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לזכר הנופלים בתקרית אל חמה
שריון ממשטרת  לוחמי   19 יצאו   ,1951 אפריל  בתחילת 
צמח לעבר אזור חמת גדר של היום, כשהם לבושים בבגדי 
הסכמי  פי  על  משטרה.  וסמל  בקצין  ומלווים  משטרה 
הפסקת האש היה האזור הזה מפורז, ללא נוכחות צבאית 
ואנשי  הלוחמים  התקרבו  כאשר  ישראלית.  או  סורית 
המשטרה אל צומת אל חמה – נפתחה לעברם אש סורית 
שממנה נהרגו שבעה לוחמים: שמעון בלס, שמחה כהן, 
ניסים  כהן,  מרדכי  סולוניקוב,  קלמן  ישראלי,  יצחק 

לעוב ושמעון כהן זכרם לברכה. 
על פי אחת הגירסאות, בדרכם לשם הגיעה פקודה המורה 
להם לחזור – אלא שהפקודה מעולם לא הועברה אליהם. 
נכבשה  שהנקודה  בגלל  אולי  להסבירו,  שקשה  באופן 
 – רק במלחמת ששת הימים  ושוחררה  לאחר אותו קרב 
הנופלים באותה תקרית לא הונצחו על ידי אף גורם רשמי. 
מי שלא הסכימה לקבל מציאות זו היא ד"ר אפרת קנטור 

מגשר.
אנדרטה  ליצור  הוחלט  ממסד  ברנר  גיל  של  ביוזמתו 
במקום.  יובל לופן מגינוסר ביחד עם אסתי סחייק הרלב 
מרשים  פסל  יצרו  הלל  מבית  לפשיץ  ואחיעם  מפוריה 
מסלע, המנציח את הנופלים; למשימת ההנצחה נרתם גם 
החליטה  הפרוייקט  כל  ועל  מאפיקים  ברונטמן  עדי 
המועצה האזורית עמק הירדן לפרוס את חסותה בעידודו 

של המנכ"ל דודו פרץ. 
השבוע השלימו אנשי אגף תפעול ושפ"ע של המועצה, 
בראשות רענן סרי, את השיפוץ של אזור האנדרטה. את 
האחריות על ביצוע המלאכה לקח על עצמו מנחם ימיני 

תוך שיתוף פעולה עם קב"ט המועצה אורי אפרת.
גבורתם של הנופלים לא תישכח; הגלעד לזכרם ניבט אל 

כל העוברים בצומת.
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טקס הזיכרון המרכזי
בבית יד לבנים התקיים השבוע טקס יום הזיכרון המסורתי 
המרכזי של עמק הירדן. עשרות בני משפחות ותושבי העמק 
הגיעו אל הטקס, שאותו הינחה מנכ"ל המועצה דודו פרץ.

338 בנות ובני עמק הירדן הקריבו את חייהם מ-1913, בימי 
טרום מדינה (מה שכונה אז "הישוב") ועד למבצעי הלחימה 

שהאחרון שבהם היה 'צוק איתן' ב-2014.   
גרינבאום התייחס בדבריו לאירועים  עידן  ראש המועצה 
הקשים בדרום ובעוטף עזה והביע את התקווה, כי איש לא 
יידרש להתמודד שוב עם מה שמוכר ומייסר כל כך את בני 

המשפחות השכולות.
הרב שלמה דידי נשא את פרק כ"ג בתהילים "שיר מזמור 
לאסף";  מקהלת פעמון בניצוחה של יסמין נבות ריגשה 
המורה  שבראשו  מוסיקלי  והרכב  הצלולה  בשירתה  מאד 
שאול ארקינד ניגן מספר קטעים. רותה גלעד, אחותו של 
יום  במלחמת  לתעלה  סמוך  שנפל  ז"ל  קורין  אברהם 
המשפחות  בשם  'יזכור'.  תפילת  את  הקריאה  הכיפורים, 
נשאה דברים שרה בארי, אחותו של יעקב ברקאי ז"ל, בן 
אשדות יעקב איחוד אשר נהרג ב-7 באוקטובר 1973, סמוך 

לתעלת סואץ.    
לרשימה המלאה של הנופלים – היכנסו אל עמוד זוכרים 

ואוהבים באתר האינטרנט של המועצה. 
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מצטיין משלנו
השבוע התקיימו טקסי מצטיינים בחטיבות ובאוגדות השונות 
לכבוד יום העצמאות ה-71 של מדינת ישראל. בין המצטיינים 
יעקב  מאשדות  אביגדור  לירון  סגן   - משלנו  אחד  גם  יש 

