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תושבי הגלבוע היקרים,
אנו שמחים להציג בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות 

לשנת תשע"ח. 

צוות "מרכזים קהילתיים גלבוע", בנה תכנית מגוונת ועשירה, 
המאפשרת לילדים, בני הנוער,  צעירים ומבוגרים בכל יישובי 

המועצה, מרחבי פעילות ֶּבִמְגָוון תחומים.

אנו ממשיכים להתנהל לאורו של חזון המבקש לפתח מודעות 
תהליכים  והובלת  ערכית  עמדה  נקיטת  חברתית,  ומעורבות 
פעילויות  מסגרות  מקיימים  אנו  מכך  כנגזרת  בחברה. 
האדם  אהבת  של  ערכים  על  המושתתות  רבות  חינוכיות 
האחר,  וקבלת  סובלנות  לזולת,  ועזרה  מעורבות  והארץ, 
כשהכול נעשה תוך העצמת מודל החיים המשותפים בגלבוע. 

שיאפשר  תרבותי  גשר  ליצור  מבקשים  אנחנו  בפעילותינו 
ולהכיר את עולמם של חבריהם,  ולתושבינו ללמוד  לילדינו 
לאפשר  זה  ולצד  ותרבותם,  מורשתם  את  ולהעריך  לכבד 
כלל  בין  חיבור  באמצעות  זאת  העצמית.  הזהות  חיזוק  את 
המגזרים היוצרים את הפסיפס האנושי הייחודי של הגלבוע.

אותו חזון הנחה אותנו במהלך השנה החולפת בה העמקנו את 
הפעילות בישובים מתוך אמונה כי עלינו לאפשר לתושבים 

לחלום, להעז, להתנסות ולעשות. 

באמצעות  והתשלום  הרישום  דרכי  את  שיפרנו  כן,  כמו 
תשלום אינטרנטי דרך אתר המיניפיי.

והפעילויות,  החוגים  סל  מתוך  לבחור  אתכם  מזמינים  אנו 
ושל  שלכם  החוזקות  את  ביטוי  לידי  תביא  אשר  פעילות 

ילדיכם. 

נמשיך להעצים את המרכיב הקהילתי בחיינו,  יחד אתכם 
ולבסס קהילה, מקומית ואזורית, חזקה ופעילה.

בואו להיות שותפים לעשייה ולהתחדשות בגלבוע

סיון גולדמן
מנהלת מרכזים קהילתיים גלבוע

עובד נור
ראש המועצה
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נהלי רישום ותשלום
להשתתפות בפעילות המרכזים הקהילתיים הגלבוע:

� פתיחת קבוצות פעילות מותנת במספר מינימום של נרשמים בהתאם לסוג הפעילות.
� הרשמה תבוצע באמצעות מילוי טופס ההרשמה באתר מועצה אזורית הגלבוע

www.hagilboa.org.il  או בימי הרשמה שיערכו בהמשך ופרטיהם יפורסמו באתר האינטרנט.
� ההשתתפות בפעילויות מותנית בהצהרת ההורים על מצב בריאותו של ילדם.

� ההשתתפות בקבוצות התחרותיות מותנית בבדיקות רפואיות בהתאם לדרישות הענף.
� תשלום יתבצע בעת ההרשמה לכל עונת הפעילות מראש.

� ניתן לשלם באתר המניפיי באמצעות כרטיס אשראי ללא ריבית והצמדה, וכן במזומן או
בהמחאות חודשיות במסגרת ימי ההרשמה שיתקיימו.

� השתתפות בפעילות מותנת בסיום תהליך ההרשמה והסדרת מלוא התשלום.
� אי עמידה בתנאי התשלום תביא להפסקת ההשתתפות בפעילות.

� שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לפני ביצוע הרישום. 
במידה והמשתתף החליט להירשם, שיעור הניסיון ייחשב כשיעור הראשון.

משתתף לא יוכל להיכנס לשיעור השני ללא אישור תשלום.
� פעילות החוגים כפופה ללוח חופשות בתי הספר. העמותה שומרת לעצמה את הזכות לערוך

שינויים בלוח הפעילות.
הנחות

רישום לשני חוגים יזכה ב-10% הנחה על החוג השני הזול מבינהם, רישום לשלושה חוגים יזכה 
ב-10% הנחה על החוג השני וב-15% הנחה על החוג השלישי, הזולים מבינהם. 

ההנחות לעיל הינן הנחות גם בגין רישום אחים. ההנחות הנ"ל אינן תקפות באולפן למחול.
יש לפנות למזכירות האולפן על מנת לבדוק את ההנחה המגיעה בטלפון 04-6071205.

במקרים מיוחדים ניתן לפנות לוועדת הנחות באמצעות מילוי טופס בקשה. את הטפסים ניתן לקבל 
ממנהלי המחלקות ויש לצרף אליו את כל המסמכים הנדרשים. את הבקשה יש להחזיר למנהל 

המחלקה או בפקס: 04-6071288, בקשה זו תידון בהתאם לקריטריונים של וועדת הנחות.
פרישה במהלך העונה, תביא לביטול ההנחות שניתנו, והכל בהתאם לעניין.

