
גיליון 153
כ‘‘ט תמוז | 1 אוגוסט 2019                                    

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

- 1 -

להשיב את אורון הביתה
מערכת  אנשי  והסביבה,  הירדן  עמק  מתושבי  מאות 
לוחמים  ועשרות  קלפר  שי  אל"מ  גולני  הבטחון, מח"ט 
אבי  לשעבר  והשר  ובטחון  חוץ  ועדת  יו"ר  מהחטיבה, 
דיכטר, השר לשעבר איוב קרא, מתאם פעולות הממשלה 
ראש  בלום,  ירון  והנעדרים,  השבויים  השבת  בנושא 
בכירי  גרינבאום,  עידן  הירדן  עמק  האזורית  המועצה 
המועצה ורבים מעובדיה, בני משפחה וחברים - התכנסו 
ביום חמישי שעבר בפוריה עילית, במצפה הנושא את שמו 
של לוחם חטיבת גולני סמ"ר אורון שאול. האירוע נועד 
ואורון  כבר חמש שנים  לזעוק את העובדה, שחלפו  כדי 
עדיין לא שב הביתה – אל אימו, לאחיו, לישוב שלו ולעמק 
ישראל,  ומדינת  חלפו  שנים  חמש  יצא;  שממנו  הירדן 
ששלחה אותו לקרב בסג'עיה, טרם השלימה את המשימה 

של השבתו אל אדמת המולדת.
המועצה  ראש  גולני,  חטיבת  מפקד  של  דבריהם  לאחר 
האזורית עמק הירדן ומתנדבים המלווים את המשפחה – 
עלתה לבמה זהבה שאול, כדי לפנות אל הציבור בבקשת 
כה  עד  יותר ממה שעשיתי  לעשות  יכולה  "אינני  עזרה. 
זקוקה  אני  כך  משום  במשימתי.  הצלחתי  לא  ולצערי 
לעזרתכם", אמרה אמו של אורון. "תצטרפו לצעקה שלי, 
זיכרו את אורון ביום שבו אתם הולכים להצביע. עיזרו לי 
להשיב הביתה את אורון. אינני יודעת כמה זמן עוד נותר לי, 
ז"ל  ואני הבטחתי להרצל בעלי  בריאותי אינה משתפרת 

שאני אשיב את אורון הביתה".
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20 שנות חסד
שנה אחר שנה, קיץ אחר קיץ, עוטפת חבורה של בנות ובני 
צרכים  בעלי  ילדים  של  קבוצה  יעקב  באשדות  נוער 
מיוחדים. מטפלת בהם, מפעילה, משעשעת אותם וזוקפת 
הזה  וביולי  קיץ  ועוד  קיץ  שנה,  ועוד  שנה  קומתם.  את 
מציינים שם כבר שני עשורים. 20 שנה לקייטנת ילדי איל"ן 

שמארגנת ומפעילה חבורת הנעורים של אשדות יעקב.
יקיר  בפרס  מוביליה  את  זיכתה  הזו  היחודית  המסורת 
המועצה בשנה שעברה. אנשי החינוך של חברת הנעורים 
החלו להפעיל את הקייטנה בת השבוע ימים שבה מארחים 
נערי ח'-יב' מהקיבוץ ילדים ובני נוער בעלי צרכים מיוחדים.
ומושתת על תרומות  אירוח של הקיבוץ  זה קורה בחדרי 
והתנדבות של חברים מקהילת האשדותיים, כמו גם על 
בין  הסביבה.  ומכל  מהעמק  שונים  וארגונים  גופים 
קיאקים,  שיט  בקייטנה:  הפעילויות השונות המתקיימות 
ביקור בחוף מונגש בכנרת, מפגש עם בעלי חיים, דמיון 
מודרך, מוסיקה ועוד. בני הנוער גם מארחים בביתם את 
ילדי איל"ן לארוחת ערב ולהיכרות עם עולמם ומשפחתם.

