
מידע
והרשמה

הירדן עמק  מ.א.  לתושבי 
תשפ"ב פעילות  לשנת 

2021-2022
חוגי ילדים ונוער - מוסיקה, מחול וספורט

מרכז עידן לחינוך חברתי

הגיל הרך - קורסים למחנכים והורים

הספריה האזורית

תרבות - מוסיקה, תיאטרון, מחול

התחנה - היחידה הטיפולית

עמותת המייסדים - מכללת גימלאים "ביתנו"

עמותת המייסדים - מרכז יום / קהילה תומכת

המרכז לאמנויות - סדנאות יצירה

מכללה אקדמית עמה"י - המרכז האקדמי לנוער

מכללה אקדמית עמה"י - היחידה ללימודי חוץ

מכללה אקדמית עמה"י - אסטרונומיה בכנרת

מבנה ארגוני של המועצה - מידע וטלפונים

מועצה אזורית עמק הירדן



תושבות ותושבים יקרים!
זו תהיה נטולת אתגרים  כי שנה  גדולה  יוצאת לדרך, תוך תקווה  שנת פעילות חדשה 

ומהמורות כמו אלה שידענו בשנה שעברה.

וגם למבוגרים  כולנו מייחלים לבריאות מלאה ולשגרה מבורכת, שתאפשר גם לילדים 

ולהרחיב  לעסוק בשלל פעילויות ספורטיביות, עממיות ותחרותיות, ללמוד, להשתלם 

את האופקים.

לגילאים  הפעילויות  מגוון  את  להגדיל  כדי  שביכולתה  כל  המועצה  עושה  השנה,  גם 

השונים, להציע פעילויות חדשות ובעיקר לפרוש אותן בכמה שיותר מקומות במרחב 

לקיים  ניתן  שבו  מקום  בכל  הפוריות.  לרכס  ועד  לדרומה  הכנרת  מצפון  המועצה: 

פעילויות, נעשה זאת בנפש חפצה.

לכם  שיאפשרו  והקטנים,  הגדולים  הפרטים,  וכל  המידע  כל  את  תמצאו  זו  בחוברת 

לקחת חלק בפעילויות השונות של מחלקת התרבות, מחלקת הספורט והמרכז למוזיקה 

ולמחול; הספרייה האזורית, מכללת כנרת וכמובן שגם שלל הפעילויות המתקיימות על 

ידי עמותת "המייסדים" ומכללת ביתנו.  

ואנו  המועצה  כנפי  תחת  ושונה  חדשה  לדרך  לצאת  האומנויות  מרכז  צפוי  השנה 

נעדכנכם בשבועות הקרובים אודות מגוון הפעילויות ומיקומן.

בהזדמנות זו, אבקש להודות לכל צוות המועצה המסור העוסק במלאכה מסביב לשעון. 

ועל כך הם  ולגוון  ועובדים רבים אשר עושים הכל על מנת לשפר, להתחדש  עובדות 

ראויים לכל שבח.

מבורכת,  עשייה  של  שנה  לכולנו  שתהיה 
בריאות, שלל הישגים ושגשוג.

עידן גרינבאום

ראש המועצה

אלול תשפ"א
אוגוסט, 2021
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נהלי הרשמה: שנת הפעילות מתחילה ב 1.9.21.

נהלי הרשמה:
שנת הפעילות מתחילה ב 1.9.21 ומסתיימת ב 30.6.22 .

משך הפעילות: 10 חודשים .

10% ממחיר  - תושב שאיננו תושב עמק הירדן, ישלם תוספת בגובה של  תושב חוץ 

הפעילות במוסיקה ובמחול ו-15% תוספת ממחיר הפעילות לענפי הספורט.

השתתפות בפעילות מותנית ברישום, בתשלום מראש לכל שנת הפעילות, ובתשלום 

חוב בגין תקופה קודמת )אם קיים( .

ביטול חוג יתאפשר עד ה 28.2.22 בלבד, באמצעות מסירת הודעה בכתב או במייל על 

ביטול הרישום למחלקה, וחיוב תשלום בגין חודש הפעילות השוטף .

אמצעי תשלום:
התשלום עבור פעילות בחוג הוא באמצעות כניסה לאתר התשלומים באתר האינטרנט 

של המועצה הוראת קבע חודשית ובתשלום בכרטיס אשראי.

המעוניינים לשלם בצ'קים / מזומן - יעשו זאת לאחר רישום במשרדי החינוך הבלתי 

פורמלי במחלקת הגביה. 

מספר הטלפון של משרדי הגבייה במועצה: 04-6757680.

התשלום במשרדי הגבייה במועצה - רק לאחר הרשמה במחלקה הרלוונטית.

* ההרשמה מותנית במשלוח טופס הרשמה והסדרת התשלום מראש.
טפסי הרשמה לחוגים השונים, ניתן להוריד באתר המועצה האזורית עמק הירדן, לפי המחלקות

השונות.
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המרכז למחול 
חוגי ילדים, נוער ובוגרים במרכז למחול

מנהלת בית יד לבנים, המרכז למוסיקה ומחול: נירה ספיר-פינסקי,
נייד: 050-7246426

מנהלת מקצועית: רבקי אלגד: 04-7703979 נייד: 050-7375987
מזכירות יד לבנים, אלה פארן: 04-7703971, נייד: 052-8011084

machol@j-v.org.il :פקס: 04-6892594, דוא"ל

שנת הפעילות מתחילה ביום רביעי כ"ד באלול תשפ"א, 1.9.21 ומסתיימת 
ביום חמישי א' בתמוז תשפ"ב 30.6.22.

הפעילות מתקיימת בהתאם לימי הלימוד וחופשות בתי הספר.

מסלול 1 
)מצויינות(
ז'-ח', ט'-יב'

)חבילה כוללת(

מסלול 2
)מקצועי(

ה'-יב'
)חבילה 
כוללת(

מסלול 3
ג'-יב'

)אפשרויות 
בחירה(

מסלול 4
חוגי בחירה

מסלול 5
גיל רך + 

א'-ב'
)אפשרויות 

בחירה(

מסלול 6
בוגרים 90 

דק'
)אפשרויות 

בחירה(

ז'-ח' )60 דק'(
5 שעורים בשבוע 

 	3x קלאסי
 	1x מודרני
 	1x קדם סדנא

עלות – 605 ₪ 

ה'-ו' )60 דק'(
3 שעורים 

בשבוע
 	2x קלאסי
 	1x מודרני

עלות – 429 ₪

ג' – ו'
)60 דק'(

 	2x קלאסי
 	

עלות:
 ₪ 307

א'-ז'
)60 דק'(

ג'אז 	 
ברייקדאנס	 

עלות: 217 ₪ 

גיל רך 
מחול יצירתי	 

)45 דק'(
עלות – 176 ₪ 

א'-ב'
קלאסי	 

)60 דק'(
עלות – 176 ₪ 

אם ובת
חד חודשי

₪ 100
לזוג

לייף דאנס	 

מודרני	 

קלאסי	 

היפ הופ	 

ט' – יב' )90 דק'(
5-8 שעורים בשבוע

 	3x קלאסי
 	2x מודרני
 	1x סדנא
להקה 2x )בחירה 	 

בכפוף להתאמה(
עלות – 605-678 ₪

ז'-ח' )90 דק'(
4 שעורים 

בשבוע
 	3x קלאסי
 	1x מודרני

עלות – 545 ₪

ד'-ז'
)60 דק'(

היפ הופ 	 
עלות: 217 ₪

ט'-יב' )90 דק'(
5 שעורים 

בשבוע
 	3x קלאסי
 	2x מודרני

עלות – 605 ₪ 

ז'-יב'
)90 דק'(

 	 3x קלאסי

עלות:
 ₪ 444

ח'-יב' )90 דק'(
ג'אז	 
היפ הופ	 

עלות – 233 ₪

תוספת בחירה
חוג

)ג'אז, ברייקדנס,
היפ הופ(

נחשבת לתוספת 
שעור בעלות 

"מדרגות תשלום"

תוספת 
בחירה – 

כמו במסלול 1

2 שעורים 
לא'-ב'

לפי "מדרגות 
תשלום"

שעור ניסיון 
חינם.

209 ש"ח 
לחודש.

2 חוגים 352 ₪ 
לחודש.

שעור = קלאסי מודרני, פוינט, סדנא, רפרטואר, להקה.	 
חוג-היפ הופ, ג'אז, ברייקדאנס.	 
העלות היא חודשית, לפי תנאי ונהלי התשלום שבחוברת.	 
"מדרגות התשלום" בטבלה בהמשך.	 
במידה ויתקיים שיעור רפרטואר במהלך השנה, יתווסף שיעור לפי מדרגות התשלום.	 

לבחירה אחד מהמסלולים שלהלן:
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* ההרשמה מותנית במשלוח טופס הרשמה והסדרת התשלום מראש.
* מערכת שעות וטפסי הרשמה באתר המועצה - המרכז למחול.

* מצאו אותנו בפייסבוק - "מרכז מחול עמק הירדן".
* תשלום באתר האינטרנט של המועצה

תשלום במזומן / צ'ק יתבצע במשרדי אגף הגביה במועצה האזורית עמק הירדן, רק לאחר 
הרשמה במרכז למחול.

לפרטים נוספים, לתנאי תשלום והרשמה - ניתן לפנות למשרדי המרכז למחול, בית "יד לבנים"

תלמידי חוץ שאינם תושבי המועצה - עלויות בתוספת 10%.	 
פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.	 
המחירים אינם כוללים פריטי לבוש ונעליים.	 
מסלול הבוגרים - אינו דורש ידע מוקדם במחול. שיעור נסיון חינם. התחייבות תשלום מראש ל-3 חודשים.	 
הזכות לשינויים במערכת שמורה.	 

עלות שנתיתמס' שיעורים בשבוע
ל-10 חודשים

לתושבי המועצה
)90 דק' ז'-יב'(

עלות שנתית
ל-10 חודשים

לתושבי המועצה
)60 דק' גיל רך-ו'(

1,760 ש"ח1 שיעור גיל רך + א'-ב'

3,070 ש"ח3,220 ש"ח2 שיעורים

4,290 ש"ח4,440 ש"ח3 שיעורים

5,290 ש"ח5,450 ש"ח4 שיעורים

5,900 ש"ח6,050 ש"ח5 שיעורים

6,510 ש"ח6 שיעורים

6,670 ש"ח7 שיעורים

6,780 ש"ח8 שיעורים

6,830 ש"ח9 שיעורים

6,890 ש"ח10 שיעורים

2,170 ש"ח2,330 ש"חחוגים

3,520 ש"ח2,090 ש"חבוגרים

טבלת מדרגות תשלום
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המרכז למוסיקה
בפיקוח משרד החינוך

מרכז מוסיקלי לנגינה ושירה, הרכבים, תזמורת, 
מקהלות וחוגי תורת המוסיקה

מנהלת יד לבנים, המרכז למוסיקה ומחול: נירה ספיר-פינסקי,
נייד: 050-7246426

מזכירות יד לבנים: אלה פארן, טלפון: 04-7703971/2,
נייד: 052-8011084, פקס: 04-6892594

yad_lebanim@j-v.org.il :דוא"ל יד לבנים | music@j-v.org.il :דוא"ל
חפשו אותנו בפייסבוק - "המרכז למוסיקה עמק הירדן"

שנת הפעילות מתחילה ביום רביעי כ"ד באלול תשפ"א, 1.9.21 ומסתיימת 
ביום חמישי א' בתמוז תשפ"ב 30.6.22.

שנת הלימודים מתנהלת בהתאם ללימודים ולחופשות בתי הספר.
הלימודים במרכז למוסיקה בהתאם לשיחה והכוונה מתאימה לתלמיד/ה. 

השיבוץ במערכת השעות הינו על בסיס מקום פנוי, כל הקודם זוכה.