נהלי ביטול
ביטול/פרישה  טופס  הגשת  באמצעות  בלבד  בכתב  תתקבלנה  מחוג  ביטול/פרישה  על  הודעה 
חתום על ידי הגורם האחראי. לאחר תחילת העונה יהיה ניתן להוריד טופס ביטול/פרישה מאתר 
לא  החודש,  במהלך  פרישה  למדריך.  בהודעות  ו/או  בטלפון  ביטולים  יתקבלו  לא  האינטרנט. 
תזכה בהחזר עבור אותו חודש. פרישה מכדורשת לא תזכה בהחזר עבור אותו רבעון. עד לקבלת 
הודעה הנ"ל בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר. לא יבוצעו החזרים בשל הפסקת 
השתתפות בחוג מה - 1.4 ואילך. לא יבוצע החזר כספי למשתתפים בקבוצות תחרותיות מ - 1.1  
יוחזרו  לא  לגזברות.  שהוגשו  מיום  יום   30 תוך  יטופלו  בחוג  פעילות  להפסקת  בקשות  ואילך. 
שיעורים ו/או כספים בגין היעדרות למעט היעדרות של מעל חודש עקב סיבות רפואיות בצירוף 

אישור רפואי מתאים. אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג.
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אולפן למחול גלבוע מקנה לילדים חווית מחול 
רחב  חוגים  והיצע  גבוהה  מקצועית  ברמה 
גמישות,  תנועתית,  יכולת  הקניית  המשלב  ומגוון 
וליווי  מקצועיות  סדנאות  בריאה,  לתזונה  חינוך 
התלמידים באופן מקצועי ואישי לעמוד במטרות 
מורים  סגל  מעסיק  האולפן  בפניהם.   המוצבות 
מקצועי,  מנוסה וחם ההופך את האולפן לבית.

תוכניות מיוחדות
פעילות במהלך שנת הלימודים תשע"ח 

� השתתפות בכנס מחול ארצי לזכר 
יאיר שפירא ז״ל.

� השתתפות בכנס "מחול צעיר"
� ימים פתוחים להורים ותלמידים.

� ערב "יוצרות צעירות" בבית ציזלינג 
ב – 15.2.2018

� מופע סיום בבית ציזלניג ב- 10-11.6.18
� שיעורי בלט לנשים נערות

צוות מורי האולפן 
גלית ארד -  מחול מודרני, קומפוזיציה ותולדות 

המחול.
מרינה פיליק טרום מחול ולבלט קלאסי

ולדי פיליק בלט קלאסי
חגית רז ג'אז ומודרני 

חיים טטרו היפ-הופ
נטליה רפפורט פסנתרנית

מנהלת האולפן ורכזת מגמת מחול:
ילנה זינשטיין -  050-6926656

yelena@hagilboa.org.il
רכזת שלוחת גן נר:  רונלי  זהבי - 052-4381571

ronlizehavi@gmail.com
מזכירה: אוריאנה כהן

oriana@hagilboa.org.il
 ,04-6531661 04-6071205, תא קולי  טלפונים: 

פקס: 04-6531097
חפשו אותנו בפייסבוק: אולפן למחול הגלבוע 

משך הלימודים: 1 ספטמבר 2017 עד 20 יוני 2018

אולפן למחול גלבוע
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בלט קלאסי
הבלט הקלאסי מהווה בסיס לכל סוגי הריקוד,  
טכניקת הקלאסי כוללת עבודה על יציבה נכונה, 
שימוש נכון בשרירים ואת חמשת העמידות אשר 
הדבר  הריקוד.  סגנונות  בכל  בהן  משתמשים 
הכי חשוב זה שהרקדן לומד דרך הטכניקה את 
הבלט  צרפתית.  שהיא  המחול  בשפת  המונחים 
הקלאסי הוא הא-ב של כל רקדן, לפני שיוצאים 
לעולם הריקוד הגדול והמגוון צריך שיהיה לנו 

בסיס קלאסי שנוכל להיעזר בו.

מחול מודרני
נוסף  אספקט  הינה  המודרני  המחול  טכניקת 
מפתחת  זו  טכניקה  הקלאסי.  לבלט  ומשלים 
בחלל,  ולתנועה  לגוף  המודעות  את  ברקדן 
נרחבת  בקשת  לקרקע  חזק  בקשר  מתאפיינת 

של הבעה אישית.

היפ-פופ
סגנון ההיפ-הופ התפתח מריקוד רחוב כסגנון 
משוחרר אך דורש יכולת טכנית גובהה ומפתח 
הריקוד  המוזיקלי  והקצב  הקואורדינציה  את 
גופו,   חלקי  בכל  לשליטה  הרקדן  את  מביא 
והביטחון  הסיבולת  הקואורדינציה  את  מפתח 
זמן  בפרק  מהירה  התקדמות  ומאפשר  העצמי 

קצר יחסית.

שיעורי בלט גילאי גן
עולם  עם  הצעיר  הילד  של  הראשוני  המפגש 
המחול הוא בעל משמעות רבה, יסודות והרגלי 
המפתח  הם  הדרך  בתחילת  טובים  עבודה 
הילדות  לומדות  זה  בשלב  בהמשך.  להצלחה 
היסוד של טכניקת הבלט הקלאסי:  את מושגי 
נכונים,  גוף  מנחי  ידיים,  מנחי  העמידות,  סוגי 

קפיצות מהמרכז ומהפינה.

כיתת מחול כיתה ז'
הרב  ביה"ס  של  אישית"  "מצוינות  במסגרת 
גם  מתקיימים  ז'  לכיתות  חרוד,  עמק  תחומי 
לתלמידים  מיועדת  מחול  כיתת  מחול.  שיעורי 
לעסוק  המעוניינים  למחול  ואהבה  זיקה  בעלי 
השכלתם  את  ולהרחיב  במחול  פעיל  באופן 

והבנתם בתחום.

מגמת מחול
מתחילה מכיתה י' ומעלה לתלמידות הלומדות 

בביה"ס הרב תחומי עמק חרוד.
עבודת  מודרני,  קלאסי,  מעשיים:  מקצועות 

כוריאוגרפיה.
מוסיקה  המחול,  תולדות  עיוניים:  מקצועות 
למחול, אנטומיה. המגמה מזכה את התלמידים 

ב-5 יחידות בגרות.

ג'אז לירי
ריקוד הבעתי מאופיין בתנועות רכות, מודגשות 
תנועה  לשנייה,  אחת  בין  בזרימה  ומחוברות 

עדינה אך דינמית.