אין ספק שמדובר בשבוע מיוחד של נתינה המלווה את בני 
הנוער בבגרותם.
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מדיזנגוף אל החרמון
מחרמון עד גוש דן: בני הנוער של עמק הירדן מנצלים את 
הקיץ ומבלים בכל פינה אפשרית. בחמישי, לפני שבועיים, 
ובשבוע שעבר עלו אל  אביב  כבשו את רחובות תל  הם 

פיסגת החרמון.
יצאה  ובנות נוער בגילאי ט'-יב'  קבוצה איכותית של בני 
בשבוע שעבר לפעילות אזורית בחרמון. החבורה החלה את 
הטיול בעליה ברכבל אל אתר החרמון ומשם יצאה להליכה. 
המסלול התמקד בגבעות הקרב, שם שמעו הצעירים כמה 

מסיפורי המקום ולמדו על הצמחייה ועל מאפייני האזור. 
ונהנו  ברכבל  חזרה  ירדו  מרתקת,  הדרכה  לאחר 
ומגלשת אימה. לאחר  - סקייריידר  מהאטרקציות בשטח 
ארוחת צהריים, קינחו ברפטינג רטוב ומרענן בכפר בלום. 

ז'-ח'  מכיתות  נוער  בני/ות  כ-200  יצאו  שעבר  בשני 
הוא  אביב'. המשחק  תל  'ניווט  של  לפעילות המסורתית 
תחרות בין ישובים ומובל על ידי מדריכות ומדריכי הנעורים. 
לנקודות  והגעה  ומשימות  חידות  כולל  הניווט  משחק 
מרכזיות בהווי, בתרבות ובהיסטוריה של העיר תל אביב. 
בסוף המשחק, נפגשו כולם בטיילת של הנמל והחבר'ה 
התערבבו בין הישובים, אכלו, שתו, טיילו והפיגו את המתח. 
קיבוץ  הראשון  במקום  המנצחים:  הוכרזו  הלילה  בסוף 
גינוסר, במקום השני אשדותים כיתה ז' וקבוצה משולבת 
של הדגניות, ובמקום השלישי אשדותים כיתה ח' וקבוצה 

משולבת של תל קציר וחוקוק. 
שאפו לקרן בהט ולאהוד סלעי ממרכז עידן על הפעילות 

המגוונת והמרתקת.
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חקלאות, אמנות וכנרת
אנשי מרכז עידן מסכמים שבועיים גדושים מהנים ומגוונים 

מאד של 'עמקיץ' לכיתות א'-ו'.  
התוכנית נפתחה בשבוע אומנויות הבמה, שבהם 350 
ילדים שטפו את אולמות הפעילות במרכז למוסיקה ולמחול 
ולקחו חלק בחוויה שפתחה להם צוהר אל  ובמרכז עידן 
אומנויות הבמה. תיפוף, מחול מזרחי, תיאטרון, היפ-הופ, 

ג'אז ועוד ועוד.
להשתמש  בחרנו   - וכנרת  חקלאות  בסימן  נמשך  זה 
במשאבים הייחודיים שסובבים את העמק היפהפה שלנו.

בחוות צמח בראשית, בשיתוף גליליום והמכללה האקדמית 
משלל  וטעמו  קטפו  גילו,  סיירו,  חקרו,  הילדים   - כנרת 
המקצועי  הצוות  בחווה.  גדלים  אשר  והפירות  הירקות 
והמסור של החווה החקלאית איפשר לילדי העמק ולחוש 

את חדוות החקלאות ועבודת הכפיים.
ד'-ח'  בגילאי  וילדות  ילדים   200 מעל   - הימי  ובמרכז 
(הפלא ופלא הם התנתקו מהמסכים לכמה שעות) עלו על 
בגד ים וקפצו למים לטובת חווייה עמק הירדנית ייחודית 
אולימפיים,  קיאקים  משוטים,  בסירת  הפלגה  שכללה 

סאפים, גלשנים, קיאקי בננה ועוד.   
תודה ענקית למאמנות והמאמנים של המרכז הימי, על 

הסבלנות והמקצועיות גם בשיא החום.
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לקרוא, לטעום משהו ולראות סרט טוב
יום  והספרייה האזורית מארחים בקיץ הזה מדי  גבריאל  בית 
במיגוון  ולצפות  לשחק  לקרוא,  מגיעים  אשר  ילדים,  עשרות 
הוסיפה  החווייה,  את  להעשיר  מנת  על  במקום.  הסרטים 
המועצה אטרקציה ייחודית אשר מאפשרת לילדים ולהוריהם 
וגם  הסרט  לפני  יותר,  ארוכים  זמן  לפרקי  המקום  מן  להנות 
אחריו: במספר נקודות באולם הכניסה פוזרו משחקי הפעלה 
ואת  הילדים  את  מאתגרים  אשר  לעין,  ובולטים  גדולים 