שעורים פרטניים הנלמדים במרכז:
פסנתר - נגינה קלאסית, ג'אז, מוסיקה קלה/פופ/רוק

גיטרה חשמלית גיטרה קלאסית 
כינור גיטרה בס 
חליל תופים וכלי הקשה 

חצוצרה קלרניט 
טרומבון סקסופון 

פיתוח קול קרן יער 
אילתור-ג'אז 

חוג חובה - תורת המוסיקה )תיאוריה( 
משנת לימודים ראשונה. יום נוסף בשבוע, במסגרת התשלום החודשי.

תנאי הרשמה: הסדרת התשלום מראש. השיבוץ במערכת השעות מותנה 
בהסדרת התשלום. תנאי ונהלי התשלום - בתחילת החוברת.

עלות לחודש:
שיעור פרטני רגיל וחוג תיאוריה )2 שעורים בשבוע, 45 דק' כל שיעור(:..415 ש"ח לחודש
שיעור של חצי שעה* למתחילים בכיתה ג':.........................................323 ש"ח לחודש
שיעור זוגי / קבוצתי*.....................................................................................333 ש"ח לחודש

* לאחר התייעצות ואישור המורה וצוות ההנהלה. 

שעור קבוצתי לתלמידי כתות ג'-ד' מותנה למשך שנה ראשונה בלבד.
התשלום עבור חודש מלא )גלובאלי( ולא לפי שיעור בודד.

השאלת כלי )נשיפה, כינורות(: 50 ש"ח לחודש. בהתאם למלאי שנמצא במרכז ולפי 
שיקולי המערכת.

המרכז למוסיקה מתחייב לנוכחות צוות המורים למתן 36 שיעורים בשנה לפחות. 
אין התחייבות על החזרי שיעורים בגין היעדרות תלמיד.

תנאי תשלום ונהלי הרשמה - ראה עמוד 3.

לתלמידי המרכז

הלומדים כלי,

ניתנת השתתפות 

במקהלות, תזמורת 

והרכבים

ללא תשלום נוסף

ובהתאם לאודיציות 

והחלטת הצוות הפדגוגי
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פעילויות המתקיימות במרכז למוסיקה:
ותזמורת  להקות  הרכבים,  הופעות  השנה,  במהלך  ושירה  נגינה  מפגשי 
בהפקות שונות, השתתפות בכנסי משרד החינוך ומופע מסכם בסיום השנה. 

תלמידי המרכז מופיעים בארועי המועצה, בישובים ובכנסים שונים בארץ.

חוגי תיאוריה - תורת המוסיקה
למתחילים, ממשיכים ולמתקדמים.

כל הלומדים נגינה - משתתפים בחוגי תורת המוסיקה.
מועד פתיחת החוג יפורסם בתחילת השנה.

חוגי תורת המוסיקה הם חלק אינטגרלי ומחייב של לימודי הנגינה/שירה במרכז.

כיתות אומן וסדנאות מוסיקה

"מוסיקל" - תזמורת הנוער הייצוגית של עמק הירדן
מנצח: מוריס בבני.

ביום א', בשעות: 17:15-19:00

הרכבים קוליים:
"פעמון" צעיר, כתות ג'-ו'
בימי ד' בשעות: 15:15-17:00

"פעמון" בוגר, כתות ז'-יב'
בימי ד' בשעות: 17:15-19:00

עלות למשתתף: 212 ש"ח לחודש.

תזמורת פרויקט "ניגונים" - בכיתות ה'
עלות למשתתף: 150 ש"ח לחודש

פיוז'ן,  הרכב  רוק,  להקת  קלאסיים,  קאמריים  הרכבים   - מוסיקה  הרכבי 
הרכב רסיטל

מיועדים לתלמידים מתקדמים.
 

בגרות במוסיקה
- מגמת מוסיקה

- עבודת גמר ורסיטל
מיועד לנגנים/זמרים מכיתות י'-יב'

השתתפות בתזמורת בני-הקיבוצים, התזמורת הפילהרמונית הלאומית

"מוסיכיף" )חוג טרום כלי( - חוגי מוסיקה קבוצתיים לגילאי א'-ב'
* מותנה במינימום משתתפים

"לקום מחר בבוקר 
עם שיר חדש בלב..."
7נעמי שמר
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ספורט
חוגי ספורט ופעילות גופנית ב"בית בנדל" 

ובישובי המועצה

מנהל: תמיר מייזלס, נייד: 052-8664103
מזכירה: לאה כהן, נייד: 050-7866145

sport_s@j-v.org.il :טלפון: 04-7703981, פקס: 04-6709628 | דוא"ל
חפשו אותנו בפייסבוק - מחלקת הספורט עמק הירדן

שנת הפעילות מתחילה ביום רביעי כ"ד באלול תשפ"א, 1.9.21 ומסתיימת 
ביום חמישי א' בתמוז תשפ"ב 30.6.22.

עבור חלק מהענפים הפעילות תסתיים במועד אחר- כפי שיפורסם בהמשך.	 
והעלויות 	  הפעילות  תוכן  בחופשות.  פעילויות/קייטנות  שיקיימו  ענפים  ישנם 

יימסרו בהמשך השנה.
החוגים יתקיימו בהתאם לימי הלימודים וחופשות בתי הספר. 	 
יש למלא טופס הצהרת בריאות מקוון מאתר ההרשמה של מועצה.	 
ההרשמה לחוגי הספורט באתר המועצה בלבד.	 
"ה. קבע חודשית" 	  יבוצע באתר המועצה. נא לבחור ב"אופן התשלום":  התשלום 

)יחוייב כל חודש בחודשו מבלי לפגוע במסגרת האשראי(

חשוב!
כל המחירים המוצגים בענפי הספורט השונים מתייחסים לתושבי עמק הירדן. 
ספורטאי שאינו תושב המועצה האזורית עמק הירדן משלם תוספת של 15% .

להלן רשימת הפעילויות והעלויות:

חוג חדש בעמק!!!
אתנה לאלופות - יסודות הספורט

gani.osem@gmail.com רכזת: גני אסם, טל': 050-7234505, דוא"ל
בנות בגילאי א-ב-ג מוזמנות לפרויקט שנתי מיוחד במסגרתו יתאמנו בכל שלושה 

חודשים במקצוע ספורט אחר:  אתלטיקה התעמלות ושחיה. אל תחמיצו את 
ההזדמנות להתאמן במגוון מקצועות הבסיס. אידאלי לגיל הצעיר על מנת להכיר את 

 כל סוגי הספורט!!

מרכז העמק - ימי ראשון, 15:00-16:00
 צפון הכנרת )גינוסר( - ימי שלישי, 15:00-16:00

ל-9 חדשי פעילות )אוקטובר עד יוני(: 1300 ₪.
הזדרזו להירשם, מספר המקומות מוגבל! מחכים לכן...
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מרכז ספורט ימי
יובל דגן, מנהל המרכז הימי בעמק הירדן, טל': 052-3749282

ry@degania.org.il דוא"ל

קיאקים - ספורטאיות וספורטאים:
ry@degania.org.il :רכז הענף: יובל דגן, נייד: 052-3749282, דוא"ל

מקום: מרכז הימי עמק הירדן )מתחת לבית-ירח(
• כיתות ג'-ד' – קטקטים במים )פעמיים בשבוע( שעות 15.00-17.00

• כיתות ה'-ו' – )פעמיים בשבוע( שעות 15.00-17.00
• כיתות ז'-ח' - )3 פעמים בשבוע( שעות 14:00-17:00

• ט'-י"ב - )8-12 יח' אימון בשבוע( ימים א'-ו'.
חוג קיאקים בהדרכת בכירי המאמנים בארץ.

החוג מפתח אצל הילדים ביטחון עצמי, חשיבה יצירתית, עבודת צוות, למידת אחריות, 
מנהיגות ומשמעת עצמית. הפעילות מגוונת ומאתגרת באופן אישי. התנסות במגוון רחב 

של כלי חתירה ושיט.
עלויות ספורטאים עממי: 

*ג'-ח' – תושב עמק הירדן: 230 ₪ לחודש, תושב חוץ: 265 ₪  לחודש
עלויות ספורטאים תחרותי:

*ז'-יב'- תושב עמק הירדן: 390 ₪ לחודש, )תושב חוץ: 450 ₪ לחודש - אימונים ברמה 
הישגית לאומית גבוהה. במידה ויהיו הסעות מאורגנות הם יהיו בתוספת תשלום

*לפרטים ושאלות נוספות מוזמנים לפנות לגני אסם - 0507234505
 gani.osem@gmail.com

חוג ימאות - ספורטאיות וספורטאים:
חוג יסודות הימאות, מתאים לגילאי ג'-ו' בהדרכת מאמנים בוגרים ומנוסים. התאהבות 

בים דרך פעילות ספורטיבית, ערכית וכיפית.
התנסות במגוון כלי שייט, קשרי חבלים, פעילות גופנית וחברתית, פעמיים בשבוע בין 

השעות 15:00-17:00.
*לפרטים ושאלות נוספות מוזמנים לפנות לגני אסם - 0507234505

 gani.osem@gmail.com

דרגון )כל הגילאים( - חתירה בסירות דרגון 
.david310873@gmail.com :לפרטים: דוד אייזנברג, טל': 054-7732032, דוא"ל

יום שישי בשעות הבוקר.  *פרויקטים מיוחדים יפורסמו בנפרד.
חתירה בחברותא ושיפור הכושר הגופני.

תשלום: 150 ש"ח לתושב | 170 ש"ח לתושב חוץ

שייט לבוגרים
ימי שישי אחה"צ במרכז ימי עמק הירדן הנאה וחברותא. )שילוב של אירועים מיוחדים 

מדי פעם(. תשלום: 100 ש"ח לתושב | 115 ש"ח לתושב חוץ

סאפ
פעילות בשעות הפעילות של המרכז הימי.

*לפרטים ושאלות נוספות מוזמנים לפנות לגני אסם - 0507234505
 gani.osem@gmail.com9
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אתלטיקה קלה
meirbohbot550@gmail.com :רכז: מאיר בחבוט, טל': 052-2833704, דוא"ל

לתחרויות  הספורטאים  את  ולהכין  האתלטיקה  מקצועות  את  ללמד  היא  החוג  מטרת 
וארוכות, קפיצה לרוחק,  בינוניות  ריצות  100 מטר,   ,80  ,60 במקצועות הריצה הקצרה, 
קפיצה לגובה בסגנון "פוסברי". בתחום הזריקות הספורטאים ילמדו הטלת כידון, הדיפת 

כדור ברזל, זריקת כדור הוקי ועוד מקצועות.
הפעילות מתקיימת באצטדיון האתלטיקה בבית ירח ומיועדת לילדים בכיתות א'-י"ב.

כחלק מהפעילות ישתתפו האתלטים בתחרויות אזוריות, מחוזיות, ארציות וייתכן שגם 
מעבר לים.

שעותימים מחיר חודשישם חוג

15:00-17:00א', ב', ד', ה'345 )11 חודשים(ד – יב– תחרותי

15:00-17:00א', ה'250 )10 חודשים(ד – יב – עממי.

17:00-18:00ב150 )10 חודשים( א – ג – "אתלטיקידס"

17:00-18:00ב'150 )10 חודשים(אתלטיקה למבוגרים

נשים בשביל ישראל
קבוצת הליכה לנשים המשלבת שגרת אימונים שבועית ובנוסף שישה מקטעי הליכה 

של שביל ישראל הפרושים לאורך שנת הפעילות.
לפרטים נוספים אודות "נשים בשביל ישראל" ניתן לפנות לנילי ארזי, טל': 050-2181269

עלות: 75 ₪ לחודש 

התעמלות אומנותית ומכשירים - בנות ובנים:
yotam@spin-dan.com :רכז: יותם בארי, טל': 050-8651910, דוא"ל

ילמדו  והילדים  הילדות  האחרים.  הספורט  ענפי  לכל  הבסיס  הם  מכשירים  התעמלות  חוגי 
ובלי להפצע... נכון  - איך ליפול  והכי חשוב  נכונה, קפיצה  מיומנויות בסיס כגון: גלגלון, תלייה 

חוגי ההתעמלות מאופיינים בעבודה רצינית ועם משמעת, ובשילוב המון המון ציוד כיפי שעושה 
לילדים חשק לבוא שבוע אחרי שבוע!