מאוחד. כבוד !
סגן אביגדור, סמ״פ פלחו״ד 50 בחטיבת הנח״ל, הוא הלוחם 

המצטיין של אוגדה 162. 
לפני גיוסו לצה״ל, התנדב לירון במסגרת שנת שירות לעבוד 
ילדים מכל הגילאים בבתי הספר והעביר להם פעילויות  עם 
חווייתיות וערכיות וטיולים שונים. לירון מספר, כי מאז ומתמיד 
״לעשות  קרבי.  לשירות  להתגייס  רוצה  שהוא  ברור  לו  היה 

שירות משמעותי ולתרום למדינה כמה שאפשר״.
הצעיר  אביגדור  ההצטיינות?  אות  את  קיבל  לדעתו  ומדוע 
על  לי  שיש  האחריות  את  מבין  שאני  חושב  ״אני  משיב: 
החיילים בכל ההיבטים וחשוב לי מאוד היחס האישי לחיילים 

והיכולת לרתום אותם למשימה״.

תהלוכת ילדי הגנים בנווה עובד
יום  חגיגות  את  השבוע  החלו  עובד  נווה  פוריה  בישוב 
העצמאות ה-71 למדינת ישראל בתהלוכה ססגונית, שמחה 
ומאורגנת למופת של ילדי הגנים בישוב. דגלי ישראל הונפו 
אל על, הילדים שרו וראש המועצה הצטרף אליהם ביחד עם 

נכבדים נוספים.
תודות וברכות חמות לוועד הישוב, אשר מוסיף להעשיר ולגוון 
את הפעילות בישוב. כולנו מצדיעים לכוחות הביטחון ואנשי 

הסיוע וההצלה, אשר גם נטלו חלק באירוע.
טבריה  ולמשטרת  המתנדבים  מד"א,  לאנשי  רבה  תודה 

שידעו להפוך את האירוע לחווייה שמחה עבור הילדים.
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אין (כמעט) חדש במירוץ העצמאות
(וכמה  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  מיישובי  קבוצות   14
ה-34,  העצמאות  למירוץ  בבוקר  בשבת  זינקו  מהשכנים) 

לזכרם של בנות ובני העמק שנפלו במערכות ישראל.
המועצה,  של  הספורט  מחלקת  ע"י  והופק  שאורגן  במירוץ, 
נערות  וילדים,  ילדות  העמק,  מתושבי  מאות  חלק  נטלו 
איחוד, אשדות  הישובים אשדות  מן  ובוגרים  בוגרות  ונערים, 
תל  גב,  עין  זרע,  בית  הגולן,  שער  מסדה,  אפיקים,  מאוחד, 
קציר, מעגן, דגניה א', דגניה ב', קבוצת כנרת, מושבת כנרת 
ולבנים).  מנחמיה   - שכנים  ישובים  שני  (בתוספת  ואלומות 
בנוסף, כחלק מהמסורת שנוצרה בשנים האחרונות, התחרו 

רצי קבוצת המתנדבים של 'המתמיד'.
ובחזרה על הטיילת,  לאורך מסלול הריצה, מכנרת לאשדות 
עד לאנדרטה בצומת צמח, עודדו מאות מתושבי העמק את 
רכב  כלי  כל  על  רכובים  וחלקם  עומדים  חלקם   - הרצים 

אפשרי.
מקיבוץ  הרצים  ראשון  חצה  שניות,  ו-45  דקות   47 לאחר 
אין חדש תחת שמש: אפיקים  וקבע:  קו הסיום  אפיקים את 
ניצחו במירוץ  גם השנה. במקום השני 48.25 דק' - דגניה 
זוטא  דרמה  דק'.   48.49 הגולן  שער   - השלישי  ובמקום  ב'; 
התרחשה, כאשר לראשונה מזה זמן רב גברו הרצים ממאוחד 

על שכניהם מהאיחוד. 
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שוק החלב: ההיצע עולה על הביקוש
רפתני אזור עמק הירדן, בית שאן, הגולן וסובב כנרת 
באולם  החלב  מועצת  אנשי  עם  השבוע  נפגשו 
חבר  פיש,  רמי  יזם  המפגש  את  במועצה.  הישיבות 
קיבוץ עין גב, המשמש כרכז מגדלי הבוקר באזור הגולן 
והעמקים. מטרת הפגישה היתה להתעדכן בנושאים 
 2018 את  לסכם  הקרובה,  בשנה  הפרק  שעל 

