעימה  נוחה  מספריה 

עם הספר.
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נעים להכיר: משמר העמק
שוטרי משטרת ישראל ולוחמי משמר הגבול קיימו השבוע יום 
המועצה  בשיתוף  והסביבה,  הירדן  עמק  לתושבי  פתוח 
האזורית עמק הירדן. מאות מבקרים - ילדים, בני נוער ובוגרים 
– הגיעו ונהנו מתצוגת אמצעי לחימה של שלל יחידות חילוץ, 
תזמורת  של  וססגוני  מרשים  ממופע  וגם  ואבטחה  הצלה 

המשטרה.
יכלו  שבהם  עמדות  הוצבו  שבצמח  כנרת  מול  במתחם 
המבקרים להתרשם מהציוד העומד לרשות יחידת 'המתמיד' 
בעמק הירדן, השיטור הימי, יס"מ העמקים (מכונה המבצעת 
ירי של צבע), מד"א, קק"ל, כיבוי אש, החטיבה המרחבית של 
צה"ל ביחד עם צוות הרבש"צים, סיירת ההורים של המועצה, 
הרשות  הסביבה,  איכות  על  לשמירה  והיחידה  הכנרת  רשות 
לבטיחות בדרכים, יחידת החילוץ של עמק הירדן ועוד שפע של 

אביזרים ואנשי מקצוע מיומנים.
יכולות  הוצגו  שבמהלכה  חווייתית,  מפעילות  נהנו  המבקרים 
חבלה,  הגבול,  משמר  ישראל:  במשטרת  שונות  יחידות  של 
כלי-רכב  אופנועים,  סיור,  פלילי,  זיהוי  פרשים,  כלבנים, 
מגוון  ועוד  בדרכים  זהירות  תצוגות  ימי,  שיטור  משטרתיים, 

פעילויות.
מחמאות ותשואות לרס"ב קובי אלברט, מפקד מש"ק עמק 
הירדן, רס"מ צפריר יצחקי, מב"ס עמק הירדן, רפ"ק מרזוק 
אשכול,  מש"ק  מזרחי,  מיקי  רס"מ  טבריה,  רמ"ג  גאנם, 
רס"מ מאיר אביגדור, מש"ק אשכול, רס"ר שירן קורדובה, 
מש"ק אשכול ותודה גדולה במיוחד לסנ"צ אלי סילוק, מפקד 

משטרת טבריה.
על הביצוע עמלו ביחד איתם גם אנשי המועצה האזורית עמק 
עברי,  כוכבי  ודורי  כנרת  מול  מנהלת  לשם  אורית  הירדן, 

מפיקת האירוע.



מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"
מה במועצה: "השבוע בעמק הירדן"

עשו לנו לייק
בפייסבוק!

פניות הציבור
pniot@j-v.org.il

עדכונים באתר המועצה
www.j-v.org.il

גיליון 141
כ‘ז ניסן | 2 מאי 2019    

- 8 -

ילדי כפר חיטים יסיימו ללמוד בעמק הירדן
המליאה  בישיבת  הודיע  גרינבאום  עידן  המועצה  ראש 
שתיפתח  הקרובה,  הלימודים  משנת  החל  כי  האחרונה, 
בספטמבר 2019, לא ייקלטו עוד ילדים מכפר חיטים במערכת 
החינוך של עמק הירדן. ההחלטה על כך התקבלה לאחר דין 
תחתון,  גליל  האזורית  המועצה  אנשי  עם  ממושך  ודברים 
החינוך,  במשרד  המחוז  מנהלת  ועם  אותה  ואישרו  שקיבלו 
הילדים  להורי  גם  נמסרה  ההודעה  שמחון.  אורנה  הד"ר 

ולהנהגת היישוב כפר חיטים ואושרה על ידם.
כפר  ילדי  כל  כי  הודיע ראש המועצה,  טוב,  רצון  כמחווה של 
יוכלו  חיטים הלומדים כעת במערכת החינוך של עמק הירדן, 

לסיים את כתה י"ב בתיכון בית ירח.