השנה נוסף גם חוג חדש! - התעמלות אומנותית, ממש כמו באולימפיאדה...
לוח פעילות מתוכנן:

ימיםמאמן/תשם החוג

א', ב', ד', ה'נטשה צסקסקיהתעמלות מכשירים נבחרת בנות

א', ד'נטשה צסרסקיהתעמלות מכשירים עתודה בנות

ב', ה'צליל כהןהתעמלות אומנותית א'-ג'

ב', ה'צליל כהןהתעמלות אומנותית ד'-ו'

ג'נטשה צסרסקיטרום התעמלות לילדי הגן

א', ב', ד'שמואל קופנס, דניאל שניהתעמלות מכשירים נבחרת בנים

א', ד'שמואל קופנסהתעמלות מכשירים בנים א'-ג'

א', ד'דניאל שניטרמפולינה וסלטות

עלויות: 
עממי, פעמיים בשבוע - תושבי העמק 230 ש"ח, תושבי חוץ 265 ש"ח

תחרותי, ארבע פעמים בשבוע - תושבי העמק 345 ש"ח, תושבי חוץ 395 ש"ח

חד שבועי - תושבי העמק 175 ש"ח, תושבי חוץ 200 ש"ח
10
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כדורסל
razgal1982@gmail.com :רכז הענף: רז גל, טל': 050-8652541, דוא"ל

מיקום: ישובי המועצה.

חוגים:

מחיר לחודששעות וימים מוקד פעילות

150 ש"חחד שבועיאשדות יעקב גנים

230 ש"חדו שבועיאשדות יעקב ושער הגולן, כיתות ב+ג, בנים

230 ש"חדו שבועיאשדות יעקב ושער הגולן, כיתה א

230 ש"חדו שבועיאשדות יעקב, כיתות ב+ג, בנות

150 ש"חחד שבועידגניה ב'

230 ש"חדו שבועיכנרת, כיתות א'-ד', בנים

150 ש"חחד שבועיכנרת, כיתות א'-ד', בנות

230 ש"חדו שבועיאפיקים, כיתות א'-ד'

150 ש"חחד שבועיחוקוק, גנים

230 ש"חדו שבועיחוקוק, כיתות א'-ו'

בקבוצות החוגים יחוייב סכום חד פעמי של 150 שקלים על הציוד והביגוד שמקבלים עם הרישום לחוג.

קבוצות ליגה:

מחיר לחודששעות וימים מוקד פעילות

מעטפת אקדמיה 
מקומית מקצועית

700 ש"חיתואם בתחילת שנת הפעילות

שלושה אימונים בשבועקט-סל ב'
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

380 ש"ח

שלושה אימונים בשבועקט-סל א'
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

380 ש"ח

שלושה אימונים בשבועקט-סל בנות
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

380 ש"ח

שלושה אימונים בשבועילדות ז'-ח'
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

380 ש"ח

שלושה אימונים בשבוענערות ב' על
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

380 ש"ח

שלושה אימונים בשבועילדים ב'
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

380 ש"ח

ארבעה אימונים בשבועילדים א' לאומית
במהלך עונת המשחקים: שלושה אימונים ומשחק

485 ש"ח

ארבעה אימונים בשבוענערים ב'
במהלך עונת המשחקים: שלושה אימונים ומשחק

485 ש"ח

שלושה אימונים בשבוענערים א'
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

420 ש"ח

שלושה אימונים בשבוענוער
במהלך עונת המשחקים: שני אימונים ומשחק

420 ש"ח

11בקבוצות התחרותיות יחוייב סכום חד פעמי של 350 שקלים על הציוד והביגוד שמקבלים עם הרישום.
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טניס - מועדון טניס עמק הירדן )כל הגילאים כולל מבוגרים(
רכז ענף ומאמן ראשי: אייל כהן, טל': 050-2137075

eyalcohen01@gmail.com :דוא"ל

מחירי אימוני טניס לתושבי העמק:
1. עממי פעמים בשבוע 230 ש"ח

2. עממי פעם בשבוע 150 ש"ח
3. תחרותי )נבחרת( 3 פעמים בשבוע 345 ש"ח

ישובים בהם מתקימים חוגי הטניס:

גינוסר: ימי אימון ראשון ורביעי
17:20  כיתות א'ב' | 18:10 כיתות ג' ד' | 19:00 כיתות ה'-ז' | 20:00 טניס בוגרים

מסדה: ימי אימון שלישי )פעם בשבוע(
18:00 כיתות א' ב' ג' | 18:50 כיתות ד' ה' ו' | 20:00 טניס בוגרים

מגרש הטניס ב"בית איל": ימי אימון ראשון ורביעי
17:20 כיתות ג' ד' | 18:10 כיתות א' ב' | 19:00 כיתות ה' ו' ז'

אפיקים: ימי אימון ראשון ורביעי
17:00 כיתות ג' ד' | 17:50 כיתות גן א' ב' | 18:40 כיתות ה' ו' ז'

דגניה א': ימי אימון שני וחמישי
16:20: כיתות ד' ה' ו' | 17:10: פיתוח מוטורי גילאי 4-6 | 18:00: כיתות א'-ג'

18:50: כיתות  ז' ח' ט' + | 20:00: טניס בוגרים

נבחרת: אימונים בימי שלישי בדגניה א'
נבחרת צעירה- כיתות א' ב' ג' 17:00 - עד 18:30 

נבחרת בוגרת- כיתות ד' ה' ו' 18:30 עד 20:00  

- אימון נסיון חינם - מחבט מותאם אישית מתנה לכל נרשם
* במידה והתלמיד מחליט להפסיק את חוג הטניס בששת החודשים הראשונים מתאריך 

הצטרפותו יחוייב התלמיד בתשלום עבור המחבט שקיבל במתנה בסך 140 ש"ח

ביה"ס לכדורגל
yossiitach011@walla.co.il :רכז: יוסי איטח, טל': 050-9668885, דוא"ל

אחראי עממי )מגרש דגניה א'( עמיחי ליכטנפלד 054-7731971
אחראי עממי )מגרש גינוסר( אורן שפיצר 050-7334219

חוגי כדורגל עממי מגרש דגניה א' - עלות 250 ₪ לחודש )10 חודשים( 
• ילדי גן: ימים ב', ד' 16:00-17:15

• כיתות א': ימים ב', ד' שעות: 17:30-19:00
• כיתות ב'-ג': ימים ב', ד' שעות: 17:30-19:00
• כיתות ד'-ה': ימים ב', ד' שעות 17:30-19:00

חוגי כדורגל עממי מגרש גינוסר – עלות 250 ₪ לחודש )10 חודשים(
כיתות א' – ימים א', ה' שעות 16:00-17:30

כיתות ב'-ג' – ימים ב', ד' שעות 16:00-17:30
כיתות ד'-ה' – ימים א', ה' שעות 16:00-17:30
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קבוצות כדורגל תחרותי מגרש מעגן – עלות 390 ₪ לחודש )11 חודשים(
קבוצת ילדים ג' )שנתון 2010( - ימים ב,ד שעות 17:30-19:00 יום ה שעות 17:30-17:00
קבוצת ילדים ב' )שנתון 2009( – ימים ב,ד שעות 17:30-19:00 יום ה שעות 17:30-17:00

קבוצת ילדים א' )שנתון 2008( – ימים א,ה שעות 17:30-19:00 יום ג בשעות 15:30-17:00
קבוצת נערים ג' )שנתון 2007( – ימים א,ה שעות 17:30-19:00 יום ב בשעות 15:30-17:00

קבוצת נערים ב' )שנתון 2006( - ימים א,ג,ה שעות 17:30-19:00

עלות החוג כוללת את עלות הציוד.	 

הרישום 	  ביטול  על  בכתב  הודעה  מסירת  באמצעות  בלבד,  ה-28.2.22  עד  יתאפשר  חוג  ביטול 

למחלקה, וחיוב תשלום בגין חודש הפעילות השוטף. מחודש מרץ ואילך יגבה תשלום על חודשי 

ההמשך גם אם תתקבל הודעה על ביטול חוג. 

ילד שמבטל חוג לאחר קבלת ציוד, יחויב בתשלום של חודש נוסף )עלות הציוד(.	 

כדורעף – בנות / בנים
רכזת הענף: נטע וינוגרדוב 053-2792137

jordanvalley.vb@gmail.com :דוא"ל
חוגי כדורעף לילדים/ות, נערים/ות ובוגרים/ות.

קבוצות תחרותיות ועממיות בכל הגילאים.
מיקום: אולם הבית, "בית החינוך" דגניה א' וברחבי המועצה

יום משחקיםסכום לתשלום חודשימספר אימוניםקבוצה

 2230בנות ד-ו

2230בנים ה-ח

ג', ו'3345בנות ז-ח

ב', ו'3345בנות ט

ב', שבת3345בנות י-יב

2230בנים ט-יב

שבת2230ארצית נשים

ראשון2230ארצית גברים

 1150נשים חובבות

שחיה 
zivgolan1@gmail.com :רכז ענף: זיו גולן, טל': 050-5900099, דוא"ל

יתקיים בבריכה בבית אייל. ימים ושעות יפורסמו בתחילת השנה.
• כיתות א'-ד' )סרדינים( - 230 ₪ לחודש )פעמיים בשבוע(

• כיתות ה' ומעלה תחרותי )דולפינים( - 370 ₪ לחודש )4 פעמים בשבוע, 10 חודשים(
• כיתות ה' ומעלה תחרותי )ברקודות( - 370 ₪ לחודש )4-6 פעמים בשבוע, 11 חודשים(

• נבחרת תחרותית )כרישים( - 370 ₪ לחודש )6-9 פעמים בשבוע, 11 חודשים(
• שחיה עממית למבוגרים )מותנה במספר נרשמים( - 230 ש"ח לחודש )פעמיים בשבוע(

13• קבוצת מאסטרס - 200 ₪ לחודש
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כדור מים - בנות / בנים
yinono@edomfruits.co.il :רכז: ינון אסם, טל': 052-5450783 , דוא"ל

מיקום: בריכת שער הגולן/אפיקים. ימים ושעות יפורסמו בתחילת השנה.
בנים צעירים גיל 7 – 10 )עממי(: 250 ש"ח	 
בנות צעירות גיל 7 – 10 )עממי(: 250 ש"ח	 
בנים 11 – 13  תחרותי: 440 ש"ח	 
בנות 11 – 15 תחרותי: 440 ש"ח	 
בנים 14 – 15 תחרותי: 440 ש"ח	 
בנים 17 - 18 תחרותי: 440 ש"ח	 
בוגרות )עממי(: 250 ש"ח	 

אומנויות לחימה והגנה עצמית עמק הירדן
רכז ענף ומאמן ראשי: אילן מרגולין, טל': 050-2617620,

aikikm@gmail.com :דוא"ל
גיל הרך, ילדים, נערים ונערות, נשים וגברים.

אייקי קרב מגע - הגנה עצמית פשוטה ויעילה מאד המחזקת בטחון ותחושת מסוגלות. 
מתאים לכל הגילאים. אנו משלבים תרגילי קואורדינציה ושליטה בגוף מעולם הנינג'ה, 

מחזקים את הגוף ומשפרים גמישות.
נפתחה קבוצת מתחילים לנשים וגברים!

ג'יוג'טסו - ריתוקים, בריחים, הטלות קרבות ותחרויות )משולב עם אימוני האייקי(
אייקידו - אומנות לחימה רכה וזורמת - גילאי +15

מרכז אימונים: בית ירח | ימים ושעות: בתאום עם אילן
פעמיים בשבוע עממי - 230 ש"ח

פעם בשבוע למתחילים - 175 ש"ח
מתחרים - 345 ש"ח

בנוסף מתקיימים שני ימי שיא בשנה בתוספת 150 ש"ח לאירוע.
מוזמנים לאימון ניסיון חינם ולהתחיל דרך משמעותית, מחזקת, מעצימה ומהנה!