הוריהם. 
המכונה  במזנון  החווייה  את  שידרגה  מצידה  הבית  הנהלת 
'קפה תרבות' והוסיפה שורה של מאפים ועוגות אשר נאפים 

במקום. מוזמנים לטעום ולהתרשם.
בנוסף, הוחלפה תוכנת הזמנות הכרטיסים של בית גבריאל. 
השירות.  את  לשפר  וצפויה  מאד  נוחה  החדשה  התוכנה 

מומלץ מאד להזמין באתר בית גבריאל ללא עמלת רכישה.
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עולם המים
כדי  קשה,  לעבוד  ממשיכים  הירדן  עמק  של  הספורטאים 

לצאת ולכבוש פסגות – בארץ ובעולם.
השבוע מתחילה נבחרת הקיאקים שלנו את התחרויות שלה 
באיטליה.   (23 גיל  (ועד  לנוער  העולם  אליפות  במסגרת 
800 מתחרים מ-61 מדינות. את עמק  באליפות משתתפים 
מהפועל   (21) מזרחי  סתיו  ייצגו  ישראל  מדינת  ואת  הירדן 
עמק הירדן אשר יתחרה ביחיד 200 מ'. נטע מלקינסון (20) 
והגמר  הגמר  חצי  מ'.   500 ויחיד  מ'   200 ביחיד  שתתחרה 
יתקיימו ביום שבת הקרוב (3.8) בבוקר. לפני צאתם לאליפות, 
את  לקבל  הירדן  עמק  של  המצויינים  הקיאקיסטים  קפצו 

ברכתו של ראש המועצה.
קבוצת השחייה של עמק הירדן בית איל שוב חזרה עטורת 
(גילים  בוינגייט  הארוכה  בבריכה  ישראל  מאליפות  הישגים 

.(10-14
גלסמן  ואלמה  מייזלס  עלמה  שלנו,  מהשחייניות  שתיים 
קטפו באליפות הזו לא פחות מ-6 מדליות, ארבע מתוכן זהב.

זכתה בשתי מדליות כסף לאחר מאבק  עלמה משער הגולן 
איתנים ב-200 מ' וב-100 מ' חזה.

ב-400  זהב  מדליות  בארבע  זכתה   (12) מאפיקים  אלמה 
מעורב אישי, 200 ו 100 חזה ו-200 מ' מעורב אישי וכבונוס 
נאה על ההישג היא הוכתרה כמצטיינת האליפות לגילאי 12.
מי  המכביה.  משחקי  לפתיחת  השבוע  נערכו  ובהונגריה 
העמק  אריות  הם  בכדור-מים  ישראל  את  שם  שמייצגים 

מעמק הירדן, אשר שלחו לנו תמונות מרגשות ומרהיבות.
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ברכות לנקלט החדש בנוה עובד
שעבר  בשבוע  נקלט  יכולות  מיגוון  בעל  חדש  טרקטור 
בהצלחה יתרה בישוב נוה עובד. אנשי הישוב ציינו בגאווה, 
חדיש,  טרקטור  לרשותם  עומד  סוף  סוף  26 שנה  לאחר  כי 
התחזוקה  לצורכי  מענה  ויספק  לשעון  מסביב  יעבוד  אשר 

והניקיון של הישוב.
של  ושפ"ע  תפעול  אגף  לאנשי  מגיעות  חמות   מילים 
המועצה בראשותו של רענן סרי ולקצין הבטיחות בתעבורה 
אמנון חג'בי שליוו וזירזו את התהליך; מחמאות לראשי ועד 
הישוב אשר ממשיכים להוביל בישוב תהליך קהילתי עם ראיה 

ארוכת טווח. 