סטריט ג'אז
בתנועות  מאופיין  ההיפ-הופ  ממשפחת  סגנון 

חדות, מהירות ונשיות.

אולפן למחול גלבוע שלוחת גן נר
הפעילות תתקיים בסטודיו באולם ספורט גן נר

הפעילות החל מגיל גן ועד בוגרות. 
החוגים המוצעים – שיעורי טרום מחול,

בלט קלאסי, היפ-הופ, מחול מודרני, גא'ז. 
לפרטים נוספים: רונלי זהבי – רכזת השלוחה

נייד : 052-4381571
ronlizehavi@gmail.com :דוא״ל

האולפן למחול הגלבוע מרחיב את פעילותו 
ג׳  כיתה  עד  גן  גילאי   – דדו  הספורט  באולם 
לפרטים נוספים: רונלי זהבי – רכזת השלוחה

נייד : 052-4381571
ronlizehavi@gmail.com :דוא״ל

� ייתכנו שינויים בהמשך בימי ובשעות
הפעילות על פי הרכבי הקבוצות.
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מחלקת הספורט הרב תחומי

פיתוח  של  תפישה  מתוך  פועלת  המחלקה 
בלתי  כחלק  הציבור  לכלל  בריא  חיים  אורח 
נפרד מהעלאת איכות החיים בגלבוע. המחלקה 
נוער  בני  ילדים,  לקרב  בכדי  פעילות  מייצרת 
ומבוגרים לתחומי עיסוק אקטיביים, המשפרים 
והן  גופנית  מבחינה  הן  תפקודיות  יכולות 
פעילויות  מארגנת  המחלקה  חברתית.  מבחינה 
קבוצתי  ספורט  חוג,  ברמת  תחומים  במגוון 
וספורט אישי וכן מקיימת אירועי ספורט לקהל 
"זוזו"  פרויקט  על  אחראית  המחלקה  הרחב. 
והשכלה תנועתית, המתקיימים בבתי הספר.

מנהל המחלקה:
שלומי אייל - 050-6926657

shlomi_e@hagilboa.org.il
רכז ספורט:  עומר עומרי - 050-40777980

omar@hagilboa.org.il
מזכירה: אוריאנה כהן - 04-6071209

oriana@hagilboa.org.il

מרכז סייף
הינו  המרכז  למסכה.  מבעד  והביטחון  הריכוז 
מהמובילים בארץ ומוכר על ידי היחידה לטיפוח 
ספורט  ענף  מצטיינים.  צעירים  ספורטאים 
אולימפי ומרתק המשלב פיתוח הכושר הגופני 
יציבה,  תנועה,  קואורדינציה,  סבולת,  כוח, 
והרבה  העצמי,  הביטחון  שיפור  אינטליגנציה 

הנאה. מתאים לבנים ולבנות מגיל 7. 
למתקדמים אפשרות שילוב בקבוצות תחרותיות.

האימונים מתקיימים בשני מוקדים:
ימים א׳, ד׳, ה׳ - 16:30-20:00  בית רובין, 

יישוב יעל.
יום ב׳ )כיתות א-ג( שעה 14:30 - בחדר 

הסטודיו, אולם דדו, יישוב חבר.
יום ו׳ – שעה 8:30 - חדר סטודיו, אולם עין 

חרוד מאוחד.
ציוד: ברמות הבסיסיות הציוד מושאל לאימונים.

מאמן: נתן אביטן, סייף עבר נבחרת ישראל, 
מאמן לאומי ילדים ונוער - 050-7799100

natan.tush7@gmail .com :דוא״ל
רישום דרך אתר המיניפיי.

קפוארה
אומנות לחימה ברזילאית. שילוב של יכולת 

גופנית מוסיקה וקצב. מתאים לגילאי 5 ומעלה.
יום ב׳ 15:30-19:30, אולם חוגים בדדו.

יום ד׳ 15:30-19:30, אולם עין חרוד.
יום ו׳ 12:00-14:00, חדר הסטודיו, אולם גן נר.

מאמן החוג: חנן אלמקייס - 052-4888989
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מועדון האופניים 500 וואט
גלבוע קבוצות לרכיבת אופני שטח-הרים וכביש. 

לילדים, נוער, בוגרים ונשים.
� הכרת יסודות רכיבה נכונים  טכניקה

ושליטה באופניים.
� פיתוח ושמירה על כושר גופני חינוך 

לאורח חיים בריא.
� חינוך לערכים טיולים, מסעות ומחנות אימונים.

� למתאימים, מסגרת תחרותית ברמה ארצית
ובינלאומית.

� מדריכים ומאמנים מוסמכים ומנוסים.
הפעילות מתקיימת בכל אחד מימות השבוע בוקר 

אחה"צ וערב ברחבי הגלבוע, בישובים-רם און,
גן נר, כפר יחזקאל, עין חרוד, מעיין חרוד, מולדת, 
נוספים  ביישובים  חוגים  פתיחת  השיטה.  בית 

מותנה במספר נרשמים בתאום עם שחף. 

לפרטים והרשמה:  שחף - 04-6070083 
sportacademy500@gmail.com

משולבת תוכנית הלאומית ״פרחי ספורט״.

יוגה נשית
"הדבר הקבוע היחידי בחיי האישה הוא 

השינוי..." 
היוגה הנשית משלבת ידע עתיק מעולם היוגה 

עם ידע מדעי עדכני בבריאות האישה.
� מתאים לכל אישה בכל גיל.

� מסייע לאישה להעריך את מצבה ברמה
פיזית, מנטאלית ונפשית ובכך להכיר את 

עצמה יותר טוב   ולהיטיב את מצבה.
� מחזק, מגמיש ומחטב תוך כדי התמקדות
בשרירי קרקעית האגן ובשרירי הליבה, 

בקשר שלהם לנשימה ובהשפעתם הפיזית 
והמנטאלית על האישה.