חולצה מתנה למצטרפים! )על פי תנאי ההרשמה( 14
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ג'ודו הישגי
בהדרכת הספורטאים האולימפיים:

tommyarshansky@gmail.com :טומי ארשנסקי: טל': 050-6658590 דוא"ל
הספורט הלאומי של המדינה, מחנך ליכולת גופנית מגוונת ומשפר יכולות מוטוריות. הג'ודו 
מקנה כושר גופני, כוח, גמישות, זריזות, קואורדינציה, יכולת ריכוז, התמדה, בטחון עצמי, 

מחנך לערכי סבלנות, משמעת ושליטה עצמית.
החוג יתקיים בימי שני וחמישי בבית בנדל!

ילדי גן + כיתה א' בשעות 17:15-18:00	 
כיתות ב'-ג' בשעות 16:30-17:15	 
כיתות ד' ומעלה בשעות 18:00-18:45	 

 תוכנית שנתית לשנה הראשונה:
 1. לימוד בסיס והכנסת הילדים לעולם הג'ודו

 2. מבחני חגורות ואימונים משותפים עם מועדונים נוספים
 3. תחרויות ומחנות אימונים!

 רקורד תחרותי מאמן:
* נציג מדינת ישראל באולימפיאדת לונדון 2012

* מדליסט ארד באליפות אירופה
* מקום חמישי באליפות עולם

* אלוף ישראל
250 ש"ח לפעמיים בשבוע
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חוגי אמנויות
חדש, חדש, חדש!

חוגים בתחום האומנות למבוגרים ילדים ונוער.
החוגים יתקיימו במתחם הכיתות באמפי צמח ובמרכז לאמנויות 

בקיבוץ אפיקים.
בואו ללמוד וליצור בקהילה פעילה ותומכת של אמנים ואמניות 
של  ומעשירים  מקצועיים  מגוונים,  אומנות  בחוגי  כמוכם, 

המועצה.
נפלאה  הזדמנות  זוהי  האומנות,  לתחום  אהבה  שבליבו  מי  כל 

למימוש עצמי, התנסות ולמידה.

	 פתיחת כל חוג מותנית במספר הנרשמים.
	 תחילת פעילות-  אוקטובר/נובמבר 2021

	 המחיר אינו כולל חומרים.
	 כרוך בתשלום דמי הרשמה בסך 150 ש"ח שלא יוחזרו.

omanuyot@j-v.org.il :לפרטים והרשמה לפנות למייל 	
	 בימים א-ה בשעות 09:00-15:00 בטלפון 04-6757695. .

החוגים שלנו 
פסיפס לנוער ולמבוגרים - בהדרכת נעה בן אור

טכניקה עתיקה השבה לחיינו בפנים חדשות.

וזוכה לעדנה ופריחה כטכניקה עממית המרחיבה את השימוש בפסיפס לתחומים רבים: 

ריצוף, ריהוט וחפצי בית ומאפשרת לעוסקים בה צלילה למקום של שקט, חופש, משחק 

בצבעים ושמחה.

חוג למבוגרים: מפגש שבועי של 3 שעות

המועד: ימי חמישי בשעות 10:00-13:00 

חוג לנוער: מפגש שבועי של 3 שעות

המועד: ימי חמישי בשעות 16:00-19:00

מומלץ מגיל 10 ומעלה 

צורפות – בהדרכת אורלי ברזיאל
צורפות למתחילים

מקוריים  תכשיטים  ייצור  אישית,  שפה  פיתוח  הצורפות,  יסודות  של  מקיף  לימוד 

וייחודיים.

יצירת  קרים,  חיבורים  וגימור.  הלחמה  פיצור,  ניסור,  בסיסיות,  טכניקות  ילמדו  בקורס 

טקסטורות ומרקמים, הטבעה, צריבה, הכנת בתי אבן ושיבוץ בסיסי.
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המועד: ימי שני בשעות  12:00-15:15

צורפות למתקדמים
שכלול המיומנויות שנרכשו בקורס למתחילים. 

הקניית טכניקות מתקדמות, בניית מבנים חלולים תלת ממדיים, סוגרים וצירים.

עיצוב מודלים בשעווה, עיבוד יציקות, טכניקות שיבוץ נוספות ויצירת קולקציה אישית.

המועד: ימי שני בשעות  15:15-18:30

עיבוד זכוכית חמה בתנור )פיוזינג( – דרור חפר ומדריכים
ולשנות  בתנור  חימום  באמצעות  זכוכית  לעבד  המאפשרות  בטכניקות  יעסוק  החוג 

צורתה למגוון רחב של אפשרויות. פיוזינג וסלאמפינג הינן הטכניקות הנפוצות ביותר 

בעזרתן ניתן לחבר זכוכית, ליצור חדשות, לייצר כלים, גופי תאורה, תכשיטים מוצרי נוי 

ועוד. 

למתקדמים תינתן אפשרות ליצור פרוייקטים אישיים ולהעמיק בתהליך תוך כדי למידת 

זכוכית,,  פיסול  בחול,  יציקות  חול,  על  עיבוד  בתנור:  זכוכית  עיבוד  של  טכניקות  מגוון 

בניית תבניות מורכבות.

המועד: ימי רביעי בשעות 16:00-19:15

חרוזי זכוכית – בהדרכת דרור חפר ושרונה סטנהיל 
לימוד טכניקות לעיבוד והתכת זכוכית צבעונית ושקופה באמצעות אש גלויה )מבער( 

לצורך ייצור ועיצוב חרוזי זכוכית. ניתן לשלב את החרוזים במוצרי אמנות שונים כגון: 

שרשראות, צמידים, תליונים, מוביילים ועוד.

המועד: ימי רביעי בשעות 16:00-19:15

סדנת אמן בציור – בהדרכת נועם רבינוביץ
הסדנה  מיועדת לתלמידים מנוסים, כהמשך ללימודים קודמים.

הסדנה תפעל כסטודיו בו התלמידים המשתתפים יעסקו בפיתוח נושאים אישיים בליווי 

מקצועי בתחומים הבאים: 

בין רעיון למבנה הציור.	 

נקיטת עמדה בציור.	 

קומפוזציה.	 

שכלול עבודה בצבע.	 

חומרים:

רישום - עפרון, פחם , ודיו.

צבע  - צבעי מים, צבעי אקריליק, צבעי שמן.

לקורס הציור בסדנה מוזמנים להצטרף גם תלמידים ללא התנסות קודמת בציור

מתחילים ללא התנסות בציור ילמדו יסודות ברישום וציור:

רישום וצבע לתלמידים מתחילים בסדנה

לימוד יסודות הרישום והציור

התנסות בתהליכי היצירה והקניית מיומנויות טכניות ככלי עזר לציור.

17נושאי לימוד מרכזים:
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צורה, טבע דומם , נוף, קומפוזיציה.

חומרים: 

רישום - עפרון ודיו.

צבע - גירים וצבעי מים.

המועד: ימי רביעי בשעות 09:00-14:00

קרמיקה פיסולים ואובניים לנוער ולמבוגרים
מבוגרים בהדרכת יפה צרי

טכניקות פיסול מגוונות בחומר, כיור, גריעה, עבודה עם תבניות ועוד. הקניית ידע בשפת 

הפיסול והבנת מושגים כגון: צורה, מבנה, פרופורציות, קומפוזיציה, פני שטח, טקסטורה 

וצבע.

המועד: ימי שלישי בשעות 08:30-11:45

ילדים בהדרכת שגית אפרים
יד וטיפול במדיום הקראמי, פיתוח הרעיון הפיסולי  לימוד טכניקות בסיסיות בעבודת 

והעיצובי וכן יסודות עבודה על אובניים.
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המועד: ימי חמישי בשעות 16:30-19:30

ריכוז הפעילות ועלויות

דמי מיקוםמועדהחוג
רישום

מחיר 
שנתי

מחיר 
שנתי 

גימלאים

הערות

פסיפס 
מבוגרים

ימי חמישי
10:00-14:00

15033002970צמח

פסיפס 
נוער

ימי חמישי
16:00-19:00

15033002970צמח

צורפות 
מתחילים

ימי שני
12:00-15:15

15033002970אפיקים

צורפות 
מתקדמים

ימי שני 
15:15-18:30

15033002970אפיקים

סדנת אמן 
בציור

ימי רביעי
09:00-14:00

15036703303צמח

ימי רביעיפיוזינג 
16:00-19:15

כולל 15038003420צמח
חומרים

חרוזי 
זכוכית 

ימי רביעי
16:00-19:15

כולל 15035503195צמח
חומרים

קרמיקה 
מבוגרים

ימי שלישי
08:30-11:45

15035003150אפיקים

קרמיקה 
ילדים

ימי חמישי
16:30-19:30

15035003150אפיקים
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פורומים אותם מנחה צוות מרכז "עידן":
מדריכי ילדים א'-ו'

מדריכי נוער ז'-ח' / ט'-יב'
מנהלי מערכות חינוך בישובים

קורס אוריינטציה למדריכי א'-ו', ז'-י"ב בשיתוף עם 'מנהל חברה ונוער' ומח' החינוך 
של התק"צ.

תנועות הנוער:
"הנוער העובד והלומד" - קני עמק הירדן

תנועת הנוער העובד והלומד היא תנועת הנוער הגדולה והמגוונת בישראל. התנועה
פועלת ברוב יישובי המועצה ומיעודת לשכבות ד'-י"ב.

במסגרת הפעילות בקן - פעולות שבועיות במגוון נושאים כגון חברות, דמוקרטיה,
שיוויון, ציונות, אהבת הארץ ועוד, טיולים ומחנות, מפגשים אזוריים, ארציים ועוד.

שכבות ד'-ח' מודרכות ע"י מדריכים צעירים שעברו סמינר מד"צים.
שכבות ט'-יב מודרכות ע"י קומונרים )בשנת שירות( ורכזי הקנים הבוגרים.

אנו מזמינים את כל הילדים והנערים במועצה לקחת חלק באחד מקני התנועה
במועצה!

לפרטים והרשמה:
עודד משעולי, רכז, טל': 054-9747159

צופי ים כנרת המושבה, עמק הירדן
פועל בכנרת המושבה על חוף הים, מיועד לכיתות ה'-י"ב. ימי פעילות: ג', ו'.

צופי ים פועלים בים בכל ימות השנה, בסירות סנונית, קרוול וסירות קטנות, ויוצאים 
לשיוטים ומחנות ימים ויבשתיים. הנוער משתתף בקורסים ימים עד למפקדי סירות 
והפלגה  מהירה  סירה  משיט  רשיון  מקבלים  ובנוסף  ים,  לקציני  הספר  בבית  בעכו 
ביאכטה לחו"ל בכיתה י"א. הפעילות משלבת ים וחינוך לערכים, שיתוף פעולה, עזרה 

לשכבות בעלות צרכים מיוחדים והדרכה צעירה.
לפרטים והרשמה:

הלה הגלעדי, ראש השבט, טל': 054-5904469

‘מרכז עידן‘
   מרכז לחינוך חברתי - קהילתי

משרדנו: בית יד לבנים, טל': 04-7703974
alterron@j-v.org.il | 050-5999819 :מנהל: רון אלתר

noar@j-v.org.il | 054-4680230 :מנהלת יח' הנוער ז'-י"ב: ניצן זגן
רכז תהליכים ופרויקטים חינוכיים-אזוריים:
noar2@j-v.org.il | 054-6734265 :יאן טיאר

מנהלת חטיבת הילדים א'-ו': איילה אדלשטיין פינסקי: 050-9025585
yeladim@j-v.org.il

רכז הנוער העובד והלומד:
odedmish@gmail.com | 054-9747159 :עודד משעולי

חפשו אותנו בפייסבוק: "מרכז עידן"
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גופי נוער:
מועצת נוער רשותית

מנהיגות נוער מוביל לשינוי חברתי. בהשתתפות נוער מישובי המועצה, חניכי תנועות 

הנוער ותלמידי בית ירח.

בהובלת יחידת הנוער. 

"תיאטרון האגם" - קבוצת תיאטרון קהילתי לנוער
הצגות  עם  אותם  ומפגישה  ותיאטרון  משחק  של  כלים  מקבלים  הקבוצה  משתתפי 

ואנשי תיאטרון. 