ולהיערך לשינויים במשק החלב. 
את המפגש פתח ראש המועצה האזורית עמק הירדן, 
עידן גרינבאום, שבירך את הנוכחים וציין שהוא מאד 
בדרום  העימות  יסתיים  קצר  זמן  שבתוך  מקווה 
והרפתנים של ישובי עוטף עזה והסביבה יוכלו לשוב 
 – באמת  שחשוב  במה  חשש,  ובלי  בשקט  ולעסוק 
משפחות  מעט  לא  מפרנסת  אשר  החליבה  עבודת 

בדרום ובכל הארץ.
כי  סיפרה  קראוס,  מיכל  החלב,  מועצת  מנכ"לית 
חלב,  של  גדולות  כמויות  הרפתנים  הפיקו  ב-2018 
בכמויות  מדובר  לדבריה,  ליטר.  וחצי  מיליארד  מעל 
גדולות  עלויות  הרפתנים  על  מפילות  אשר  גבוהות 
שהם יתקשו לכסות אותן. ההיצע של החלב עלה על 
הביקושים ונוצר מלאי בלתי מנוצל שאותו נאלץ ענף 
גבוהות  האבקה  ייצור  עלויות  לאבקה;  להפוך  החלב 
הודיעה  המועצה  מנכ"לית  להפסדים.  וגורמות  מאד 

שהכוונה היא להקטין את מיכסות החלב של 2019.
בנושא המחסור בחמאה סיפרה קראוס, כי נכון לרגע 
מוכנה  אינה  הממשלה  באופק.  פתרון  נראה  לא  זה 
אינטרסים  לרפתנים  אין  ולפיכך  בעלויות  להשתתף 
ליצור את כמויות השומן הנחוצות לייצור חמאה. לא מן 
השנה  להתרגל  ייאלץ  הישראלי  הצרכן  כי  הנמנע 
מיובאות במקום לטעם הישראלי  לטעמן של חמאות 

המוכר לו.

בצריכת  ירידה  על  מדווחות  המחלבות  כללי,  באופן 
אם  הקשות.  הגבינות  בתחום  בעיקר  החלב, 
לעודד  מצדיקים  בשוק  יחליטו שהמחירים  המחלבות 
עלייה  שנראה  יתכן   – לצרכנים  שישתלמו  מבצעים 

מחודשת בצריכת מוצרי החלב.
סיפר  דותן,  אביתר  הבקר,  מגדלי  התאחדות  מזכ"ל 
לבאי המפגש כי נחתם עם האוצר הסכם חלב שנועד 
להסדיר את מחירי המטרה של ענף החלב מתוך רצון 

לשמור על התכנון בענף.
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חגיגה של גאווה
אם שאלתם את עצמכם, עד כמה מגוון, עמוק ועשיר הכישרון 
המוסיקלי שיש לנו בעמק הירדן – רישמו לפניכם בבקשה את 
ליהנות  ומוזמנים  מוזמנות  במאי.  ה-17  הבא:  התאריך 
ולהתמוגג מ'המוסיקל', הקונצרט השנתי של תזמורת הנוער 
 17 שישי  יום  והמלהיב.  האנרגטי  בבני,  מוריס  של  בניצוחו 

במאי, החל בשעה 20:30 בבית גבריאל.
והתקופות.  הסגנונות  מכל  והשירים,  היצירות  הנגנים,  מיטב 
לנו  שיש  המוכשר  בנוער  גאווה  ומטעינת  מרגשת  חגיגה 

בעמק.
בואו עם בני/ות זוגכם וילדיכם, להנות מהעושר המקומי שקיים 

אצלנו.
הכניסה חופשית לכולם. אין ספק שתהנו.