גב  לכאבי  מענה  מאפשר  אלו  שרירים  חיזוק 
ובעיות יציבה, תפקוד אברי האגן, בעיות המלוות 
את המחזור החודשי, בעיות פריון, תהליכי גיל 
המעבר, בעיות ברצפת האגן, מחלות אופייניות 
לנשים, הפחתת מתח ועוד. היוגה הנשית מאפשרת 
את פסקי הזמן המגיעים לך לחיזוק גופך ונפשך.

ימים : א׳, ג׳, בין השעות 17:30-20:30, 
מקום: אולם הספורט הקטן בעין חרוד 

מחיר חודשי: פעם בשבוע 220 ₪ 
פעמיים בשבוע 320 ₪ 

לפרטים נוספים עדי - 052-8521052 

מועדון פטנק מבוגרים
ספורט עממי המשלב יכולות חשיבה 
וקורדינציה ללא מאמץ גופני גבוהה. 

מקום: מגרשי פטנק גן נר
לפרטים נוספים – 

איציק כליפה - 050-6242562

חוג ניווט ספורטיבי
הרב  הספר  בית  עם  בשותפות  גלבוע  מתנ"ס 
מכיתה  נערות  נערים/  מזמין  חרוד.  עמק  תחומי 
ניווט  אתגרי.  הכי  לספורט  להצטרף  י"ב.  ועד  ח' 
תחרותי.  ספורט  הוא  ספורטיבי  ניווט  ספורטיבי. 

מה מיוחד בספורט שלנו שהוא: 
מקנה בין היתר התמצאות במרחב, קריאת מפה, 
שימוש במצפן, טכניקות ניווט ועוד. מיועד לבנים 
כנבחרת  השתתפות  גופני.  כושר  ללא  גם  ובנות 

בבית הספר ונסיעה לתחרויות ליגת בתי ספר.
יום פעילות: יום שישי 15:00 עד 16:30 

)בחודשי ספטמבר – אוקטובר מ16:00 עד 17:30(.
עלות: 1500 ₪ שנתי.

בהנחיית: שליו פלדמן, מדריך מוסמך של 
איגוד הניווט עם ניסיון של יותר מ 20 שנה.

מיקום מפגש: בית הספר עמק חרוד. 
יציאה לאימוני חוץ ביערות ומרחבי המועצה גלבוע.

 054-3206156  - שליו פלדמן  נוספים  פרטים 
shalavik77@gmail.com
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מחלקת הספורט הרב תחומי

כדור-רשת נשים
אזורית  בליגה  שמתחרות  האזור  מכל  קבוצות 
ובנוסף שותפות לכל מפעלי המועדון הישראלי 
טורניר  אילת,  טורניר  לרבות  נשים  לכדורשת 
כדורשת  וטורניר  חופים  טורניר  וחנוכה,  אביב 
על הדשא. הפעילות הינה דו שבועית המיועדת 
מתקיימת  הפעילות  ומעלה.    25 מגיל  לנשים 
באולם הספורט בעין חרוד מאוחד באולם דדו 

ביישוב חבר ובאולם גן-נר.
עלות 150 ₪ לחודש.

לפרטים נוספים: שלומי אייל - 050-6926657 

כדור-רשת ילדות
פעילות עממית לילדות, דגשים על כושר 

גופני, עבודה קבוצתית ובניית מיומנות לענף.
יום  ב׳ שעות: 16:30 

מיקום: אולם ספורט גבע
יום ד׳  שעות: 17:00

מיקום: אולם ספורט בית אלפא
פרטים נוספים:

שלומית גינצבורג – 052-8342186
אושרית מורד - 053-7573799

האקדמיה לטניס
מיועד לילדים מכיתות ב‘ ומעלה .

במרכז הטניס בקיבוץ עין חרוד איחוד.  
המתקדמים ישולבו בנבחרות ייצוגיות.

לפרטים נוספים: 
טל אמסלם – מאמן ראשי – 054-2999977 
� משולבת תוכנית הלאומית ״פרחי ספורט״

053-7573799

התעמלות קרקע ומכשירים
חוג זה עוסק בבניית הבסיס ובשיפור העקרונות 
בתחום ההתעמלות קרקע. הפעילות הינה מגוונת 
להקמת  ועד  ממתחילים  הרמות  לכל  ומתאימה 
שונים,  גלגולים  של  למידה  מקומית.  נבחרת 
עמידות ידיים גלגלונים סלטות ועוד דברים רבים 
המשקל,  שיווי  את  מאוד  משפר  זה  חוג  נוספים. 
והתמודדות עם מכשולים  גמישות  קואורדינציה, 
חדשים. הפעילות מועברת בצורה מקצועית ביותר 
ע"י מאמנים מנוסים ומוסמכים על-ידי מכון וינגייט 
אירועי  יתקיימו מספר  לספורט. במהלך השנה 
במכון  יומי  חד  אימון  למחנה  נסיעה  כגון  שיא 
יתקיים  החוג  ועוד.  אקרובטיקה  אימוני  וינגייט, 

בימים ראשון ושלישי באולם הספורט בגבע.

תינתן עזרה בהסעות מישובים בהם יגיעו מספר 
ילדים העולה על-10 משתתפים. 

יש להגיע לפעילות בבגד גוף מקצועי.
ימים: א׳, ג׳ בין השעות 16:00-20:00 

לפי חלוקה לקבוצות
מיקום: אולם הספורט גבע

לפרטים נוספים: רוני שרון - 054-9506618
� משולבת תוכנית הלאומית ״פרחי ספורט״.

חדר כושר
החוג מתקיים בחדר הכושר שבאולם הספורט 
בעין חרוד ימים א׳, ג׳, ה׳ משעה 15:00-19:30 

מיועד לגילאי 13 ומעלה. 
מדריך אורי אושנים - 050-6502295
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מועדון כדורסל גלבוע/מעיינות

אירועי שיא במהלך העונה:
� טורניר דביר לניר � ליגת האביב, ליגת אפרוחים � ליגת הקיץ ע"ש תומר רון

� אליפות 3*3 טורניר משפחות ע"ש דור.