במאית: יעל שדה. מפגש שבועי, במרכז עידן. חניכי הקבוצה משתתפים בשתי הפקות: 

מתקיימים  המפגשים   .)6/2022( שנה  סיום  והצגת   )12/2021( אומנויות  שילוב  מופע 

בימי ראשון 17:30-19:00 במרכז עידן.

מיועד לגילאי ט'-י"ב. עלות למשתתף: 250 ש"ח לחודש.

נוער שאינו תושבי המועצה - תוספת של 10%.

בשיתוף עם אגף הקהילה.

קבוצת "יוצרוק"
קבוצה חברתית של בני נוער המודרכת על ידי מדריכים חברתיים. הקבוצה מדגישה 

פעילות ערכית-חברתית, באמצעות מוזיקה, מעודדת יצירה אישית ואותנטית היוצרת 

 )12/2021( קורנפיין"  "ערב  את  מובילה  הקבוצה  ומיוחדת.  חדשנית  נוער  תרבות 

בשיתוף אגף הקהילה.

בימי חמישי 17:30-19:00 במרכז עידן.

מיועד לגילאי ט'-י"ב. עלות למשתתף: 500 ש"ח לשנת פעילות.

בשיתוף עם אגף הקהילה.

"קפה נוער" - ערבי תרבות לנוער
ומיועד  ועניין לבני הנוער. מתקיים במרכז עידן  מפגשים של ערבי תרבות, הרצאות 

לנוער ט'-י"ב. 

תהליכים שנתיים
שכבה ז' - שנת מצוות

שכבות ח' - "מעברים" לקראת המעבר לתיכון

שכבה ט' - יוצאים מהבועה אל החברה הישראלית - לקראת הדרכה

שכבה י' - מפגשים בחברה הישראלית

שכבה י"א - חלופה למסע לפולין

שכבה י"ב - גיוס משמעותי לשנת שרות, לצבא ולשרות לאומי.
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תוכנית ארועים ותהליכים אזוריים לילדים ונוער
ושינוי מתמיד. התהליכים  תוך התחדשות  אירועים שהפכו למסורת  כוללת  התכנית 
נבנים מתוך רצון ליצירת מגוון שיאפשר את מיצוי כישורי הילדים והנוער. בשיתוף עם

צוותי החינוך החברתי בישובים, תנועות הנוער וכמובן בני ובנות הנוער.

שליש ראשון
יום הזיכרון ליצחק רבין	 
"ערב קורנפיין" – הצדעה ליצירה מוסיקלית מקורית ע"ש ערן ועודד קורנפיין ז"ל 	 
למוזיקה 	  והמרכז  האגם  תאטרון  של  משותפת  הפקה   – אומנויות  שילוב  מופע 

ולמחול
הנוער העובד והלומד – טיולי סוכות, חנוכה וכנס ט'	 
כנס י"ב – לשירות משמעותי - אגף חינוך ומשימות התנועה הקיבוצית	 
אירוע שיא - שכבה ז'	 

שליש שני
תהליך אזורי חינוכי לשכבה ט' – קורס לקראת הדרכה	 
טיול חורף לילדי א'-ו'	 
"עמק מהסרטים" לילדי ד'-ו'	 
עגלאידע של חברות הנעורים	 
שוק קח-תן לילדי א'-ו'	 
הנוער העובד והלומד – טיולי פסח	 
סדנאות "בשתיים", ו "בשניים"- תכנית מנהיגות למתבגרים והוריהם	 
אירוע שיא - שכבה ז'	 

שליש שלישי
הצגת סיום "תיאטרון האגם"	 
כנס י"א לקראת שנת שירות של אגף חינוך ומשימות התנועה הקיבוצית	 
תהליך מעברים לשכבה ח' וגיבושון מעברים	 
סיומי שנה בפורומי ההדרכה	 
ערב הוקרה ליוצאים לשנת שירות בשיתוף עם בית ירח	 
פעילויות קיץ	 

במהלך חודש אוגוסט 2022 יתפרסם לוח הפעילות  של מרכז ‘עידן‘ לשנת תשפ"ג.
חופשת הקיץ - לוח הפעילות יפורסם במהלך חודש יוני 2022.
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"מה שחשוב בחיים הוא לא עצם העובדה שיש לנו חיים. ההבדל שעשינו בחייהם של 
אחרים הוא שיקבע את המשמעות של החיים שאנו מנהלים." )נלסון מנדלה(

הגיל הרך מהווה את נקודת המפגש הראשונה בין המשפחה והילד למערכת החינוך, 

הוא מהווה את הבסיס לקשר המבוסס על אמון ותקשורת טובה בין המשפחה למערכת 

החינוך. השנים הראשונות בחיי הילד קריטיות להתפתחותו בכל תחומי החיים- למידה, 

הבנה חברתית ,מוטוריקה גסה ועדינה והתפתחות רגשית ולכן המקצועיות של צוות 

המערכות  של  המנהלות  עם  יחד  המדור  עוסק  בעיקר  ובכך  מאוד  גדולה  המחנכות 

ביישובי המועצה.

תוכנית מעג"ן - פועלת במועצה בכל הפעוטונים עד גיל שלוש – כבר שמונה שנים. 

זוהי תכנית התערבות מערכתית רב תחומית שנותנת תמיכה לצוות המחנכות עבור 

ילדים המתקשים בתפקודם במסגרות הגיל הרך. במסגרת התכנית ניתן מענה לצוות 

חינוכית  יועצת  פסיכולוג,  של  צוות  ע"י  מלווים  הילדים  גני  ולהוריו.  לילד  החינוכי, 

ומדריכה פדגוגית בפיקוח משרד החינוך.

השנה יפתחו הקורסים הבאים:
השתלמות למנהלות הגיל הרך

תמיכה והעצמה למחנכות פעוטים.

השתלמות לסייעות גנים.

השתלמויות לגננות בניהול משרד החינוך.

"בחיי המקצוע הזה מטורף. יותר קל להיות כורה 
זה  שתיים.  רק  הן  וביומיום  גננת.  מאשר  פחם 
המקצוע  או  בעולם  הקשה  כייפי  הכי  המקצוע 
הכי קשה כייפי בעולם. מה שתבחרו. אתה מקבל 
אחריות על חיי אדם, חייב להיות מולטיטסקינג 
שען  של  סבלנות  בעל  קרב,  טייס  של  ברמה 
אמפתיה  בשריון,  מג"ד  של  סמכותיות   , חירש 
 , משפחתי"  ב"קשר  כורסא  של  הקשבה  ויכולת 
יציב רגשית, ועל הדרך להעביר תכנים חינוכיים 
וגם  ומלואו  עולם  הוא  מהם  אחד  שכל  לילדים 

יודע שהוא כזה ודורש התייחסות בהתאם.
ברוך שלא עשני גננת. הורה מלווה ליום אחד זה 

מספיק."

הגיל הרך
מנהלת: צביה בהלול, נייד: 054-6769362
טלפון: 04-6757688, פקס: 04-6757693

gil_rach@j-v.org.il :דוא"ל
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שעות פתיחת הספרייה:  

בימים א', ב', ג', ה' בשעות: 09:00-14:00  16:00-19:00 | יום ד' בשעות: 15:00-19:00 

ביום שישי: 09:00-13:00.

שירותי הספריה האזורית
ספריית מבוגרים מציעה מגוון רחב של ספרי קריאה, ספרות יפה, עיון, מחזות ושירה.

ספריית הילדים והנער מציעה אוסף עשיר ומגוון של ספרי קריאה לפעוטות, גיל הרך 

וילדים בשלב ראשית קריאה ואוסף ספרי נער עשיר. בספריית ילדים פינת ציור, פינות 

ישיבה נעימות, משחקי קופסא רבים.

)גם מהבית( לקטלוג הספרייה, פינות מחשב  גישה חופשית  הספרייה האזורית מציעה 

לעבודה, פינות מפגש לשיחה נעימה.

תרבות הספריה
הספרייה מקיימת אירועים וחוגים לילדים, נוער ומבוגרים:

שעות סיפור לגיל הרך, מפגשי תוכן לנוער, מפגשי סופרים והשקות ספרים חדשים, חוגי 

מבוגרים, אירועי חודש הקריאה ועוד...

וליהנות  לבוא  וותיקים  מבוגרים  נוער,  ילדים,  המועצה,  תושבי  כל  את  מזמינים  אנו 

ממקום ממוזג, מרהיב ביופיו לקריאה, לימוד ומפגשי תרבות.

מיקום הספריה: בית גבריאל
מנהלת: שירלי יוסף

טלפון: 04-6751175 שלוחה 4, פקס: 04-6751187 
sifriya@j-v.org.il :דוא"ל

emekyarden.library.org.il :אתר

ספרייה אזורית עמק-הירדן
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ת ו ב ר ת
המחלקה לתרבות ממוקמת בבית גבריאל

מנכ"לית בית גבריאל ומנהלת מח' תרבות: איה רוזן
טלפון: 04-6751175, פקס: 04-6751187

bg@betgabriel.co.il :דוא"ל
www.betgabriel.co.il -למידע ועדכונים: אתר בית גבריאל

www.j-v.org.il -אתר המועצה 

פעילות התרבות בבית גבריאל וברחבי המועצה תאפשר לתושבי 
עמק הירדן להנות מתפריט עשיר, הכולל הצגות איכות של מיטב 
קונצרטים  זמר,  מועדוני  לילדים,  ומופעים  הצגות  התיאטראות, 

וכמובן – להיטי הקולנוע שייצאו אל האקרנים.

תיאטרון
התיאטראות  מיטב  של  הדגל  הצגות  עם  החגים  לאחר  תיפתח  התיאטרון  מינויי  עונת 

בארץ: בית לסין, הקאמרי, תיאטרון החאן הירושלמי, תיאטרון חיפה, התיאטרון העברי 

ותיאטרון באר שבע.

 

פעילות לילדים
פורת,  אורנה  תיאטרון  של  איכותיות  הצגות  השנה  רכשה  במועצה  התרבות  מחלקת 

תיאטרון הקיבוץ הארצי, המדיטק ותיאטרון השעה.

 

מוסיקה
לאחר   ,44 ה  הפעילות  שנת  את  יתחילו  שרון  שרהל'ה  עם  הפופולארי  הזמר  מועדון 

החגים.

קונצרטים של הפסנתרנית הבינלאומית אורית וולף וכן קונצרטים של סימפונט רעננה 

ימלאו את האולמות בצלילים מיוחדים.

המופעים הגדולים של מיטב הכשרונות – יפתחו את האביב בחג הפסח.

מופעי מוסיקה נוספים יתקיימו בגן האגם.

 

קולנוע
הגדולים  האולפנים  של  חזרתם  עם  ענפה  קולנוע  בפעילות  תתאפיין  השנה  התוכנית 

לפעילות. בנוסף, יוקרנו בבית גבריאל סרטי איכות דוקומנטריים.
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 פסטיבל עין גב 

פסטיבל עין גב שנעדר אשתקד – יחזור השנה. כל הפרטים יפורסמו עם סגירת התוכנייה 

במלואה. 

למי שהתגעגעו - טקס פרס המועצה חוזר ויתקיים במהלך חודש דצמבר 2021.

 

ספרייה
ספריית עמק הירדן פתוחה כל יום )למעט שבתות( ומזמינה את הציבור להחליף ספרים 

ולהנות מסדנאות, מפגשי סופרים, הרצאות, שעת סיפור ומשחקי חברה משובחים.

 

תרבות בצפון המועצה 
הצפוניים  ליישובים  גם  תרבותית  פעילות  הנגשת  על  דגש  המועצה  שמה  השנה 

הצגות  הכוללת  התרבותית  מהפעילות  חלק  מכך  כתוצאה  גבריאל,  מבית  המרוחקים 

רביד,  חוקוק,  )גנוסר,  הצפוניים  ביישובים  יתקיימו  מוזיקה  ומופעי  הרצאות  ילדים, 

אלמגור( הפעילות הינה בתשלום ופתוחה לכלל הציבור.

הערה חשובה:
בשל השינויים במועדי הפעילות שהתרחשו בשנה החולפת )בגלל הקורונה כמובן(, טרם 

נקבעו כל לוחות הזמנים ואנו נפרסם את כל המידע כאשר המועדים יסגרו סופית.