מירוץ בית ירח החמישי
כמסורת  השתרש  אשר  ירח,  בית  מירוץ  התקיים  השבוע 
לפני  יזם  המירות  את  החמישית.  הפעם  זו  השנה  והתקיים 

חמש שנים בוגר של בית הספר, מאור מנחם.
המירוץ מוקדש לזכרם של בוגרי תיכון בית ירח ובקעת כינורות, 

אשר נפלו בהגנה על המדינה.
ז"ל  אבנר  של  אביו  אלתר,  שאול  באירוע  התארח  השנה 

מקיבוץ אשדות יעקב איחוד, אשר נהרג באסון המסוקים.
באחד מרגעי השיא של הטקס, נשא דברים תלמיד י"ב – עומר 
זו  ירח  בית  מירות  את  לקיים  היום  "בבואנו  גב.  מעין  מלמד 
השנה החמישית ברציפות – אנו מקיימים את המוטל עלינו: 
לשמר ולזכור, להנציח ולהמשיך את מורשתם של אלו שאינם 

עוד עימנו".
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הליגה להחזרת אורון הביתה
יומיים לפני יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל, התקיים השבוע 
בטבריה אירוע מרגש בהשתתפות נבחרת האמנים בכדורגל 
לשמר  שנועד  בברצלונה),  היורו  למשחקי  (המתכוננת 
אורון  החייל  את  החזירו   – הקריאה  את  הזמן  כל  בתודעה 

שאול, שנמצא בידי החמאס.
לצה"ל  להתגייס  עילית, התעקש  פוריה  המושבה  יליד  אורון, 
כלוחם, אף על פי שבמצב הרפואי שבו היתה אמו – יכול היה 
לשרת קרוב לבית. הוא גוייס לגדוד 13 של גולני. מאז הקרב 
הוא   ,(2014 (יולי  איתן  צוק  מבצע  של  בעיצומו  בסג'עייה, 
ולהשיבו  מצבו  מה  למסור  שמסרב  החמאס  בידי  מוחזק 

למשפחתו.
חבריו הקימו ליגת כדורגל מיוחדת המתקיימת בין ישובי עמק 
הירדן ונושאת את שמו של אורון. מבחר משחקני ליגת אורון 
נבחרת  מול  המיוחד  לכבוד המשחק  לקבוצה אחת,  התאגדו 
האמנים שהתקיים השבוע באצטדיון העירוני בטבריה, לעיני 

מכובדים, חיילים וצופים מקומיים.
הוותיק  הרדיו  שדר  הנחה  שאותו  מרגש  טקס  קדם  למשחק 
אמנון פאר ובו ביצעו שחקני נבחרת האמנים אלירן אביטל, 
נכתב  אשר  לאורון",  "שיר  את  יחזקאל  והראל  אריאל  עדן 
במיוחד לאירוע והוא מעין תפילה לחזרתו של אורון שאול לחיק 

משפחתו
האמנים  "נבחרת  אמר:  גינת,  רפי  האמנים,  נבחרת  יו"ר 
נמצאת בכל לבה עם משפחת שאול ואנו מייחלים ליום שבו 
ישוב אורון לביתו". אמו של אורון, זהבה שאול, ריגשה את כל 
שאין  כאב  יום  יום  עמנו  נושאים  "אנחנו  באומרה:  הנוכחים 
שאני  וכל  שנים  חמש  מזה  התהפכו  שלנו  החיים  לתאר. 
מבקשת ממדינת ישראל זה שהבן שלי יחזור אלי ומעם ישראל 
אני מבקשת שלא ישכחו אותנו. הבן שלי צריך לחזור הביתה".

צלם: צילום גיא צרחיהמשחק התקיים לעיני 1,500 איש והסתיים בתיקו 2-2.
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הסודות השמורים של תעשיית המזון
גליל'  'בוחרים  והתוכנית  הירדן  עמק  של  הצעירים  מרכז 
מזמינים אתכם ואתכן לסדרת ההרצאות מדע בעמק; והפעם 
הרצאה מרתקת בנושא: טרנדים בתזונה. ההרצאה תתקיים 
ללא  הכניסה  במאי.  ה-15  רביעי  ביום  בר'  ב'אלווה 

תשלום.
האם מזון מועשר בחלבון באמת טוב לנו? איך ניתן להתאים 
מה  שלנו?  הגנטי  לפרופיל  הגופנית  והפעילות  התזונה  את 
ומי  תמותה?  לנתוני  מעובד  מזון  בין  שנמצא  החדש  הקשר 
מעדיף מזון דל שומן / עשיר בפחמימות / נטול לקטוז / או ללא 

גלוטן? 
במכבי,  קלינית  תזונאית  פרימור,  סמדר  חושפת  בהרצאה 

כמה מהסודות השמורים של תעשיית המזון. 
 BA.sc בוגרת  מוסמכת  קלינית  דיאטנית  היא  פרימור  סמדר 
באוניברסיטה העברית בירושלים במדעי התזונה. היא מרכזת 

