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הורים ותלמידים יקרים,
חוברת החוגים שבידכם 

מאפשרת לבחור פעילות 
העשרה אחר הצהריים 

לילדים ומבוגרים. הפעילות 
החוגית בגלבוע עשירה, 

מגוונת ומתאימה לכל.

רוצו להירשם...

תושבים יקרים,
מוא”ז הגלבוע משקיעה 

מחשבה וכסף רב בחינוך 
תרבות נוער וספורט. הפעילות 

הבלתי פורמאלית חשובה 
עבורינו בדיוק כמו הפעילות 

בחינוך הפורמאלי ואין לנו 
ספק כי חינוכם של הילדים 

ממשיך ברצף גם אחה”צ. 
החוגים מגוונים ומעמידים 

רמה גבוהה מאוד של הצלחות.

רכז חוגים: שמוליק ענב
 050-4077966

שלכם,
דרור ללוש
ראש מנהל חינוך
תרבות נוער וספורט

בברכה,
דני עטר
ראש המועצה

“חדשות הגלבוע 1”
המהדורה האינטרנטית

סרקו וצפו ראשונים
בחדשות החמות בגלבוע!

אתר הגלבוע
הבית שלכם! 

סרקו וצפו בעדכונים על 
הפעילויות השונות במועצה



3 חוגי ספורט והעשרה

שיעור אירובי דאנס סוחף לצלילי מוסיקה 
משפרים  הגוף,  את  המחטבים  לטינית 

גמישות כח וסבולת לב ריאה. 
  ימי שני 20:30-21:30

  ימי שישי 09:00-10:00

מחלקת כדורגל הפועל אסי גלבוע
חווית כדורגל המשלבת חינוך וספורט. 

קבוצות תחרותיות וקבוצות חוגים. 
אלי גוטמן - יועץ מקצועי 

)מאמן נבחרת ישראל(
זכי הרוניאן - מנהל המועדון 
  בית ספר לכדורגל - חוגים

פעילות החוגים מיועדת לכל ילדי 
המועצה בכיתות א’-ו’. ימי שני: -16:00

17:15 | ימי שישי 10:15-11:45
  מחלקת הנוער לעונת 2013/14

- קבוצת הנוער )ילדי 95/96( 
- נערים א’ )ילדי 97(

- נערים ב’ )ילדי 98/99( 
- ילדים א’ )ילדי 2000( 
- ילדים ב’ )ילדי 2001( 

- ילדים ג’ )ילדי 2002-3( 

זומבה

כדורגל

מושב ברק | הילה: 052-8592792 

טל’: 04-6071207 
זכי הרוניאן 050-4077979

שמעון אלבז 052-3353032

אבינועם כוכבי 050-8671162
נירית כוכבי 050-8712162

מועדון כדורסל גלבוע מעיינות
נבחרת העתיד של קבוצת “גלבוע 

גליל” אלופת המדינה לשעבר. 
לירן וינוקור מנהל מועדון הכדורסל

 בית ספר לכדורסל - חוגים
 ניר קפלן 

מנהל מועדון א’ ד’: 052-8838546

  קבוצות תחרותיות
לירן וינוקור 

 מנהל ה’-י”ב: 050-4077972

  כדורסל בנות
עדי עמוס 

מנהל מח’ בנות א’-י”ב: 050-4566611

כדורסל

135019.showenter.com אתר המועדון:

  חוג כדורגל- קיבוץ גבע 
בניהולו של אבינועם כוכבי מאמן בכיר בכדורגל, 

מורה לחינוך גופני M.A בחינוך. 
גילאי גן חובה-ו’ ימי ראשון ורביעי 17:30

המועצה האזורית גלבוע 

2013-14



ספורט רב תחומי4
מחלקת הספורט הרב תחומי בהנהלת שלומי אייל מפעילה חוגי ספורט מגוונים 

ברחבי המועצה. הפעילות לגילאים שונים בהדרכת מאמנים מקצועיים.