כיתה פתוחה ומגרש חדש ב'מול גלעד'
בבית הספר 'מול גלעד' יחלו בעוד כחודש את שנת הלימודים, 

עם כמה בשורות משמחות אשר ניכרות בחצר בית הספר. 
יעמוד  קטרגל,  כדורסל חדש, משולב עם שערים של  מגרש 
 - הסמוכה  המים  צמחי  בריכת  הספר.  בית  תלמידי  לרשות 

זכתה לריצוף מסביבה. 
האזורית  המועצה  ושל  החינוך  משרד  של  מפרוייקט  כחלק 
בית  בחצר  הועמדה   - פתוחה'  'כיתה  שנקרא  הירדן,  עמק 
התלמידים  יוכלו  שבה  נאה,  פרגולה  יעקב   באשדות  הספר 
את  מחברים  אשר  יותר  אווריריים  קירות  עם  ללמוד  והמורה 

הנעשה בכיתה עם העולם שבחוץ.
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ביקור אלוף הפיקוד 
אלוף נדב פדן, מפקד פיקוד המרכז, התארח השבוע לפגישת 

עבודה ולסיור קצר במועצה האזורית עמק הירדן. 
ודן  הפיקוד  צוות  עם  ביחד  האלוף  ישב  המפגש  בתחילת 
בצורכי הבטחון של המועצה האזורית עם ראש המועצה עידן 
גרינבאום, המנכ"ל דודו פרץ, קב"ט המועצה אורי אפרת 

וסגן הקב"ט איציק כהן.
היחודיים  פדן את הצרכים  ראש המועצה הציג בפני האלוף 
ראש  ביקש  היתר  בין  במועצה.  הישובים  מפריסת  הנובעים 
להם  ולבנות  הבטחון  צוותי  בתקנון  עדכון  לבצע  המועצה 

תוכנית אימונים והכשרה בהתאם.
לסיור  והאלוף  המועצה  ראש  יצאו  הרשמי,  החלק  לאחר 
בתחנת הרכבת בצמח, שם שמעו סיפורים מרתקים מפיו של 
סמנכ"ל המכללה האקדמית כנרת, זיו אופיר, על ההיסטוריה 
שהתקיים  המפורסם  הפרשים  קרב  ועל  העמק'  'רכבת  של 

במקום.
חשיבות  רואה  הוא  כי  המועצה,  ראש  ציין  הפגישה  במהלך 
תנאי  של  בחקיקה  לעיגון  השבוע  שהושג  בהסכם  רבה 
עבודתם של הרבשצ"ים (רכזי הבטחון הצבאיים) בכל הארץ. 
מנכ"ל  עם  בנושא  מכרעת  פגישה  התקיימה  השבוע  כזכור 
המועצות  מרכז  יו״ר  ביוזמת  אדם,  אודי  הבטחון,  משרד 
שי חג׳ג׳. בפגישה נכח גם  האזוריות וראש מועצת מרחבים 

ראש מועצת עמק הירדן לצד ראשי רשויות נוספים. 
את  הביטחון  משרד  יעביר  הקרובה  בשנה  הסיכום,  פי  על 
התקציב הנחוץ למועצות האזוריות ובקרוב ייחתם חוזה חדש, 
עם השינויים שעליהם עמדו ראשי המועצות. בנוסף, משרד 
במקביל,  הרבש"צים.  של  שכרם  העלאת  את  יבחן  הביטחון 
יו״ר ועדת חוץ וביטחון ח״כ אבי דיכטר, פועל לקידום חקיקה 
שתסדיר את מעמדם, תפקידם וסמכויותיהם של רכזי ביטחון 

שוטף צבאי.



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 153
כ‘‘ט תמוז | 1 אוגוסט 2019   

- 9 -

מטה מול מטה באפיקים
מועצה  וראש  האגפים  ראשי  של  מטה  מול  מטה  מפגשי  במסגרת 

התקיימה פגישת עבודה עם הנהלת קיבוץ אפיקים. 
הרחבת  עבורם:  חשיבות  להן  שיש  סוגיות  מספר  העלו  הקיבוץ  אנשי 
התשתיות בישוב הישן; בקשה לשיפור כביש הגישה אל בית העלמין; גן 
משחקים חדשים; שיפוץ מתקנים המשמשים את בית הספר אפיקי ירדן; 