קבוצות תזונה ארצית של קופת חולים מכבי.
גשם של כוכבים

מי שישכים בימים אלה לפני עלות השחר, יוכל לראות באופק 
המזרח תופעה מופלאה: עשרות "כוכבים נופלים" חוצים את 
המדען  מיהו  זו?  תופעה  של  מקורה  מה  שעה.  מדי  השמים 
שנה  מדי  חוזרת  היא  מדוע  זו?  לתופעה  הגורם  את  שזיהה 

בחודש מאי ובחודש אוקטובר?
מוזמנות   - סקרנות  בהם  לעורר  שהצלחנו  מביניכם  אלה 
ומוזמנים לאירוע אסטרונומיה שבו נבחן את התופעה המכונה 
"כוכבים נופלים", או בלשון מדעית יותר: ממטר מטאוריטים 

בקבוצת דלי.
בסיום המפגש, אם השמיים יאפשרו זאת, נקיים תצפית ירח 

באמצעות משקפות וטלסקופים.
המפגש יתקיים ביום שלישי 14.5.19, ט' אייר תשע"ט, 
במכללה  הלפרין,  בניין   420 הכנסים  באולם   17:00 בשעה 

האקדמית כנרת.
הכניסה למפגש אינה כרוכה בתשלום, אך כדי שנוכל להיערך 
כראוי אנא היכנסו אל אתר האינטרנט של המועצה והירשמו 
בעדכוני  נמצא  הדף  לכך.  המיועד  המקוון  הדף  באמצעות 
ניתן  מהשמיים".  כוכבים  של  "גשם  הכותרת  תחת  החדשות 
להירשם גם באמצעות הלשונית האדומה בעמוד הבית (איך 
נוכל לעזור לך?). בחרו באפשרות להירשם ובחלונית השנייה – 

אירוע בנושא כוכבים נופלים.   
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אומרות תודה וממשיכות לחתור
'לביאות  הסרטן,  מחלת  עם  המתמודדות  החותרות  קבוצת 
במי  החתירה  במרתון  כולנו  של  לתודעה  פרצה  בוורוד', 
סיימה  והמרגשת  המדהימה  הספורטאיות  חבורת  הכנרת. 
מביטות  כבר  הן  וכעת  החתירה  מקצה  את  יתרה  בהצלחה 
ביקשו  שעבר  בשבוע  באירופה.  חתירה  לאליפויות   - קדימה 
הלביאות להודות לכל המסייעים והתורמים למסע היחודי שלהן 
וראשונה  ובראש  מפעלים  צמח  לאנשי  וראשונה  ובראש 

למנכ"ל, מנש שלום.
וכך הן כתבו: "מרגע שנולד חזון, ועד הרגע שהוא יוצא לפועל - 
יכולים לחלוף עידן ועידנים. גם החזון הצנוע שלנו היה משתרך 
עוד זמן רב לולא אותם יחידי סגולה שאינם מהססים לפתוח את 

הלב, ולהושיט יד להגשמת דברים גדולים במהרה ובימינו.
צמח  לאנשי  להודות  מבקשות  ישראל'  ורודות  "'לביאות 
מפעלים, למועצה האזורית עמק הירדן ולכל העושים בדבר, על 
נדיבות רבה ועל תרומה חשובה מאין כמוה. תרומתם של גופים 
אלה ושל עוד יחידי סגולה מעמק הירדן - מקדמת את הקבוצה 

ותורמת להתמודדות הנשים המחלימות מסרטן השד".

נאמני הסעות
הם אולי צעירים בשנים – אבל כבר נאמני הסעות ויודעים מה 
נכון ומה רצוי שלא לעשות ... שכבת ה' בבית ספר 'מול גלעד' 

השלימה השבוע בהצלחה הכשרה בנושא "נאמני הסעות".
ודמות  הקהילתי  השיטור  מרכז  מפקד  אלברט,  קובי  רס"מ 
ההכשרה  את  הפועל  אל  הוציא   - שלנו  בעמק  מאד  מוכרת 

ודאג שהילדים ישלימו אותה בהצלחה יתרה.
ההכשרה כללה יום השתלמות, שהיה בנוי מהרצאות בנושאים 
באוטובוסים.  בטוחה  ולהתנהגות  מגוונים הקשורים להסעות 
בין היתר תירגלו הילדים הגשת עזרה ראשונה, התנהגות בעת 