המרכז הינו מהמובילים בארץ ומוכר 
על ידי היחדיה לטיפוח ספורטאים 

צעירים מצטיינים.
  בנים ובנות מתחילים ומתקדמים

  כיתה ב’ ומעלה
אולם דדו בביה”ס יד לחמישה,

אולם הספורט בעין חרוד

ספורט אולימפי המשלב תנועה, 
מוסיקה ובלט.

  גילאי 5 ומעלה
אולם דדו בביה”ס יד לחמישה,

באולם הספורט בעין חרוד
מאמנת החוג: לנה 054-4678058

אומנות לחימה ברזילאית. שילוב
של יכולת גופנית מוסיקה וקצב.

  גילאי 5 ומעלה

דרך חיים להגנה עצמית ולבריאות הגוף.
 כל הגילאים: גן/בוגרים/מבוגרים
מדריכים: יותם פרץ חגורה שחורה 

דאן 2 וסברינה סקידלסקי חגורה 
שחורה דאן 3. מדריכים מוסמכים 

וחברי נבחרת ישראל לשעבר.
רמת צבי

מדריך: יותם 050-4004759
מדריכה: סברינה 054-4951763

החוג מקנה התמצאות במרחב, 
קריאת מפה, שימוש במצפן, טכניקת 

ניווט ועוד.
  כיתות ג’-ו’ בנים ובנות גם ללא 

כושר גופני
  ימי שישי אחה”צ

כפר יחזקאל

מחלקת הספורט הרב תחומי  שלומי אייל: 050-6926657

רכיבה בקבוצה המשלבת כושר גופני, 
טכניקה, הנעה והנאה, בשבילים 

וביערות העמק ובהר הגלבוע, 
בשיתוף “500 וואט”.

  כיתה ה’ ומעלה
מעין חרוד ובישובי המועצה

מנהלת המרכז: 
שחף רמות 054-4706750

סייף

קראטה והגנה עצמית

התעמלות אומנותית

קפוארה

חוג ניווט ספורטיבי

רכיבה על אופניים

נתן אביטן 050-7799100   

אולם גן נר, אולם עין חרוד, 
אולם דדו בביה”ס יד לחמישה. 

מאמן החוג: 
חנן אלמקייס 052-4888989

הנחייה: שליו פלדמן 054-3206156
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הספורט הלבן בגלבוע. המתאמנים 
ישולבו בנבחרות יצוגיות 

  כיתה ב’ ומעלה

חינוך למשמעת אישית והגנה עצמית 
 ימי שלישי - אחה”צ

 חלוקה לקבוצות ע”פ גיל והתקדמות
הבית לילד - כפר יחזקאל

מדריך: דניאל יפלח 052-465661

פעילות דו שבועית מרתקת חוויה 
והעצמה

  נשים מגיל 21 ומעלה
  נערות ז’-ט’

אולם עין חרוד איחוד, אולם דדו, 
אולם גן-נר. 

רכז הליגה: אורי אושנים 050-6502295

קראטה וקרב מגע

האקדמיה לטניס

כדור-רשת נשים

חוויה סוחפת לחיטוב הגוף וגמישתו
  נשים מגיל 21 ומעלה

אולם דדו, אולם גן-נר
מדריכה: אלמדע 052-2350007

זומבה

ספורט מרתק וייצרתי
  ימי א’

קבוצת מתחילים: 16:30-17:30
קבוצת מתקדמים: 17:30-18:30

כפר יחזקאל
מדריכה: שירן דובדבני 050-7818245

הוקי גלגליות
מרכז הטניס בעין חרוד איחוד 

מנהל המרכז: אלעד 052-2353297

אירופה בגלבוע. שילוב בנבחרת 
הגלבוע קפיצות ודראסז

קיבוץ גבע
רכז הפעילות: גלעד רם 054-6633797

רכיבה על סוסים

פעילות גופנית מודרכת בשילוב 
מתקני כושר.