לגדול ביחד
במרכז החדשנות שבמכללת כנרת התקיים השבוע מפגש בין 
כל רכזי הצמיחה הדמוגרפית של הישובים לבין ראש המועצה 
הירדן,  בעמק  הדמוגרפית  הצמיחה  ומנהל  גרינבאום  עידן 
עמק כהן.  ראש המועצה ומנהל הצמיחה הדמוגרפית פרסו 
את תפיסת העולם של המועצה בנוגע לשירות והליווי הצמוד 

שבכוונתם לתת לישובים במהלך תהליכי ההתרחבות.
המסר שעבר היה, כי ראש המועצה יהיה שותף מלא לפעילות 
הפורום לצמיחה הדמוגרפית בעמק הירדן והבהיר, כי המועצה 
תעמיד לרשות תהליך הקליטה וההתרחבות של הישובים את 
כל האמצעים העומדים לרשותה מתוך רצון להעביר את המסר 

שמדובר בפעילות מבורכת וחשובה לעתיד של עמק הירדן.

שילוב תרבותי עם הגליל התחתון
לאחר מספר פגישות עבודה בין נציגים משתי המועצות – יצא 
השבוע לדרך שיתוף פעולה בין מחלקת התרבות של המועצה 
מהגליל  שכנינו  של  התרבות  למחלקת  הירדן  עמק  האזורית 

התחתון.  
לאלו  הדומות  מהנחות  התחתון  הגליל  תושבי  ייהנו  מעתה, 

שניתנות בבית גבריאל לתושבי עמק הירדן. 
לרכוש  הגדלת נפח המשתתפים בפעילות תאפשר למועצה 
מיגוון  את  להעשיר  ובכך  מוזלים  במחירים  תרבות  אירועי 

הפעילויות התרבותיות שאותן אפשר להציע לתושבים.
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העמק מתגייס להציל את ורד
עשרות רבות של תושבים התכנסו השבוע לערב מיוחד במינו, 
אשר ממחיש את תחושת המחוייבות ההדדית המאפיינת את מי 
לקריאה  נענו  העמק  ישובי  מכל  הירדן.  בעמק  לחיות  שבחרו 
ורד  והתייצבו בשני בערב בבית גבריאל, כדי לחבק ולחזק את 

סמית, חולת כליות מקיבוץ מעגן, אשר זקוקה לתרומת כליה. 
מקווה  חבריה,  על  מאד  ואהובה  ותיקה  מועצה  עובדת  סמית, 
בדיאליזה,  שנים  לאורך  שמטופלים  מי  של  מגורלם  להימנע 
סובלים מפגיעה קשה באיכות חייהם ועלולים לשלם בסופו של 

דבר בחייהם.
תוכל  לא  כי  סמית  התבשרה  כאשר  חודשים,  כשלושה  לפני 
להיעזר בבני משפחתה לשם תרומת כליה – התארגנה קבוצה 
גדולה של חברים ממקום עבודתה, מקיבוצה ומכל רחבי העמק 
והחליטה לארגן בבית גבריאל ערב להעלאת המודעות לנושא 

תרומת כליה מן החי בישראל ובעמק הירדן בפרט.
כל מי שהגיעו לערב ושנטלו חלק בהפקתו ובהוצאתו אל הפועל 
– עשו זאת בהתנדבות. הזמר דני בסן תרם את הופעתו בערב 
והקדיש לורד סמית שלושה שירים מרגשים מאד; ראש המועצה 
וביקשו  בירכו  דידי  שלמה  הירדן  עמק  ורב  גרינבאום  עידן 
הרופא  בהשתתפות  פאנל  התקיים  הערב  של  במרכזו  לחזק; 
שמטפל בורד סמית, ד"ר יבגני פרבר מבי"ח פוריה, הפזמונאית 
ושניים  שנים   16 לפני  כליה  השתלת  שעברה  אור  שמרית 
שהחליטו לתרום כליה למען חולים הסובלים מאי ספיקת כליות 
ברנר  ואלון  הושעיה  מהישוב  אופטובסקי  נועה   – סופנית 

מקיבוץ מזרע.
לטובת  לגייס תרומות  דוכן שנועד  גבריאל הוצב  לבית  בכניסה 
המאמצים למצוא תורם כליה; ועמדה להחתמה של כרטיס אד"י.