נסיעה באוטובוס ועוד.
ותג  תעודה  המסיימים  קיבלו  שבו  טקס  התקיים  בסיום, 

המציינים את סיום ההכשרה בהצלחה.
עידן גרינבאום, נציגת משרד החינוך,  נכחו: ראש המועצה 
אמנון  תמי דקל, אחראי הבטיחות בתעבורה של המועצה, 
וקציני  דני גלעד, צוות בית הספר  'מול גלעד'  חג'בי, מנהל 

משטרה מהאזור.
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אסטרטגים צעירים
בין שלל המקצועות הרלוונטיים לחיים, שבהם מתמקדים תלמידי 

בית ירח – לומדים תלמידי כתה י' על תכנון והיערכות פיננסית. 
התכנון  על  האחראי  בפניהם,  להרצות  כדי  הגיע  השבוע 
האסטרטגי במועצה, צחי בוחניק. מהו נייר מדיניות, איך אפשר 
לפנות לגורמים שלטוניים, אילו שירותים ניתן לקבל בכל משרד 

ממשלתי ועוד שפע של סוגיות מורכבות ומרתקות. 
לממלאי  שיש  מתמשך  פעולה  משיתוף  חלק  הינה  ההרצאה 
תפקידים שונים במועצה האזורית במסגרת התוכנית הלימודית 

שמובילה מיטל לוי.
מטה מול מטה במעגן

האגפים  ראשי  של  מטה  מול  מטה  מפגש  התקיים  השבוע 
נמצאים  מעגן  אנשי  מעגן.  קיבוץ  הנהלת  עם   – במועצה 
בתקופה מאתגרת. הם מאיצים מהלכים לקראת איכלוסה של 
בנים  יהיו  משתכניה  שכל  בתים,   17 עם  חדשה  שכונה 
לחברות  להיקלט  לבנים  לאפשר  מעדיפים  במעגן  נקלטים. 

ולמצוא לעצמם אפשרויות דיור בקיבוץ.
בימים אלה משלימים במעגן את שיפוצו – המרשים, יש לומר 
ופעילות  התכנסות  מקום  יהווה  אשר  הצנחן,  מועדון  של   –

תרבותית לחברים.
כלכלת הקיבוץ נשענת על שתי רגליים. החקלאות והתיירות. 
אתר האירוח 'מעגן עדן' מהווה בלי ספק  מקור הכנסה מעודד. 
יונתן  מושב  לבין  הקיבוץ  בין  שותפות  יש  החקלאות  בנושא 
שם  ומניבה  ליונתן  הועברה  מעגן  של  הרפת  הגולן.  ברמת 
כמויות חלב מהגבוהות בארץ. בקיבוץ מתגאים בכך שמרבית 

עובדי החקלאות הם מקרב חברי מעגן. 
מיזם נוסף שנמצא על הפרק: חוות סולאריות. בקרוב צפויה 

חווה גדולה להתווסף לאלו הקיימות.
הצנחן.  בית  בשיפוץ  סיוע  מהמועצה  מקבלים  הקיבוץ  אנשי 
הם מתלבטים האם ללכת על שיפוץ גדול ויקר למדי של מועדון 

הנוער (כמיליון וחצי שקל). 
להגדלת  המועצה  של  ושפ"ע  תפעול  לאגף  בקשה  הוגשה 
מספר הפחים. יתקיים סיור עם רענן סרי ראש האגף ולאחריו 
להוסיף  אשרות  תיבחן  נוספים.  בפחים  צורך  יש  אם  יוחלט 
הקליטה  בנושא  סיוע  מבקש  הקיבוץ  קרטון.   למיחזור  מתקן 
צמיחה  מחלקת  עם  פעולה  שיתוף  יהיה  הקיבוץ.  והרחבת 
דמוגראפית במועצה. בקרוב יחלו לחשוב בקיבוץ, באיזה אופן 

הם מתכוונים לציין את יום ההולדת ה-70.
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 עמק הירדן . א.מ
 מחלקת הספורט

Jordan Valley Kayak Club 

 
 עמק הירדן –ספורט ימי מועדון  

 המשפחהאטרקטיבית לכל בפעילות   
 
 

 
  j-v.org.il  הרשמה לחוגים  :  הרשמה באתר 

 050-6272537)  אבי(   050-7234505) גני(    04-8273513/4/5
 
 

 בקבוצות קטנות עם מאמן אישי  

 האישי שלכם מהבית הסאפניתן להצטרף לפעילות הקבוצה עם 

  900= אימונים  20 -כרטיסיה ל �         500= אימונים  10 -כרטיסיה ל 
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