אנו ממליצים להתעדכן באתר הבית של בית גבריאל ולרכוש כרטיסים מראש בכתובת: 

/https://betgabriel.smarticket.co.il
לקבלת עדכוני תרבות ישירות לנייד מוזמנים להצטרף לקבוצת הווטסאפ של המחלקה 

לתרבות ובית גבריאל, שלחו לנו בקשת הצטרפות לטלפון 0504008061
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מנהל: יורם שליאר. טל': 050-7517575
מזכירות: שירה דוד, טל': 04-6751207

tachana@j-v.org.il :פקס: 04-6751220, דוא"ל
www.j-v.org.il :כניסה לאתר האינטרנט דרך אתר המועצה

ה נ ח ת ה
אגף הקהילה

מרכז לאיבחון וטיפול רגשי ופסיכולוגי

אודות התחנה
התחנה הינה גוף של המועצה האזורית עמק הירדן, מרכז אזורי למתן שירותים רגשיים

מגוונים לכל פונה, בכל גיל. פועלת בתוך אגף הקהילה בשיתוף פעולה עם מחלקות
המועצה ועם מרכז הבריאות האזורי.

התחנה קיימת מעל ל־ 30 שנה ועובדים בה כ-20 אנשי מקצוע מיומנים.
התחנה מוכרת ע"י: משרד הרווחה, משרד הבריאות, משרד הבטחון, ביטוח לאומי,

הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול וקרנות מתחום החינוך. קיימת אפשרות
להחזרים מהביטוח המשלים של קופ"ח "מכבי" בכל הגילאים ומשרותי בריאות כללית 

עבור ילדים ונוער בגילאים 9-18.

תחומי פעילות התחנה
אנו מטפלים בגיל הרך, גיל בית ספר, מתבגרים, מבוגרים וקשישים.

טיפולים רגשיים 
טיפולים פרטניים, זוגיים, טיפולים משפחתיים, טיפולים בילדים בגיל הרך, טיפולים 
תעסוקה  ממוקד  פסיכולוגי  טיפול  שיקומי,  פסיכולוגי  טיפול  ילד(   – )הורה  דיאדיים 
ומקצוע, הדרכת הורים בגישת שיקום הסמכות ההורית של חיים עומר, טיפול בהורות 
בגישת דרור אורן ואסתר כהן, הדרכת צוותים חינוכיים, גישות טיפול ממוקדות וקצרות 
בפגיעות  טיפול  וביו-פידבק,   CBT ,EMDR  – ומבוגרים  לילדים  בחרדות  לטיפול  מועד 

מיניות, התערבות במצבי חרום ואסון, ליווי רגשי לחולים בביתם.

טיפול קבוצתי
בילדים ונוער בעלי קשיים בתקשורת ובמיומנויות חברתיות.

נוער וצעירים בתחום מניעת סמים ואלכוהול והתנהגות מינית.
קבוצות נשים במגוון נושאים.

איבחונים
איבחונים רגשיים - אישיותיים פסיכודאגנוסטים.

איבחון לאיתור ליקויי למידה לתלמידים וסטודנטים הכולל איבחון דידקטי
ואיבחון פסיכולוגי משלים.

איבחון מוקסו - תומך אבחנה של בעיות קשב וריכוז.
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עבודה מערכתית
"מרכז  ספר;  בתי  וממשלתיים;  ציבוריים  גופים  אזוריים;  מפעלים  בישובים;  מערכות 

עידן" - החינוך החברתי האזורי; בתים סיעודיים.

דרכי טיפול
שיחות, ציור ואומנות פלסטית, תנועה, אומנויות לחימה, 

CBT. ,ביופידבק

מגוון נושאים לטיפול
פגיעות  ודיכאון,  אובדן  שכול  טראומות,  עצמי,  דימוי  רוח,  במצבי  הפרעות  חרדות, 
ומשפחה,  מיניות  נישואין,  בעיות  התנהגות,  הפרעות  ההתבגרות,  גיל  בעיות  מיניות, 
השפעת פגיעות גופניות, ליקויי קשב וריכוז, קשיים בסמכות הורית והצבת גבולות, 

נפגעי סמים ואלכוהול.

צוות התחנה
פסיכולוגים קליניים, פסיכולוג שיקומי, פסיכולוג חינוכי, עובדים סוצאליים קליניים, 
תראפיסטים   , נישואין,  יועצי  ומשפחתיים,  זוגיים  מטפלים  בהתמחות,  פסיכולוגים 

בתנועה באומנות פלסטית וגוף נפש

פניות
אנו מטפלים בכל פניה המגיעה אלינו - הן באופן עצמאי, פרטי והן על ידי גורמים

מפנים.

הגורמים המפנים:
המחלקה לשרותים חברתיים.	 
עובדים סוציאליים.	 
יועצים/ות, פסיכולוגים/יות של בתי ספר.	 
ועדות ייעוץ של ישובים.	 
מרפאות	 
מנהלים ישוביים של הרשות למאבק באלימות, סמים ואלכוהול.	 
מרכז "עידן" לחינוך חברתי.	 
משרד הביטחון - אגף משפחות והנצחה ואגף שיקום	 
ביטוח לאומי - נפגעי פעולות איבה.	 
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מנהלת: אורלי צביק, נייד: 054-6769118
מזכירה: שלי קן לחמי, נייד: 050-7330937

טלפון: 04-6667522, 04-6667521, פקס: 04-6709585
betenu@meyasdim.org.il :דוא"ל

שנת הפעילות תפתח ביום ראשון 03.10.21 כ"ז בתשרי תשפ"ב    
ותסתיים ביום חמישי , א' בתמוז תשפ"ב 30.06.2022 

)מועדי החופשות בהתאם למועדי משרד החינוך(. 

משתתפים שלמדו ב"ביתנו" בשנת תשפ"א, מתבקשים להירשם מחדש גם 
אם בכוונתם להמשיך באותם חוגים.

פתיחת כל חוג מותנית ב־15 משתתפים לפחות או לפי החלטת ההנהלה.

השתתפות בחוגים מותנית באישור הרשמה ובתשלום במזכירות "ביתנו".

אין החזר שיעורים אשר לא התקיימו במהלך השנה מסיבות שונות. חוגי הפעילות 

יפעלו בהתאם להנחיות משרד הבריאות.

הסעות: יש להירשם להסעות בכל יום בנפרד

ההרשמה למכללת "ביתנו" פתוחה גם למשתתפים שאינם תושבי המועצה האזורית 

עמק הירדן, אך עדיפות בהרשמה תינתן לתושבי המועצה.

מכללת גימלאים

המייסדים
עמותת ותיקי עמק הירדן

עמותת המייסדים הוקמה על־ידי המועצה האזורית עמק־הירדן במטרה להעניק שירותים 
לאוכלוסיית הוותיקים בעמק. העמותה מפעילה את השירותים הבאים: מכללת גימלאים 
"ביתנו"; מרכז יום; קהילה כפרית תומכת; בתים חמים; נקודת ייעוץ והשתלמויות לצוותים.

יו"ר העמותה: זאב )ולוולה( שור, נייד: 052-5282759 
מנכ"ל העמותה: אסתי עמית, נייד: 050-7282609

אנו מאחלים שנת פעילות מהנה ומעניינת.
29נשמח לראותכם. 
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אומנות ישראל - ברכה פונדק, אשדות יעקב איחוד
המאה  של  והשבעים  השישים  שנות  לעבר  בזמן  מסעותינו  את  נמשיך  השנה 

העשרים, נעסוק בתקופה שלאחר "אופקים חדשים"- שחרתה על דגלה "מופשט", 

המושגית"  "האמנות  בכניסת  ונחזה  יורק,  ניו  אסכולת  של  ההשפעות  את  נכיר 

למערכה. 

ההשפעות מהחוץ אל הבית והמקום, מכתיבות סדר יום חדש באמנות הישראלית, 

אופן סיפורה של הארץ דרך יצירתם של האומנים הישראלים משתנה, "עין לציון 

צופיה"? 

נפגוש גם אמנות פוליטית, ביקורתית, אמנות פלסטינאית ועוד.

כמו "ארצנו הקטנטונת" שלא יודעת רגע דל, כך גם שדה האמנות, חי ובועט!

המהפכות החקלאיות בעולם – ד"ר אברי בר צור, יקנעם מושבה )חדש(
מקומה והשפעתה של החקלאות והמהפכות החקלאיות על הפוליטיקה הגלובלית: 

מהעולם הקדום והמרחבים הכפריים עד המהפכה הטכנולוגית חסרת התקדים כיום. 

מסע אישי מרתק בתרבויות חקלאיות בעולם. ההשוואה הבלתי נמנעת עם התפתחות 

הציונות, ההתיישבות והחקלאות בארץ ישראל כגורם מרכזי בהקמתה וביסוסה של 

מדינת ישראל.

השלישי  בעולם  במזרח,  והשינויים  המערבי  העולם  של  )הזמני?(  המרכזי  מקומו 

מלאכותית.  ואינטליגנציה  רובוטיקה  העתיד,  חקלאות  המתפתחות.  ובכלכלות 

הסתכלות גלובלית, היסטורית, ומבט לעתיד הדורות הבאים.

עדות ורכילות – האם מפצחות את קופת ההיסטוריה - מוקי צור, עין גב 
ננסה לעמוד על קורות של משפחות ויחידים. נשים וגברים מעוררי השראה ומביעים 

רוח של תקופה.

ההיסטוריה מורכבת אולי בעיקר ע"י מהלכי כלכלה, ע"י חיידקים, נשק ודלקים, אך 

בתוכה חיים אנשים אוהבים, נאבקים עם עצמם, פועלים מתוך קריאתם את הסביבה 

ואת הביטוי האנושי. 

ננסה לעקוב דווקא אחריהם , ממשפחת צ'יזיק, ריבלין, ענתבי, שניאורסון ועד פניה 

ברגשטין ומאיר אריאל. מיוסף בוסל ועד לוי אשכול וזלמן שז'ר, מרחל המשוררת ועד 

לאה גולדברג.

כמה דורות וכמה אופקים שנפתחו בזירות שונות. מפגשים עם אנשים שהיינו מבקשים 

את ידידותם.

מדע  וחברה - פרופ' דודו פונדק , אשדות יעקב איחוד
בשלהי המאה ה- 17 חל מפנה בגישה האנושית למסתרי הקיום. אנשים אימצו גישה 

לפיה הם יודעים מעט מאד על העולם שבו הם חיים, וכדי לדעת יותר עליהם לחקור. 

גישה זו מסמנת את המהפכה המדעית שמפירותיה  אנו נהנים גם כיום. בקורס נעסוק 

החשמל  גילוי  אחרי  נעקוב  בעקבותיהם.  שהתפתחו  ובטכנולוגיות  מדעיים  בגילויים 

והמצאת הסוללה. נפגוש את יסודות הכימיה ואת הדרך שבה נשרפים חומרים, יוצרים 

בכדורים  התעופה  את  ובעקבותיהם  הגזים  חוקי  את  נבחן  תרופות.  או  חומרי-נפץ 

באמצע  מקסוול  ע"י  האלקטרו-מגנטי  הספקטרום  גילוי  הטיסה.  ותחילת  פורחים  30
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באמצעותו  לזהות  והיכולת  האור  תכונות  של  ענפה  חקירה  אפשר  ה-19  המאה 

חומרים, למדוד טמפרטורה ולשדר שידורי רדיו. נכיר את האנשים העומדים מאחורי 

הגילויים המדעיים: ניוטון, לבואזיה, לורד קלווין, פלאנק, איינשטיין ואחרים וגם אלו  

שעסקו בפיתוחים טכנולוגיים המשפיעים על חיינו כמו: אדיסון, אחים רייט, אלפרד 

נובל, מרקוני, ריצארדסון, טלסה ואחרים.

אמנות הצילום - מתחילים - טובית לור, אילניה )חדש(
הדרכה טכנית-עיונית וחשיפה לשפת הצילום בדגש אמנותי.