  גילאי 13 ומעלה
חדר הכושר באולם עין חרוד

מדריך: אורי אושנים 050-6502295

חדר כושר

חוויה ספורטיבית, זריזות וטכניקה 
  כיתה ד’ ומעלה
גן-נר, מושב ברק

מדריך: איציק כליפא 050-6242562
בית אלפא

מדריכה: תמי גרינברג 054-2495026

טניס שולחן
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שיפור סיבולת כח והכנה להשתלבות 

ביחידות לוחמות בצה”ל.
  טרום מתגייסים מכיתות י”א-י”ב

קיבוץ עין חרוד
מדריך: יורם רודן 052-8314228

)יוצא סיירת מובחרת בצה”ל(

חוג כושר קרבי -  סער אלמקיאס
נוער  בני  מכינה  קרבי  כושר  קבוצת 
כלים  בצה”ל.  משמעותי  לשירות 
מנטאלים  קשיים  עם  להתמודדות 
בתהליך  הקבוצה  לחניכי  המסייעים 

המיון ובשירות עצמו.

  טרום מתגייסים מכיתות י”א-י”ב
  ימי ראשון ורביעי 17:00-18:30

מדריך: סער אלמקיאס 052-3923616 
מטעם  מוסמך  קרבי  כושר  מדריך 

וינגייט ויוצא שייטת 13. 
בפייסבוק:  “כושר קרבי סער אלמקיאס”

כושר קרבי הכנה לצה”ל

מרכז יפעת למצויינות בהתעמלות
עתודה/להקה -אקרובטית

קבוצות למתחילים/מתקדמים
 התעמלות אקרובטית

ילדים וילדות: א’-ו’ | נוער: ז’- י”ב
אולם הספורט קיבוץ גבע

יפעת עמית: 052-3606304

אולפן למחול הגלבוע
שילוב סגנונות ריקוד שונים ברמה 

מקצועית ובאווירה ביתית. צוות 
המורים מהשורה הראשונה בארץ.

  טרום בלט: גיל 5-6
  בלט קלאסי: א’-י”ב

  ג’אז: מכיתה ב’
  היפ הופ: מכיתה ד’

  מחול מודרני: מכיתה ד’
  חוגים לנשים: קלאסי, ג’ז

מחול

אקרובטיקה

קיבוץ תל יוסף
מנהלת: ילנה זינשטיין

04-6531661 ,04-6071205

ריקוד מסורתי אותנטי
 כיתות ד’–ח’ יום שישי 10:00 12:00 

ללא עלות
בטייבה 

מנהלת: שאדייה ג’ומעה 052-4079118

דבקה 



7 לימוד והעשרה
קושי בעיבוד חושי-לקות למידה

זו,  למידה  בלקות  ההבנה  הרחבת 
המובגר  או  הילד  על  והשלכותיה 

הלוקה בה.
  מיועד להורים ומבוגרים
  ימי ראשון 18:00-20:00

כפר יחזקאל
ד”ר דליה שחף

www.avantgarden.co.il

פיתוח אסטרטגיות למידה
ועזרה לימודית

והלמידה  החשיבה  תהליכי  שיפור 
והעשרה  משחקי-חשיבה  בעזרת 
לימודית  עזרה  אינסטרומנטלית. 
ופיתוח אסטרטגיות למידה בתחומים 
הבנת  ובעל-פה,  בכתב  הבעה  שונים: 
סדר-פעולות,  תכנון  ארגון,  הנקרא, 
היום-יומי  הלימודי,  התפקוד  שיפור 

והתקשורתי.
  לילדים מגיל 5 ולנוער עד גיל 18.

בית אלפא
יונת יהלום 052-3692390



חוג העמקים8
גלבוע  מוא”ז  בשיתוף  גורן  אלי  בהנהלת  העמקים  חוג  עמותת 
  |   04-6532202 טל:  המועצה.  ברחבי  העשרה  מפגשי  מקיימת 

נייד: 054-6633322  |  פקס: 04-6535831

עין חרוד איחוד ח”א
שרים ונהנים

יום א’ בשעה 20:45
עלות כניסה: 10 ₪

עין חרוד איחוד ח”א
יום ב’ בשעה 20:30

תשלום לשנה: 140 ₪

עין חרוד איחוד ח”א - יום ב’ בניצוחה 
של יעל וגנר, יצירות קלאסיות ועממיות

מספר על חייו באתיופיה, המסע לא”י 
וקשיי הקליטה בארץ.