אימון של צוותי צח"י בישוב.
המועצות  מרכז  עם  ביחד  המועצה:  השיבה  הקיבוץ  לפניות  במענה 
תוכנית  לבנות  הירדן  עמק  האזורית  המועצה  אנשי  מנסים  האזוריות 
בנכונות  רבה  במידה  תלוי  הדבר  הוותיקים.  הישובים  תשתיות  לשיפור 
נראית  לא  הצער  אפשרות שלמרבה  תקציבים,  לכך  להקצות  הממשלה 

מעשית כרגע.
משרד התחבורה אישר סלילת כבישים לטובת גישה לבתי עלמין ואפיקים 

הוא הראשון שבו תבוצע העבודה.
באשר לגן משחקים - בימים אלה מסתיימות עבודות להקמת גן כזה. ראש 
שהם  הגבוה  העדיפות  סדר  בשל  אפיקים  אנשי  את  שיבח  המועצה 
מעניקים להשקעה בחינוך הבלתי פורמאלי. "זו בלי ספק חוזקה שתמשוך 
דו  מתקנים  בשיפוץ  תסייע  המועצה  אמר.  איכותית",  אוכלוסיה  לכאן 

שימושיים.
צוותי  הכשרת  לתוכנית  אפיקים  את  יכניס  המועצה  של  הקהילה  אגף 
כי  המועצה  נציגי  ענו  תעסוקה,  בנושא  לשאלות  ובאשר  (צח"י)  חירום 
האזורית  המועצה  עם  בשיתוף  'מעברים'  תוכנית  מקודמת  אלה  בימים 

עמק המעייינות.
לבקשת מנהלת משאבי אנוש של אפיקים, יוקם פורום הפצת מידע של 

מנהלי משאבי אנוש בישובי המועצה.  
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ביחד עם כל המועצות האזוריות
יושב ראש מרכז המועצות האזוריות, ראש המועצה האזורית 
של מרחבים שי חג'ג', קיים בשבוע שעבר ביקור היכרות עם 
עמק  האזורית  המועצה  של  האגפים  וראשי  המועצה  ראש 

הירדן.
איציק  האזוריות,  המועצות  מרכז  במנכ"ל  מלווה  חג'ג', 
אשכנזי ובאנשי המקצוע העובדים במרכז – למד בפגישה על 
מיגוון הנושאים המעסיקים את המועצה ובעיקר את האתגרים 

שאיתם היא מתמודדת.  
המרכז  מנסה  שבהם  פרוייקטים,  מספר  לדיון  עלו  בשיחה 
מרכז  פועל  למשל  כך  הירדן.  עמק  האזורית  למועצה  לסייע 
תקציב  לאשר  הממשלה  משרדי  בקרב  האזוריות  המועצות 
בעלי  מבנים  ולשימור  הוותיקים  בקיבוצים  תשתיות  לחידוש 
פתרונו   את  מצא  שכבר  הנושאים  אחד  היסטורית.  חשיבות 
בזכות שיתוף הפעולה הזה הוא מעמדם ותנאי עבודתם של 

הרבש"צים בישובים.

המכינה למחול של עמק הירדן
תוכנית חדשה נפתחת במרכז המחול של עמק הירדן: תוכנית 
להגמיש  לחזק,  יהיה  ניתן  במסגרתה  רקדנים.  להכשרת 
אחד  כל  של  הפיזית  התנועתית  היכולת  את  ולשכלל 

מהמשתתפים.
למי מיועדת התוכנית?

בתנועה  או  הספורט  בתחום  העוסקים  ולגברים  לנשים 
ומבקשים לשפר את היכולת הפיזית שלהם באמצעות עבודה 
מקצועית של דיסציפלינת המחול. התוכנית משלבת טכניקה 
פילאטיס  קלאסי,  בלט   ,(Floortec) הריצפה  עם  בעבודה 

ורפרטואר.
השיעורים יתקיימו במרכז למוזיקה ולמחול בעמק הירדן החל 
2020. מספר המקומות מוגבל,  ינואר  2019 ועד  בספטמבר 

הזדרזו להירשם.
מפגש היכרות יתקיים ב-18 באוגוסט במרכז המחול שבבית יד 

לבנים.
 zakvova@gmail.com :לפרטים נוספים

054-7467273
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65 שנה לאסון המטוס במעגן
65 שנה  קיימו בקיבוץ מעגן אזכרה במלאת  השבוע 
ישראל  שידעה  הנוראים  התעופה  מאסונות  לאחד 