הדיגיטלית  המצלמה  של  מיטבית  והפעלה  האפשרויות  הכרת   – הקורס  מטרת 

שברשותינו והקניית יסודות בשפת הצילום והקומפוזיציה, העשרה צילומית אמנותית 

של מיטב צלמי ישראל והעולם, הדרכה טכנית מעשית ומשוב לצילומי המשתתפים. 

 ,M - ידני ,Tv/S העדפת מהירות ,Av/A נלמד לעבוד בחשיפות במצבי העדפת צמצם

שיטות מיקוד שונות, רגישות החיישן ISO, בחירת גוון האור WB, שליטה בעומק השדה 

וכן הקפאת תנועה ומריחתה.

במהלך הקורס, יערכו כ-3-5 סיורי חוץ באזור, בשעות הבוקר לתרגול מעשי.

מקרא - ד"ר שלמה בכר, כרכום 
ההיסטוריה בתנ"ך והתנ"ך בהיסטוריה.

הקורס יעסוק בתנ"ך כמקור היסטורי לאור האידיאולוגיה שלו. נדון בשאלת המהימנות 

ההיסטורית של התנ"ך. חשיפת התפיסה ההיסטוריוסופית )החוקיות של התהליכים 

ההיסטוריים( שלו וכן: בדיקת אירועים שונים לאור הידע ההיסטורי המעודכן.

 

מסביב לגלובוס – רון ברק , שריד )חדש( 
סדרת הרצאות מצולמות עם רון ברק-צלם ועורך סרטי מסעות.

רון יביא לנו עם מצלמתו את העולם הגדול ממש לנגד עיינינו.

נטייל באזורים הטיבטיים בסין, נטפס על הקילימנג'רו באפריקה,נגלוש בחבלים בנחל 

ארנון בירדן ונבקר בפטרה המדהימה.

באתיופיה נצפה אל קלדרה מבעבעת של הר געש ובאלפים נקיף את המונבלן.

בסיני נחזה בשדות הפרגים ובסלעי הגרניט של ההר הגבוה

ונלך בדרך הצליינים קמינו סאנטיאגו בצרפת וספרד.נשמע אגדות שהיו באמת על 

כיבוש הר אוורסט ונפגוש ספרים שכתבו גדולי הסופרים של פורטוגל ואלבניה.

העולם מעולם לא היה כל כך קטן...

פוליטיקה ותקשורת - "עידן פוליטי" - עידן הלמן, אפיקים 
הם:  בארץ  חיינו  את  שמנהלים  המרכזים  הכוח  מוקדי  ששני  בתקופה  חיים  אנחנו 

ארגונים  גופים,  יציג  והווה  עבר  פרשיות  בין  ינוע  הקורס  ותקשורת.  פוליטיקה 

ומגזרים בחברה הישראלית מנקודת מבט תקשורתית ופוליטית. הקורס יציג אישים 

מהפוליטיקה ומהתקשורת בעבר ובהווה. 
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ספרות - ד"ר אבישג איילי-וינברג, עין הנצי"ב 
במהלך השנה נעסוק בשירה ישראלית . נקרא משיריהם של משוררים אשר חיו בארץ 

מימי ההתיישבות ועד ימינו אלה.

ארז ביטון, דליה רביקוביץ, דן פגיס, אמיר גלבוע, רועי חסן, זלדה , אסתר ראב ועוד, 

על פי בחירה.

ביחד נבחן קווים משותפים בשירה הישראלית ונעמוד על ייחודו של כל אחת ואחד 

מהם.

השואה – עיצוב זיכרון – עידן הלמן, אפיקים
מקומה של השואה בחברה הישראלית.

במסגרת החוג נעסוק בסיפורי ניצולים, סיפורי לוחמים, סיפורי חסידי אומות העולם. 

מדינת  על  והשפעות השואה  ופרשיות מתקופת השואה, השלכות  אירועים  ובנוסף 

ישראל.

חז"ל או חזל"ש – קובי וייס, גבע כרמל
2022. נלמד   בחינה בקורתית של הגותם של חז"ל לאורך הדורות עם חיבור לישראל 

בעיון את ההגדים של "פרקי אבות" בצורה שיטתית, נבחן אותם למול אישיות החכם 

שאמר אותם והתקופה בה נאמרו ונפרק מהם עמדות חיים. נשווה אותם עם טקסטים 

חזליים נוספים באותו עניין מהתלמוד והמדרשים ונעקוב  אחר  הפרשנויות השונות 

ולעיתים הסותרות שנתנו להם במהלך הדורות עד לימינו כולל שילוב קטעי ספרות 

ושירה עברית. לבסוף ,נשאל: האם ואיך נשלב רעיונות אלו בחיינו?

* נקדיש בכל שיעור פינה קצרה לפרשת השבוע.

ארכיאולוגיה בעמק – אחיה כהן-תבור, מעלה גלבוע )חדש(
לגעת בעבר - סדרת הרצאות עם הארכיאולוג אחי כהן-תבור. איש שטח, חופר וחוקר, 

אוהב אדם ואדמה, דוקטורנט באוניברסיטת אריאל. מומחה לארכיאולוגיה של עמק 

הירדן וחופר באתרים רבים ברחבי הארץ. 

במסגרת החוג נעמיק בארכיאולוגיה הסובבת אותנו בחבל ארץ זה - תלים וממצאים 

מהסביבה הגאוגרפית הקרובה )תל רקת, תל כנרות, תל דובר, תל בית ירח ועוד(. דרך 

אתרים אלו ואחרים נעקוב אחר התפתחות כלים, מתודות ומיתוסים, ונפענח הקשרים 

בין העבר להווה בסוגיות של חברה, דת, הון, צריכה ושלטון. 

נעסוק  גם בארכיאולוגיה של עם ישראל - מאיפה באנו, כיצד התפתח העם היהודי 

מנהגיו ודתו בארץ ישראל; דיון בין מקורות היסטוריים טעונים לבין ממצאים לאורך 

- מה  ובין מהחפירות  בין מהעיתונות   - מן השטח  וכן בממצאים העולים  התקופות. 

ואלו  יותר  הידועים  הממצאים  של  המשמעות  ומהי  הכותרות  מאחורי  עומד  באמת 

שפחות. כל ממצא הוא פתח לדיון ומחשבה על מקומנו ברצף ההיסטורי.
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ברידג' - ממשיכים – דני בן דוד, בית שאן 
לבריאות  תרומתו  את  גילו  אף  וחוקרים  זה,  מופלא  משחק  על  נכתבו  רבים  ספרים 

המשחקים אותו.

ידוע שעם השנים מתחילה ירידה ביכולת הזיכרון, ואך טבעי הוא שהרופאים ממליצים  

על תרגולים שונים הכוללים תרגילים ל"אימוץ המוח". בברידג' יכולת התרגול של המח 

באה לידי ביטוי כמעט לאורך כל המשחק, כך יוצא ששחקן ברידג' , גם משחק ונהנה, 

וגם עוזר למוח שלו לזכור! וזהו גם מפגש חברתי, היש טוב מזה?

ממשל ומשפט - יצחק כהן, משפטן , פוריה עילית
שיתוף  תוך  ומשפט  ממשל  של  והמעשית  המהותית  במסגרת  נעסוק  החוג  במהלך 

המשתתפים.

נבחן את הפרדת הרשויות, המאבקים ביניהם, תהליכי החקיקה, ההשפעה של חציית 

הגבולות בין הרשויות על הדמוקרטיה ומהותה, וההשלכות עלינו כאזרחים.

נכיר את חוקי היסוד , נערוך השוואה עם מדינות להן חוקה, נבחן את מערכות השלטון 

והמתחים ביניהם. נבדוק בעין בוחנת וביקורתית, את זכויות  היסוד , זכויות הפרט מול 

הממשל והמשפט, נשאל ונקשה-מהי מהות הדמוקרטיה ?

נחדד בשאלות אקטואליות , תוך בחינת חקיקה ופסיקה רלבנטית., לגווניה.

'עין לציון צופיה' – ד"ר סמדר סיני, חוקרת היסטוריה ומגדר, עין-גב )חדש(
המאה   ( הקודמת  מהמאה  וסרטים  תמונות  העדשה-  דרך  הציונית  ההיסטוריה 

העשרים( המספרים את הסיפור הציוני בארץ ישראל: הצלמים שהנציחו את המפעל 

הציוני מימי העלייה הראשונה ועד הקמת המדינה )סוסקין, קורבמן, ועוד( והבמאים 

ועד   ) ועוד  דב, אגדתי  בן  )יעקב   1912 שצלמו את העדלאידע הראשונה בתל אביב 

לאירוע ההכרזה על הקמת מדינת ישראל. 

אמנות עכשווית ואומנות בקהילה - ירדנה עציון, אפיקים
האמנות העכשווית מאפשרת לנו התבוננות, חשיבה ופתיחות לביטוייה של התקופה 

באופן המעודכן ביותר.

מאתגרת  בזמן  ובו  אחריו  מחזרת  לצופה,  הקשובה  עכשווית  מאמנות  ליהנות  בואו 

אותו, מגרה את חושיו וזיכרונותיו ובונה עמו דיאלוג מרתק. 

באופן  וההווה  העבר  אל  המתייחסת  באמנות  התבוננות  של  הרפתקה  הוא  הקורס 

חדש ומסקרן, דרך חוויה ביקורתית וחוויה רגשית. אימון למוח ולעין כאחד.

השיעורים ילוו בצילומים, קליפים, ווידיאו ארט וסרטים קצרים על פעולות אמנותיות 

הרואים  אלה  ולכל  החשיבה  ואוהבי  החיים  לסקרני  נועד  הקורס  העולם.  מרחבי 

באמנות – השראה והעשרה.

פרשיות עלומות - ד"ר סמדר סיני, חוקרת היסטוריה ומגדר, עין-גב 
שנות הארבעים - בדרך להקמת מדינה: יהודים-בריטים- ערבים,  מלחמת העצמאות, 

מהלכים ותוצאות וגבולות, היוצרות בעית הפליטים. דמויות מעצבות מציאות: מנחם 

בגין והמרד, שטרן וחבורתו, סנה, גלילי, בן גוריון, יצחק שדה ועוד...
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צדק חברתי וזכויות אדם - קובי וייס, גבע כרמל )חדש(
דוגמאות  עם  ומדיניות  חקיקה  חברתי,  צדק  של  וכללית  יהודית  הגות  ישלב  החוג 

מהאקטואליה. ידון ברעיונות של זכויות אדם במאתיים שנה האחרונות והיחס ביניהם 

לבין היהדות המסורתית. יתן מקום של כבוד להגות וההוגים הציוניים בחיבורים בין 

יהדות , סוציאליזם  וצדק חברתי; א.ד. גורדון, משה הס, בורוכוב ובן גוריון.

יובאו אנקדוטות ותובנות מנסיונו של קובי בעבודה יחד עם לימוד סוגיות עכשוויות 

וחירותו"  ,"כבוד האדם  בין "אדם נברא בצלם אלוהים"  והעמקה בסוגיות ליבה כמו: 

זכויות אישית  –בין  זכויות מיעוטים  והיחס ביניהם, מהו קיום בכבוד?, הגדרת העוני, 

ללאומית, היחס לזקנה, בעלי מוגבלויות בהלכה המודרנית ועוד.  

קובי וייס

בנוסף להיותו מורה ומרצה, קובי עובד במחלקת צדק חברתי בארגון "שומרי משפט – 

רבנים למען זכויות אדם" למעלה מעשור.

עבודתו מתמקדת בפעילות שטח למיצוי זכויות עם אנשים משכבות מוחלשות. כרב 

בארגון, קובי אחראי על החלק היהודי והמשפט העברי בכתיבת ניירות העמדה של 

הארגון בתחומי החקיקה הרלוונטיים. הוביל את בית המדרש לזכויות אדם במכללת 

עמק יזרעאל וכיום את בית המדרש לצדק חברתי לרבנים חברי הארגון.