חוג בטחוןמועדון זמר עם שרה’לה שרון

תיאטרון שורשים מבית שאןמקהלת העמקים

להקת ריקוד אומנותי
חוג לריקודי עם

אלי גורן 054-6633322אלי גורן 054-6633322

טליה ארגמן 050-5763297אריה פלתיאל 050-7261604

שרה הלמן 04-6549557
קיבוץ גבע ח”א  - יום ג’ 20:00

ניצן טריידל 054-6633713

קיבוץ גבע מועדון לחבר -יום ג’ 20:30

תזמורת חליליות
קיבוץ גבע - ימי ד. ברנדה לנדס

04-6535201 ,-054-6633202

תיאטרון העמקים

בהדרכת צלילה לקס

עין חרוד איחוד ח”א
יום א’ 21:00-19:30

כניסה חופשית

עין חרוד איחוד ח”א
מיטב המרצים בארץ
תשלום לשנה: 175 ₪

חוג יהדותהחוג האזורי לספרות

אלי גורן 054-6633322 אילה בשור 04-6485701



9 בית המוסיקה
בית הספר המרכזי למוסיקה במועצה המעניק חינוך מוסיקלי ל כל הגילאים,  

בקיבוץ יזרעאל בניהולו של סטאס גברילוב.
 | אורגנית   | פסנתר  ומבוגרים:   נוער  לילדים,  פרטניים  נגינה  שיעורי    
אקורדיאון | חליל צד | חלילית | קלרנית | סקסופון | חצוצרה | גיטרה קלאסית 

| גיטרה חשמלית | גיטרה בס | כינור | צ’ילו | תופים
  סדנת הורים וילדים בגיל הרך )2+(

  גיל הרך- כיתה א’ שיעורי טרום כלי
  שירה אומנותית )פיתוח קול(

  שיעורי קומפוזיציה
  שיעורי העשרה מוסיקלית

יצירה בכפר יחזקאל 

ציור בבית אלפא

אומנות ויצירה בחרוזים

הלומדים בכלי נגינה, זכאים 
להשתתף במקהלות ילדים 

והרכב קולי ללא תשלום.

יצירה ואומנות

  גן-ב’ ימי שני 16:00-17:00
  ג’-ה’  17:15-18:15   

רונית: 050-3252108

באווירה כפרית ושקטה. לימוד 
יסודות הציור, טכניקות וחומרים 

מגוונים, תולדות האומנות.
  קבוצת ילדים ונוער גילאי 6-18

  חוג ציור למבוגרים 18 ומעלה
  שעה וחצי פעם בשבוע אחה”צ

  קייטנת אמנות בחופשות הארוכות
יונת יהלום 052-3692390

טל. 04-6598212
סטאס 052-3756323

ניצה 052-3756045

  פתוח לכלל הקהילה
  יום שבת 10:00 13:00

 עלות 100 לחודש

טייבה, נעורה
שאדייה גומעה – 052-4079118

“חדשות הגלבוע 1”
המהדורה האינטרנטית

סרקו וצפו ראשונים
בחדשות החמות בגלבוע!

“חדשות הגלבוע 1”
המהדורה האינטרנטית

סרקו וצפו ראשונים
בחדשות החמות בגלבוע!
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הבלתי  במסגרות  הנוער  פעילויות  כל  את  מרכזת  במועצה  הנוער  מחלקת 

פורמליות:

נוער  תנועת  קיום  ומאפשרת  הגלבוע  בישובי  ייחודיות  בצורה  פועלת  התנועה 
קהילתית הביאה את ביטוי את אופיו של האזור והיישוב.