אנו מזמינים אתכם להצטרף אלינו למשפחה של גלבוע/מעיינות ולהיות חלק בלתי 
נפרד מההצלחה הגדולה של המועדון המשותף.

הישובים בהם יתקיימו פעילות חוגי בנות השנה: 
שדה אליהו, טירת צבי, עין הנצי"ב, מירב, מעלה גלבוע, ניר דוד, גוש חרוד, כפר יחזקאל, מולדת, 

גן נר, דודו, בית השיטה, מוקייבלה.

הישובים בהם יתקיימו פעילות חוגי בנים השנה:
ניר יה, יד לחמישה, גבע, גן נר, כפר יחזקאל, גוש חרוד, תל יוסף, עח"מ, חפציבה, בית אלפא, 
בית השיטה, ניר דוד, שלפים, עין הנצי"ב, מוקייבלה, מעלה גלבוע, מירב, מחולה, טירת צבי, 

שדה אליהו, חמדיה, מולדת.

עלות החוג: � מסלול פעמיים בשבוע: 1900 ₪ לכל עונת הפעילות� מסלול של פעם בשבוע: 1200 ₪ 
לכל עונת הפעילות � כל ילד/ה מוזמן להגיע ל- 2 אימוני נידון.

כל הפרטים על השעות/ימים/מקני אימונים/שמות מאמנים הכל באתר האינטרנט שלנו
www.gilboaamaayanot.co.il עקבו אחרינו גם בפייסבוק          מועדון כדורסל גלבוע/מעיינות

salhagilboa@gmail.com  050-4077972 לפרטים נוספים מנהל המחלקה : לירן ויניקור
חוגי בנות: נועה שבת כהן – 050-8813272
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מועדון כדורגל "אסי גלבוע"

מועדון הכדורגל הינו אמצעי חינוכי אשר מתקיימת 
ערכים  המקנה  מקצועית  ספורט  פעילות  בו 
וקבוצתית  עצמית  משמעת  חברתיים.  וכישורים 
בתחום  שאיפות  להגשים  ילד  לכל  המאפשרת 
הכדורגל החוג מקנה גם העצמה עצמית ובטחון 

אישי ותורם להתפתחות הילד.
המועדון מתקיים פעילות חוגית בכדורגל בכל 
יישוב באמצעות מאמנים מוסמכים ומקצועיים 
המתאמנות  תחרותיות  וקבוצות  חוגים  ומפעיל 

במרכזי היישוב ורחבי המועצה.
בי"ס   - חוגים  קבוצות   18 מפעיל  המועדון 
לכדורגל  ו-7  קבוצות ליגה תחרותיות המשחקות 

במסגרת ההתאחדות לכדורגל בישראל.
מגיל 10 ועד 18.

מנהל המועדון:  זכי הרוניאן  - 050-40779797 
מאמני חוגים במחלקת הכדורגל:
   050-7628273 יובל שטרית - 

054-9249655 אולג זובטוב - 
054-4797935 אפי סבג - 

052-7889930 יוסי קאופמן - 
054-2279818 יונתן טננבאום - 
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מגרש מאמן שעות האימון ימי האימון קבוצת גיל
יישוב שבו 

מתקיים 
האימון

מיני פיץ' אפי סבג 15:00-16:00 שני וחמישי כיתות א-ב גן-נר

מיני פיץ' אפי סבג 16:00-17:00 שני וחמישי כיתות ג-ד גן-נר

דשא מגן שאול יוסי קאופמן 16:00-17:00 שני וחמישי כיתות ב-ג מגן שאול

איצטדיון יעל יובל שטרית 16:00-17:00 שני וחמישי כיתות א-ב יעל

איצטדיון יעל אולג זובטוב 16:00-17:00 שני וחמישי כיתות ג-ד יעל

מושב ברק יובל שטרית 15:30-16:30 ראשון ורביעי כיתות א-ב חבר

מושב ברק יובל שטרית 16:30-17:30 ראשון ורביעי כיתות ג-ד חבר

רם-און הרחבה ג'וני טננבאום 16:00-17:00
8:00-9:00

שני ושישי כיתות א-ב רם-און

רם-און הרחבה ג'וני טננבאום 16:00-17:00
9:00-10:00

רביעי ושישי כיתות ג-ד רם-און

ניר יפה ג'וני טננבאום 16:00-17:00
10:30-11:30

שלישי ושישי כיתות א-ב אומן

ניר יפה ג'וני טננבאום 17:00-18:00
11:30-12:30

שלישי ושישי כיתות ג-ד אומן

מערכת אימוני כדורגל לשנה"ל תשע"ח
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מועצת הנוער הגלבוע

ולייצר פעילויות ערכיות ואקטואליות עבור  מועצת הנוער גלבוע הוקמה מתוך מטרה להוות במה, 
הנוער, ובכדי לקדם את כל הקשור בנושאי הנוער במועצה. במועצת הנוער יושבים נציגים מכל יישובי 
הגלבוע, בכדי לספק ייצוג ראוי לכל יישובי המועצה.  חברי מועצת הנוער יהוו גוף מקשר בין כלל בני 
הנוער לגורמים מועצתיים ויעלו בקשות והצעות של בני הנוער לשיפור הפעילות הבלתי פורמלית, 
יציגו רעיונות לקיום מפעלים, יפעלו לטובת הקהילה ואף יקבלו תקציב לבניית פעילויות למען הנוער. 
נבחרת צעירה זו תהווה ללא ספק, זרוע רחבה לפעילויות מרכזיות במועצה, תוך נטילת אחריות של 
נושאים  ולהעלאת  וההתפתחותיים  וכלפי הדור הצעיר, מתן מענה לצרכים החברתיים, התרבותיים 

למקום מועדף בסדר העדיפויות של המועצה.  את מועצת הנוער תנחה מחלקת הנוער במועצה.
אנו מחפשים אחר נערים ונערות מובילים, דעתניים ,אחראיים ומסורים, אשר יובילו עשייה של בני 

הנוער למען בני הנוער.