רבים וטובים ראויים לכל מילת שבח על ההירתמות למען הוצאת 
הערב אל הפועל. נציין כאן רק אחדים מהם (ונתנצל בפני מי 
שרק מפאת קוצר היריעה לא יוזכר כאן): תודה רבה לצוות בית 
'אדממה',  המסיקליים  להרכבים  רוזן,  איה  בראשות  גבריאל 
מפעלים  לצמח  במיוחד  גדולה  תודה  לידיה',  של  ו'הקציצות 
אזוריים על התרומה הנדיבה; לצלם ליאור פוזניאק, למשתלת 
המאירי, לשחר מילוא, לאביתר אדרי ולרון, בתה של ורד, על 

ניהול הקמפיין ולמפיקה דורי עברי כוכבי ממשרד 'מגדלור'.
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לסייע  מהמועצה  מבקש  הקיבוץ  החינוך  בנושא 
במתן הטבות לאנשי חינוך כדי שאפשר יהיה למצוא 
ראש  איכותיים.  חינוך  אנשי  זמן  לאורך  ולהשאיר 
המועצה הודיע בפגישה, כי המועצה באמצעות אגף 
ומקיפה,  יחודית  תוכנית  בקרוב  תציע  החינוך 
לחינוך.  ביותר  הטובים/ות  את  להביא  שמטרתה 
כמשרה מועדפת, עם אופק תעסוקתי ועוד מרכיבים 

אטרקטיביים.
החינוך של  כי מערכת  ראש המועצה,  עדכן  בנוסף 
הרישום.  אזורי  פתיחת  לקראת  הולכת  הירדן  עמק 
ללמוד,  רוצים  הם  היכן  לבחור  יוכלו  וילדים  הורים 
יקרה  זה  הירדן.  בתי הספר של עמק  בתוך מסגרת 

לכל המאוחר ב-1 בספטמבר 2021. 

מטה מול מטה בדגניה א'
מנהלי  של  מטה  מול  מטה  פגישת  התקיימה  השבוע 
וראש המועצה עם הנהלת קיבוץ דגניה א'.  האגפים 
התהליך  על  סיפר  שפר,  איציק  הקיבוץ,  מזכיר 
ועדיין  שבעיצומו שרוי הקיבוץ: כבר לא קיבוץ שיתופי 

לא קיבוץ מתחדש.
כחמישית  חברים.  מהם   52% תושבים,   618

מהתושבים הינם גמלאים. 
שני אתגרים משמעותיים ניצבים בפני הקיבוץ: בתחום 
החינוך - מערכת הגנים לילדים שטרם הגיעו לגיל כתה 
א. ומסגרת החינוך הלא פורמאלי.   ובנושא התכנון – 
יהיה  שאפשר  מנת  על  תב"ע  ואישור  הדירות  שיוך 
25 שנה שלא  לבנות, לקדם ולפתח את הישוב. כבר 
מתנהל  השיוך  תהליך  א.  בדגניה  חדש  בית  נבנה 
בזחילה כבר 13 שנים. הקושי נובע מכך שריש בתים 

משותפים רבים.  
אתגרים בסדר גודל צנוע קצת יותר: טיפול מקיף בכל 
מורשת  אתרי  מוגדרים  מהם  שרבים  הראשונים  בתי 
לשימור. "חצי דגניה מיועדת לשימור". לתכנן ולהוציא 
ה-110  ההולדת  יום  לרגל  מכובדת  חגיגה  לפועל 

בשנה הבאה.
אנשי התכנון ואגף הישובים במועצה תמימי דעים, כי 
הקיבוץ לא התמודד כראוי עם האתגר הכרוך בהכנת 
התכנון המקיף של הישוב ומשום כך נדחתה התב"ע 
אבל  ובהכוונה,  בעצות  תסייע  המועצה  שהציעו. 
והקיבוץ  המועצה  מוקפדת.  להיות  חייבת  התב"ע 