 התנועה פועלת ביישובים הבאים בגלבוע:

ציונות,  וסמינרים. מחנכים לערכים של  ומגוונת, טיולים  פעילות חינוכית ענפה 
יותר  ומוסרית  צודקת  חברה  למען  ופועלים  ושיוויון  הומאניזם  דמוקרטיה, 

בישראל. הפעילות בשיתוף התנועה הקיבוצית. 
  פעולה חינוכית בכל שבוע לכיתות ד’-י”א

  רכז מחנה אזורי גלבוע  052-5348558 
www.hamahanot-haolim.org.il  

בני המושבים

מחנות העולים

ניר יפה
גוש חבר

רם און
אביטל

פרזון
מיטב

מגן שאול

גן נר
גדעונה

כפר יחזקאל
גבע

רמת צבי
מולדת

עין חרוד אחוד

עין חרוד מאוחד
תל יוסף

בית השיטה
חפציבה

מחלקת הנוער גלבוע

מועצת נוער רשותית

הכשרות מדריכים בוגרים

מפעלי נוער מועצתיים וארציים

משלחות נוער

תנועות נוער

יחידה לקידום נוער

מפעלי הנצחה לנופלים בגלבוע

קייטנות ומפעלי קיץ

תהליך ט’

מחנות קיץ

מחנות פסח

קורסי מדצ”ים
קורס מדמ”ים

קורסי משצ”ים

מפעלי חנוכה

התנדבויות קהילתיות
הכנה לצה”ל

שנת שירות

  ימי פעילות בישובים - יום ג’
רכז נוער מועצתי ורכז בני  המושבים איתי פאר 050-4077973
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חוגי ספורט בכפרים

הנהנים  וחניכות  חניכים  מאות  פעילים  ובה  הגלבוע  בכפרי  פועלת  הצופים  תנועת 
מפעיליות איכותיות חינוכיות וערכיות. התנועה מחנכת לאהבת הארץ, ערבות הדדית 
הכוללת מתקיימים  התנועתית  הפעילות  במסגרת  ועוד.  לזולת  כבוד  בני האדם,  בין 

מפעלים ארציים: טיולי חנוכה, מחנות קיץ וקורסים תנועתיים. 

טייבה: ימים ב – ד 16:00 – 20:00 
שאדייה גומעה – 052-4079118

מוקייבלה:  ימים ו’ 09:00 – 12:00
אחמד אלבחירי- 050-3282969
נעורה: ימים ב – ד 16:00 – 20:00

מחמוד אבו עובייד- 050-4633881
סנדלה:  ימים ב – ד 16:00 – 20:00

עומר עומרי – 050-4077980

טייבה: כיתות ג’ – ז’ יום ה’ ושבת
שאדייה גומעה – 052-4079118

טייבה: שישי ושבת 20:00 22:00
שאדייה גומעה – 052-4079118

טייבה: כיתות ד ‘– ח’ פעם בחודש
שאדייה גומעה – 052-4079118

טמרה: גילאי ד’- י’ בימים ה’, ו’, שבת 
שעות 16:30 19:30

קאסם זועבי – 054-7934070
נאעורה: כדורגל ומחניים כיתות ד’ – 
ו’ ימים ב’ – ד’ 16:30-19:30 ללא עלות

מחמוד אבו עובייד- 050-4633881

נאעורה: שבת 20:00-22:00
מחמוד אבו עובייד- 050-4633881

נאעורה: כיתות ד ‘ – ח’ פעם בחודש
מחמוד אבו עובייד- 050-4633881

טמרה: כיתות ד’ – יב’ ימים ה’,ו’, שבת 
16:30-19:30 ללא עלות

קאסם זועבי – 054-7934070
מוקיבלה:  גילאי גן – ה’ ימים ד’

אחמד אלבחירי- 050-3282969

טמרה: שישי, 20:00 22:00
קאסם זועבי – 054-7934070

טמרה: גילאי ד‘– ח’ פעם בחודש
קאסם זועבי – 054-7934070

תנועת הצופים הערבים והדרוזים

קרטה

אירוביקה לנשים

אופניים

כדורגל

טניס שולחן
בלט

רכז הספורט בכפרים:
עומר עומרי – 050-4077980