לפרטים נוספים והצטרפות: רוחמה לבקוביץ - 050-4077973
ruhama@hagilboa.org.il

בני המושבים גלבוע
בני המושבים היא חטיבה בהסתדרות הנוער העובד והלומד ופועלת כתנועת הנוער של תנועת המושבים.
החטיבה החלה לעבוד גם במושבים של תנועות התיישבותיות אחרות יישובים קהילתיים ובקיבוצים. 
יישובים ברחבי הארץ, מתוכם כ-250 הם מושבי  כיום מתקיימת פעילות החטיבה בלמעלה מ-500 
מתקיימת  ובהם  כאחד,   וקיבוצים  יישובים  מושבים,  לפעילות  שותפים  בגלבוע  המושבים.  תנועת 
בפעילות  חלק  לוקחים  הגלבוע  חניכי  כן,  כמו  ד'-יב'.  כיתות  לילדי  שותף  באופן  תנועה  פעילות 
התנועה ברמה המחוזית וגם ברמה הארצית, בטיולים, בסמינרים ועוד.. את פעילות התנועה האזורית 
והארצית מרכזת המועצה ביחד עם מדריכי הנוער הבוגרים והגרעינרים ביישובים, בנוסף בכל שנה 
אנו מכשירים דור חדש של מנהיגים ומדריכים צעירים )בני נוער( אשר מדריכים את הילדים באופן 

שותף ביישובים. 

לפרטים נוספים:

רוחמה לבקוביץ - 050-4077973
ruhama@hagilboa.org.il

מסע יוסי יפה – תאריך 8-11/10/2017
סמינר פתיחת שנה גלבוע )י׳-יא׳( – 19-20/10/17

חג מעלות – תאריך 26/10/2017
טיול חנוכה - 15-18/12/2017

טיול פסח - 25-26/3/2018
תהליך ט' מועצתי

תהליך שנתי הנועד להקנות כלים ולהכשיר
את שכבת ט' טרם היציאה לסמינר הדרכה ארצי.

סמינרי ט׳ – 25/6/18-3/7/18
מפעלי קיץ - פרטים בהמשך
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פעילות אזורית

שנת שרות - מחלקת הנוער, חושפת, תומכת ומלווה בני נוער הבוחרים לצאת לשנת שרות )שנת התנדבות 
בקהילה לפני הגיוס צה"ל(. כחלק מהתהליך השנתי מתקיים יריד חשיפה לשנת שרות בביה"ס עמק חרוד 
)24.9.17(, ערב הסברה לשנת שרות )28.9.17(, סיורי חשיפה לקראת שנת שרות, במהלכם יפגשו בני 

הנוער מסגרות שונות וכן מונגש מרכז הערכה של "אדם מילא", כך שמתקיים בגלבוע. 27.10.17

אנו נעשה כל שביכולתנו בכדי שכל נער/ה המעוניינים לצאת לשנת שרות יוכלו להגשים את רצונם.

תהליך ו' אזורי - תהליך שנתי הנועד להעצים, לגבש ולהקנות כלים לשכבת ו' טרם העלייה לחטיבת 
הביניים. במסגרת תהליך זה יקבלו היישובים סדרת מפגשים, אשר יועברו ע"י מכון "שבילים" ובנוסף 

יתקיימו מפגשי ו' אזוריים.

מסע אופניים - 17.11.18  מסע המיועד לבני נוער משכבות ז'-י"ב, במהלך מסע זה יכירו בני הנוער 
לסוגי  ויחשפו  מוכרים  הפחות  הגלבוע  לנופי  יתחברו  אלו,  את  אלו  במועצה  השונים  מהיישובים 

אוכלוסיות שונות.

טיול ט"ו בשבט - 26.1.18 טיול המיועד לילדי כיתות א'-ו' בקרב החינוך הבלתי פורמאלי.
טיול זה מהווה הזדמנות לחבר בין ילדי הגלבוע לאדמה ולטבע, תוך מתן דגש על הסביבה הייחודית 

בה אנו חיים, טיפוחה ויצירת המשכיות.

את  המעלה  פעילות  פורמאלי.  הבלתי  החינוך  מקרב  א'-ג'  לילדי  מיועד    27.3.18  - קח-תן  שוק 
המודעות למניעת הרס משאבים מתכלים ע"י עידוד לשימוש חוזר.

ז"ל, הפעילות כוללת  יותם לוטן  ז'-י"ב, פעילות לזכרו של  4.5.18  מיועד לנוער  יותם" -  "בשבילי 
מסלולי ניווט ורכיבה על אופניים בנופי הגלבוע, ארוחת צהריים משותפת והופעה.

יוצאים בשלישי - פעילות המתקיימת בימי שלישי במהלך חודש יולי ותחילת אוגוסט ומיועדת לבני 
נוער בכיתות ז'-י"ב - זוהי פעילות הפגתית, מגבשת ומהנה, הנועדה "לשבור" את שגרת החופש הגדול 

ולתת מענה לבני הנוער.
� ההרשמה לכל הפעילויות מתבצעת דרך מדריכי הישובים.
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גרעין נח"ל

גרעין נח"ל מטעם התנועה הקיבוצית הגיע לגלבוע 
זו השנה השניה ומתגורר במושב פרזון.