הצעירה בראשית שנותיה.
אחר  של  הכבד  בחום   .1954 ביולי  ב-29  קרה  זה 
הצהריים בעמק הירדן, התכנסו בקיבוץ מעגן למעלה 
מ-2,500 איש לטכס חנוכת האנדרטה לזכרו של פרץ 
שנשלחו  היישוב  מצנחני  שהיה  גולדשטיין, 
באירופה במלחמת העולם השנייה  למשימות הצלה 
את  להעלות  נועד  הטכס  משימתו.  במהלך  ונספה 
בתקופת  באירופה  שפעלו  הצנחנים  כלל  של  זכרם 

מלחמת העולם השנייה.
בין הנוכחים היו ראש הממשלה משה שרת ודמויות 
בולטות בחיי הציבור בישראל; צנחנים ששבו בשלום 
במהלך  צנחנים שנספו.  ובני משפחה של  מאירופה 
התעופה  'קלוב  של  קל  מטוס  אמור  היה  הטכס 
לישראל' להטיל אגרת ברכה מנשיא המדינה, יצחק 

בן-צבי.
מטוסי  שני  הגיחו  הטכס,  של  הראשון  חלקו  לאחר 
פייפר וטייסו של אחד מהם, אורי גלין, ניסה להטיל 
את האיגרת לעיניי מאות זוגות עיניים שליוו אותו. אלא 
ניסיונות,  מספר  לאחר  המטוס.  בגלגל  נתפסה  שזו 
גיחה נוספת  וביצע  גלין לשחרר את האיגרת  הצליח 
אלא  אותה.  להטיל  בניסיון  המשתתפים  ראשי  מעל 
שהמטוס הנמיך הפעם בצורה מסוכנת והתרסק לתוך 

הקהל. 
ו-24 נוספים  17 איש נהרגו  התוצאות היו מחרידות; 
יצאו  מאחוריו  שיישב  נוסף  ונוסע  הטייס  נפצעו. 

בחבלות קלות בלבד. 
התאונה גרמה לזעזוע עמוק בישראל. בין הנספים היו 
ארבעה צנחנים ששרדו את המלחמה באירופה, בני 
משפחה ודמויות בולטות מיישובי עמק הירדן. כמו כדי 
להוסיף על הכאב הנורא, התברר שהאיגרת כלל לא 
נשאה את ברכתו של נשיא המדינה, אלא ברכה מאת 

'קלוב התעופה.'...

ועדת חקירה שהוקמה למחרת על ידי ראש הממשלה 
שהתנהלות  מצאה  באסון,  בנס  אך  שניצל  שרת, 
הטייס הייתה פזיזה ובלתי אחראית וכי כל עניין הטלת 
האיגרת בטכס אורגן בקלות ראש וללא מתן תשומת 
לב מספקת לביטחון הנוכחים בו. "קשה למצוא מקרה 
יותר מדאיב של אסון ללא צורך וללא תכלית", כתבה 
הממשלה  לראש  ששלחה  המסכם  בדוח  הוועדה 
'החפיפניקיות'  פרי  הוא  שהאסון  רמזו  חבריה  שרת. 

שמאפיינת את החברה הישראלית. ... 
בעדכוני  החקירה  ועדת  בדו"ח  לעיין  מוזמנים 

www.j-v.org.il .החדשות שבאתר המועצה
בטכס  התרסקותו  לאחר  הבוער  המטוס  (בצילום: 

במעגן, 29 ביולי 1954. מתוך ארכיון המדינה)
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,052-2264153נייד מעין , קיבוץ שער הגולן
www.habait-shml.co.il: אתר,  abait.shml@gmail.com:ל"כתובת דוא

:פרטי הקורס 
  מפגשים15הקורס כולל  ,
כל מפגש במשך שעה וחצי.
 קטנהקבוצה  .
הקורס מתקיים בימי שני  ,

,21:00–19:30בין השעות 
 29.7.19פגישה ראשונה בתאריך             .

.בקיבוץ שער הגולן" הבית"במרכז לימודי 

052-2264153הרשמה אצל מעין  

לערביתמורה , סלמהטניה: המורה
חירבבית

.פתיחת הקורס מותנת בארבעה משתתפים* 

קורס ערבית מדוברת למתחילים
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