ייערכו לקיום סקר דמוגראפי כשלב מכין.
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ללקק את התמונות
תערוכה מעוררת תיאבון ומרחיבת לב ונפש נפתחה השבוע, 
ספריות  חמש  בין  מסוגו  וראשון  מרגש  פעולה  בשיתוף 
עם  ביחד  הירדן,  עמק  האזורית  הספרייה  מהאזור. 
ספריות של מכללות אוהלו, כנרת ורימונים, והספרייה 
צילומי  תערוכת  ויצרו  ידיים  שילבו   - הגולן  רמת  האזורית 

אוכל הקשורים בקטעי ספרות.
קטע  של  בהשראה  אוכל,  לצלם  נתבקשו  הספריות  מנויי 
והשבוע,  להגיע  איחרו  לא  המרהיבות  התוצאות  מספר. 
 Lake House במלון  התערוכה  נפתחה  טובה,  בשעה 
ובנוכחות  חזקים  בצבעים  המרהיבים,  בטבריה.הצילומים 
מרשימה, נתנו תחושה שאפשר ממש "לאכול את התמונות".  
הייתה  שנבחרו  הספרים  בקטעי  הכתובה  למילה  החיבור 

חזקה והעניקה לכל צילום - מימד נוסף של עומק.
עמק  האזורית  הספרייה  של  הקבועים  מהמנויים  שלושה 
הירדן הציגו מתמונותיהם בתערוכה: - שושי רז מתל-קציר, 
קרן שרמן מהאון ובלה לס מדגניה א'. יצירותיהם ייצגו אותנו 

בכבוד ובכישרון רב.
כחודש  בעוד  התערוכה  תעבור   Lake House ממלון 

לספריית רמת הגולן ואחר כך תנחת בבית גבריאל.

בואו להדפיס באמצעים פשוטים
אתכם  מזמין  יעקב  באשדות  נחושתן  ורמי  אורי  בית  מוזיאון 
לחוג שמיועד למבוגרים בנושא - הדפס באמצעים פשוטים. 
בהדרכת  חומרים,  של  מגוון  על  הדפס  חוג  פותח  המוזיאון 

תמר ברונשטיין בר-נס. 
ולמידה  יוקדשו להתנסות  כולל שבעה מפגשים אשר  החוג 
ולהיכרות עם  ליצירת הדפסים  בסיסית של טכניקות שונות 
חומרים. המפגשים במסגרת החוג יתקיימו בימי רביעי במשך 
שעתיים: 17:30-19:30. מפגש היכרות ראשון יתקיים ב-15 

במאי. מספר המקומות מוגבל, נא להקדים ולהירשם. 
עלות למפגש: 65 שקלים. 

המפגשים יתקיימו באגף החדש של המוזיאון, בספריית ש"ץ.
להרשמה: רותי 053-6220776 .

לבירורים: תמר 052-6454274
 sifria.museum@gmail.com :מייל
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 "  מרד של תקווה"הציבור הרחב מוזמן לתערוכת 

 יום הזיכרון לשואה ולגבורהלציון 
 

 רביעי וחמישי, בימים שניתתקיים השבוע הפעילות 

 המועצהבמרכז עידן וביישובי 
 

המסע  ומדריכי בשיתוף מרכז עידן , התערוכה בהובלת הנוער העובד והלומד

 ".המעורר"לפולין 

בתי  מ' ח-'זויתקיימו הדרכות לתלמידי התערוכה במרכז עידן בבקרים תוצב 

 .לפולין ולאולפןהמסע בוגרי הספר בהובלת 
 

 :הצהריים תוצב התערוכה ביישובים השוניםמשעות 

 1/5יום רביעי 
 'דגניה א

15:00-20:00   
 בחצר ראשונים

 
 
 
 

 2/5יום חמישי 
 עין גב

15:00-20:00 
 במועדון החוף

 29/4יום שני 
 אשדות יעקב

21:30- 14:30 
 בחדר האוכל

 הגולןשער 
15:00-20:00   
 בחדר האוכל

 
 
 
 

 

 'דגניה ב
12:30-21:00 
 בחדר האוכל  

 054-9747235 – לרתםלפנות ותאום הדרכה ניתן קשר ליצירת 
 

 
 

meorer@meorer.co.il  |  04-6787807  |  www.meorer.co.il
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