לכל חייל 2 מסגרות חינוך במועצה – 

1. עבודה עם תלמידי י"א-י"ב בבתי הספר – 
יפה. ועמק  נוער  ניר העמק, קידום  עמק חרוד, 

החיילים מקיימים קשרים אישיים עם התלמידים, 
הגיוס,  בתהליכי  פרטני  באופן  אותם  מלווים 
מקיימים חונכות אישית חברתית ולימודית וחונכים 
מעבירים  בנוסף,  המחנך/ת.  המורה  בליווי  כיתה 

שיעורי חינוך ערכיים בנושא שנת שירות,
הכנה לצה"ל והחברה הישראלית ומשתלבים בכל 

הפעילויות החינוכיות בבתי הספר.

2. נוער התענך – החיילים שובצו במסגרות החינוך 
החברתי-קהילתי בישובי התענך וגן נר ועובדים 
החינוך  ורכזי  הנוער  מדריכי  עם  שוטף  באופן 
מועדוני  פתיחת  הינה  הפעילות  מטרת  בישובים. 
נוער בישובים, חיבור בני הנוער לישוב והעלאת 
תחושת השייכות והגאווה, חיבור לפעילות תנועת 
הישראלית,  החברה  של  בתכנים  ועיסוק  הנוער 

יציאה לשנת שירות וגיוס משמעותי.

 050-7103667  - רוזן  תמר  נוספים:  לפרטים 
tamar@hagilboa.org.il

ספריית הדרכה:
ספריית ההדרכה הוירטואלית הוקמה לפני כשנה 
לכלל  ומרכזי  אחיד  תוכן  מאגר  לשמש  במטרה 
רכזי  בגלבוע  קהילתי  חברתי  בחינוך  העוסקים 
חינוך, מדריכי נוער, מדריכי ילדים, מד"צים, ש"ש.

הספריה מחולקת לתיקיות לפי נושאים ומציעה 
שכבות  לכלל  שונות  פעילויות  של  רחב  מגוון 
הגיל. אנו עוסקים באופן שוטף בהגדלת המאגר 

ובהפצתו לכלל גורמי החינוך.
למעוניינים להצטרף למאגר: 

לפרטים נוספים:
תמר רוזן - 050-7103667
tamar@hagilboa.org.il 
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חוג לכל ילד
במסגרת תוכנית שר החינוך לחיזוק הצפון גם אצלנו, בגלבוע, תתקיים תוכנית "חוג לכל ילד" לתלמידי 
תשע"ח  הלימודים  בשנת  זכאים  אלה  בשכבות  וילדה  ילד  כל  חינוך.  משרד  של  בסבסוד  ד'–ה'  כיתות 

להשתתף בפעילות אחת בעלות של 100 ₪ לשנת הפעילות.
בתוכנית מגוון רחב של חוגי העשרה ובנוסף פעילות קבוצתית ייחודית אחת לחודש הכוללת העצמה אישית 

וקבוצתית, חיבור ליישוב ולקהילה תוך מתן דגש על תרומה והתנדבות קהילתית ואירועי שיא ישובים.

הפעילות תתקיים על בסיס בתי הספר במספר מוקדים:

בי"ס יד לחמישה – ימי שני בין השעות 14:30-15:30

בי"ס נר הגלבוע – ימי שישי 10:00-11:00

בי"ס חב"ד – ימי רביעי 15:00-16:00

בי"ס עמק חרוד – הפעילות תתקיים בישובים 

הפעילות תחל ב - 15.10.17

פרטים נוספים והרשמה מקוונת יפורסמו דרך בתי הספר.



16

בית המוסיקה

החינוך  משרד  בפיקוח  קונסרבטוריון  הינו  יזרעאל,  בקיבוץ  הנמצא  גלבוע  יזרעאל  המוסיקה  בית 
ומהווה בית ספר יחיד למוסיקה בתחומי מ.א. הגלבוע. 

בית המוסיקה מעניק חינוך מוסיקלי לתושבי המועצה והאיזור מהגיל הרך ועד לסיום י"ב וכן לתלמידים 
מבוגרים שהינם חלק בלתי נפרד מתלמידי בית המוסיקה. הלמידה היא פרטנית או בקבוצות ומלווה 
את  המכינה  למוסיקה  מגמה  מתקיימת  המוסיקה  בבית  תיאורטית.  העשרה  של  מיוחדים  בשיעורים 

התלמידים הבוגרים לקראת בחינות הבגרות במוסיקה.

בית המוסיקה פועל על מנת לקרב את עולם המוסיקה ואת העשייה המוסיקלית אל מעגל רחב של ילדים 
ומבוגרים בקהילה. 

המטרה היא לטפח כל אחד מהתלמידים על פי קצבו האישי, תוך ראיית התלמיד כאדם שלם מחד גיסא, 
ומאידך לתת השכלה מוסיקלית מעמיקה ומקצועית, המאפשרת למעוניינים לבנות לעצמם עתיד מקצועי 

בתחום המוסיקה. 
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שעורי נגינה פרטניים
סקסופון,  קלרנית,  צד,  חליל  אורגנית,  פסנתר, 
חשמלית,  )קלאסית,  גיטרה  טרומבון,  חצוצרה, 

בס(, כינור, צ'לו וכלי הקשה. 
לנוער  לילדים,  מיועדים  הפרטניים  השיעורים 

ולמבוגרים.

שעורי הגיל הרך בהנחיית סטאס גברילוב
המוסיקה  בהנחלת  מתמחה  המוסיקה  בית 
מגיל  לפעוטות  הרך.  לגיל  התנועה  ואמנות 
בקבוצות  חוגים  מוצעים  א'  כיתה  עד  שנתיים 
המוסיקה  עולם  עם  היכרות  מזמנים  קטנות, 
ומאפשרים איתור וטיפוח הכישרון של כל ילד.

הורים וילדים – מיועד לבני שנתיים-שלוש
מוסיקה  עם  והוריהם  פעוטות  של  מפגש  זהו 
מוזיקלית,  שמיעה  קצב,  חוש  פיתוח  ותנועה, 
קואורדינציה ותפיסת רצף באמצעות ובשילוב 
והתנסות  האזנה פעילה, תנועה ומשחק, שירה 

בנגינה בכלים השונים.

שעורי טרם כלי – מיועדים לגילאי 3-6
� היכרות עם כלי הנגינה של התזמורת

הסימפונית.
� היכרות עם מושגים של עולם המוסיקה.
� טיפוח מיומנויות שיתוף פעולה והקשבה

הדדית.
� איתור וטיפוח הכישרונות של כל ילד.

מוסיכף – שיעור קבוצתי, מיועד לתלמידי כיתה א'
שיעורי תאוריה ייחודיים באווירה לא שגרתית, 
המתקיימים בחדר תנועה רחב ידיים. במהלכם 
לומדים קריאת תווים, מקצבים ומושגים מעולם 
התנועה, באמצעות משחקים מוזיקליים, שירה 

ותנועה.

פיתוח קול
השיעורים הינם אישיים ומיועדים לנוער 

ולמבוגרים וכוללים היכרות עם רפרטואר
ווקאלי רחב. הרפרטואר מבוסס גם על בחירה 

אישית של הלומד.

שיעורי קומפוזיציה
השיעורים הינם אישיים ומיועדים לנוער ולמבוגרים 
כוללים  השיעורים  מתאים.  מוסיקלי  רקע  בעלי 
פיתוח מיומנויות הלחנה והכרת ספרות מוסיקלית 

מתקופות שונות.

הרכבים כליים
בהרכבים  משתתפים  מתקדמים  תלמידים 
מוסיקליים. הנגינה בהרכבים אלה תורמת רבות 
מקנה  התלמיד,  של  המוסיקלית  להתפתחותו 
הרגלי עבודה בצוות ומעשירה את ההיכרות עם 

הרפרטואר המוסיקלי.
בין ההרכבים:

הלהקה הייצוגית של בית המוסיקה
הרכב  ג'אז,  הרכב  רוק,  להקת  הכלייזמרבנד, 
סקסופונים, הרכב גיטרות, הרכב קשתות והרכב 
מיתר,  כלי  כוללת  המשותפת  התזמורת  תופים. 
לתלמידים  ומיועדת  הקשה  וכלי  נשיפה  כלי 

משנה שלישית ומעלה.

הרכב קולי
שירה בצוותא והיכרות עם מגוון שירים 

קלאסיים, עממיים וישראליים.

סדנא למוסיקה ים תיכונית 
בהנחיית טל שגב

מיועד לילדים בכיתות ז' – י"ב.

מנהל בית המוסיקה יזרעאל גלבוע: 
סטאס גברילוב

להרשמה ופרטים נוספים התקשרו:
טלפונים - 

משרד בית המוסיקה - 04-6598212  
תכנית אמדאוס - 04-6598463 

פקס. 04-6598211
 bmusicagilboa@gmail.com

www.bmusic-yizrael.com
חפשו אותנו בפייסבוק
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תכל'ס מרכז צעירים בגלבוע

תכל'ס מרכז צעירים בגלבוע הוקם בשבילכם, 
צעירי המועצה בגילאי 18-45, במטרה להנגיש מידע, הכוון,

ייעוץ ופיתוח תוכניות לצעירים.

חזון תכל'ס מרכז צעירים גלבוע הוא לשמש גורם מקצועי, מומחה, עדכני ודינמי עבור צעירי הגלבוע 
בקהילה  המוצלח  שילובם  ליווי  תוך  והמקצועי  האישי  הפוטנציאל  את  לממש  בידיהם  לסייע  בכדי 
פעילות  את  ללוות  במטרה  הצעירים  מרכז  פורום  את  מקימים  אנו  אלו  בימים  הישראלית.  ובחברה 
המרכז ולמנף אותה  לכזו  המציבה את צעירי המועצה במרכז. בימים אלה הסתיים שיפוץ מבנה מרכז 

צעירים עם חצר רחבת היקף אשר תשמש לאירועים גדולים, הרצאות, ימי עיון, מופעי תרבות ועוד. 
במסגרת מתווה יעדים ומשימות שמנו לנו למטרה לעסוק בשנה הקרובה בתחומי התעסוקה ויזמות, 

הורות, משתכנים חדשים, תרבות, קהילה וחברה. 

פעילויות קרובות:

1. כנס בונים בעמק - ערב עיון עם יועץ משכנתאות, אדריכלית וקבלן בנייה. 2.10.17
כיצד בונים בית, טיפים, המלצות ומתן מענה על שאלות בנושאים אלו.

מיקום: תכל'ס מרכז הצעירים בגלבוע.

2. פסטיבל תוצרת מקומית גלבוע - לכל המשפחה. סוכות 8-9.10 יוצרים מקומיים במגוון תחומים 
מהמועצה - אמנים, זמרים, אוכל, בירה והמון פעילות לכל המשפחה.

מיקום: תכל'ס מרכז צעירים גלבוע.

3.כנס הריון ולידה - שת"פ עם מרכז צעירים עמק המעיינות ובית החולים העמק 17.11.17
מיקום: מרכז עידן מוא"ז עמק המעיינות.

4.הופעה של אברהם טל  14.12.17 מיקום: בית ציזלינג, עין חרוד מאוחד.

אנו קוראים לצעירים המעוניינים לקחת חלק בהובלת התהליכים והפעילויות החדשות ליצור אתנו קשר.

מנהל מחלקת צעירים - שניר פרידמן
מזכירה – עינבל טייב 
נייד: 050-5664773 

משרד: 04-6071208 
 snir@hagilboa.org.il :שניר

inbal@hagilboa.org.il :עינבל
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מרכזים קהילתיים גלבוע
04-6071230 / 731 / 200
sivan@hagilboa.org.il

www.hagilboa.org.il