התבוננות באומנות הקולנוע - דורית צמרת, בית השיטה 
יום-הולדתה(, היא גם הנצרכת והפופולרית  )120 שנה בערך מאז  צעירת האמנויות 

אירועים  תרבויות,  של  עצום  מגוון  משקפים  סרטי-קולנוע  העולם:  ברחבי  ביותר 

היסטוריים, סיפורים אישיים וחברתיים וסגנונות יצירה במדיום הקולנועי.

ביטוי,  אפשרויות  של  כמעט  אינסופי  שפע  היום  מאפשרת  הקולנועית  הטכנולוגיה 

ושולטת לא רק באולמות הקולנוע )שבהם התחילה את דרכה(, אלא במסכי הטלויזיה 

ובכל מכשירי התקשורת למיניהם, ההופכים היום כל אדם כמעט לא רק לצופה, אלא 

גם ל"צלם ובמאי קולנוע", לפחות בחוג המשפחה...

המפגשים הלימודיים שלנו עוסקים בעיקר בסרטי איכות בתחומי הקולנוע העלילתי 

- מאלה שהפכו לקלאסיקה על-זמנית ועד הקולנוע העכשווי.

ייחודו של הסרט שבו אנו  כל מפגש כולל ניתוח עומק, הרחבה ושיחה משתפת על 

צופים: תכניו, סגנונו, והחוויה שהוא מעניק )או לא מעניק( לנו, אוהבי הקולנוע...

 

אתרים מספרים  – מיכל הלוי, מושבת כנרת 
הקורס יעסוק ב"פגישה" עם אתרים מגוונים, בעיר, בכפר, בשטחים פתוחים וציבוריים. 

אתרי טבע ונוף, היסטוריה ומורשת.

מקהלה - מרים ירדני, בית זרע; מרינה סנדרוביץ', אפיקים
החומר הנלמד והמושר מורכב ברובו משירים ישראליים ומעט חומר קלאסי. חובבות 

שירת מקהלה מוזמנות להצטרף ולהיות חלק ממקהלת "ביתנו". 
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ערבית שימושית מדוברת )מתחילים( -  שרי רות, שער הגולן  )חדש(
גשר תרבותי - לשמוע, לדבר ולהבין את השכן ותרבותו.

ערבית שימושית מדוברת )ממשיכים( - שרי רֹות, שער הגולן 

יצירת אלבומי תמונות בתוכנת "לופה" – זיוה ארנון, תל קציר 
יצירת ספרי תמונות ולוחות שנה באמצעות תוכנת "לופה". 

בחוג נלמד את הפונקציות של התוכנה שבאמצעותם נוכל לעצב את הספרים שלנו.

התוכנה מאפשרת ליצור אלבומי תמונות הכוללים טקסטים במידה ורוצים.

הספרים מאפשרים לנו להחיות ולהוציא מקרביו של המחשב או הטלפון את התמונות 

ש"נקברו" בתוכם, ולתת להם חיים בספר שבו אפשר לדפדף בכל עת.

מחשבים – אלי ביבס , אילניה )חדש(
השנה יעסוק החוג בהכרות וחיזוק מיומנויות בסיסיות במחשב.

הכרת המחשב וסביבתו , ארגון המידע בתיקיות , מעבד תמלילים וורד , שימוש בדואר

אלקטרוני ג'ימייל gmail , תוכנת פאורפוינט , עיבוד תמונות , עריכת מוסיקה למצגות.

)EMAIL( גלישה באינטרנט ושימוש בדואר אלקטרוני

ולהתעדכן  להיזכר  המבקשים  לתלמידים  וגם  מתחילים  לתלמידים  מתאים  החוג 

בחידושים.

חוג סלולר – אלי ביבס , אילניה )חדש( חוג סמסטריאלי
נלמד להשתמש בפונקציות הבסיסיות השונות של שתי מערכות  במהלך הסמסטר 

את  להפעיל  נלמד  ואנדרואיד.  אייפון  הסלולריים,  בטלפונים  המרכזיות  ההפעלה 

להתחבר  שונות,  באפליקציות  ולהשתמש  להוריד  באינטרנט,  לגלוש  המצלמה, 

תמונות  טקסטים,  של  מסרונים  שליחת  תמונות.  והורדת  לגיבוי  בבית  המחשב  אל 

וידאו. נלמד לפתוח חשבון מייל ,לשלוח ולקבל מיילים בעזרת  וניהול שיחות  ווידאו 

הסמרטפון. תינתן תשומת לב אישית לכל תלמיד.

פעילות גופנית 
פלדנקרייז - שלמה קליין, תל קציר; רעות בלזר, כפר חרוב 

מדיטציה דאואיסטית – רעות בלזר , כפר חרוב 
עקרונות  לפי  התודעה  בתרגול  יתמקד  החוג  חיובית.  וחשיבה  מדיטציה  נשימה, 

ומספקים  בריאים  לחיים  השואפות  הסינית  והרפואה  הדאואיסטית  הפילוסופיה 

בזכות טיפוח האיזון, רגיעה נפשית והרמוניה עם הטבע והזולת.

יוגה - תרזה כהן צור, אפיקים; שני אלוני, בית-זרע
איחוד אלמנטים הודים וסינים העובדים על איזון, חיזוק מערכות גוף שונות והעלאת 
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הליכה נורדית – ורד אופיר, אפיקים )חדש(
ריאה.  לב  וסיבולת  המשקל  שיווי  היציבה,  את  לשפר  נועדו  נורדים  הליכה  מקלות 

במסגרת החוג נלמד ללכת בצורה נכונה בעזרת המקלות , נחזק את פלג הגוף התחתון 

ונתרכז ביציבה נכונה. נתרגל הליכה בעליות ובשטח פתוח ונכיר את יתרונות ההליכה 

עם המקלות הנורדים. 

צ'יקונג - רעות בלזר, כפר חרוב
אמנות תנועה סינית עתיקה המחזקת ומשפרת את זרימת כוח-החיים. טיפוח הגוף 

והנפש באמצעות תרגילי תנועה ומדיטציות,הרפייה ופתיחת הלב לאהבת חינם". 

התעמלות בתנועה - תמר אפריק, בית זרע
שילוב שיטות כמו פלדנקרייז, יוגה, צ'י-קונג ונוספות. איזון בין גמישות וחוזק. שילוב 

העבודה הגופנית עם הבנה ומודעות; קשר בין גוף מוח ונפש; לימוד יכולת הרפיה.

התעמלות במים - רוחהל'ה אמיתי, אשדות יעקב איחוד; ורד אופיר, אפיקים; צאלה 
גיצין, שער הגולן 

פילאטיס - ורד אופיר, אפיקים 

התעמלות בונה עצם - צאלה גיצין, שער הגולן
התעמלות מומלצת למניעת איבוד עצם, חיזוק שרירים ועצמות ושיפור טווחי תנועה 

בהם  באזורים  מתמקדת  ההתעמלות  ושברים.  נפילות  מניעת  יומית,  יום  בפעילות 

מתרחש אובדן העצם באופן מהיר מפרק הירך, מפרק שורש כף היד ועמוד השדרה.

 

חוגי יצירה 
קווילינג – איריס שפריר, בית זרע )חדש(

בעזרת  או  מיוחד  מכשיר  בעזרת  צרות  נייר  רצועות  גלגול  נייר,  גלגולי  אומנות 

דמויות,  מהם  ויוצרים  שונות  בצורות  אותם  מעצבים  נייר,  גלילי  יוצרים  האצבעות. 

פרחים וקישוטים, תכשיטים, תמונות ובעצם כל דבר שרוצים. 

רקמה יצירתית, אינטואיטיבית – ירדנה עציון, אפיקים 
נקבל השראה מאמני טקסטיל עכשווים ונרקום בחוטים, על סוגי בדים ומגוון חומרים 

בחוג,  ואחד  אחת  לכל  האותנטית,  הרקמה  מוקדמת.  הכשרה  נדרשת  לא  מהטבע. 

היא כלי אינטואיטיבי לחיבור וביטוי והרבה מאד שמחה ותחושת ערך עצמי, הנאה 

מובטחת! רקמה הנעשית במשותף )כמו שהיה בתקופת אימהותינו וסבתותינו...( היא 

חשיבה חדשה/מסורתית של יצירה הנוגעת בחיים של כולנו. 

החומרים ירכשו על ידי המשתתפים

36

דן
יר

ה
ק 

מ
ע

ם 
אי

ל
מ

גי
ת 

ל
ל

מכ
ו, 

תנ
בי

 -
ם 

די
ס

יי
מ

ה
ת 

ת
מו

ע



רמת  איצקוביץ',  ישראל  א';  דגניה  צבי,  בן  אפרים   - בעץ  וצריבה  פיסול  גילוף, 
מגשימים 

החומרים ירכשו על ידי המשתתפים.

סדנת ציור משולב  – נועם רבינוביץ, בית השיטה )חדש(
לימוד יסודות הרישום והציור , התנסות בתהליכי היצירה והקניית מיומנויות טכניות 

ככלי עזר לציור.

נושאי הלימוד: צורה, טבע דומם, נוף, קומפוזיציה.

חומרי היצירה: רישום - בעפרון ודיו. צבע - גירים וצבעי מים.

לקורס הציור מוזמנים להצטרף גם תלמידים ללא התנסות קודמת בציור

סדנת אמן - הסדנה  מיועדת לתלמידים מנוסים, כהמשך ללימודים קודמים.
הסדנה תפעל כסטודיו בו יעסקו בפיתוח נושאים אישיים  בליווי מקצועי בתחומים 

הבאים:

בין רעיון למבנה הציור.נקיטת עמדה בציור. קומפוזציה. שכלול עבודה בצבע.

חומרים: רישום - עפרון, פחם , ודיו. צבע  - צבעי מים, צבעי אקריליק, צבעי שמן.

החומרים ירכשו על ידי המשתתפים.

קרמיקה - יפה צרי, אפיקים )תינתן עדיפות ללומדים חדשים(
החומר ירכש על ידי המשתתפים

רוח החומר - ריקה רוסו סינה, שרונה )תינתן עדיפות ללומדים חדשים(
מפגשי יצירה ברוח וחומר מזמינים אתכם לגלות את האמנית הפנימית, להכיר ולטפח 

אותה. להתנסות בחומרים רבים, בטכניקות מגוונות וליצור בקבוצה תומכת ומפרגנת.

החומרים ירכשו על ידי המשתתפים

חוגים אחה"צ 
 - ושחם  הפיס  מפעל  מיוזמת  בקהילה  תיאטרון  סדנאות   – )חדש(  סצינה  עושים 

ארגון השחקנים – 10 מפגשים.

ברידג' ממשיכים - יצחק יוגב, תל קציר 

ריקודי-עם מתחילים - אתי בן דב, בית זרע 
מעגלים  מריקודי  ביחד  ולשמוח  להנות  לרקוד,  אלינו  להצטרף  אתכם  מזמינים 

ושורות חדשים וישנים.
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נקודת יעוץ - בשיתוף עם הביטוח הלאומי
במתחם "המייסדים" - בבניין הסדנה )כניסה מרחבת החניה(

מיצוי זכויות ניצולי שואה.	 
ליווי והדרכה בהעסקת עובדים זרים בסיעוד.	 

בימי רביעי בין השעות 9:00-12:00
בשאר ימי השבוע בתיאום מראש

מיכל סביון: 050-7388157, בני סהר: 050-7525907
טלפון: 6750686 | פקס: 6750697

סדרי הרשמה ותשלום לשנת הלימודים תשפ"ב
תשלום לתושבי המועצה: 

עלות חוג שנתי: 430 ש"ח לשנה. 

החל מהחוג הרביעי: 280 ש"ח לשנה. 

תשלום למשתתפים שאינם תושבי המועצה: 

עבור חוג אחד: 800 ש"ח לשנה. עבור שני חוגים: 1,600 ש"ח לשנה. 

החל מהחוג השלישי: 550 ש"ח לשנה.

* עלות שנתית בעבור חומרים לחוגי יצירה:
קרמיקה - 350 ש"ח )החימר יקנה על ידי הלומדים(;

רקמה אומנותית – 200, יצירה בעץ - 250 ש"ח, קווילינג - 300 ש"ח

הסדרי תשלום:
השיבוץ בחוגים מותנה בהרשמה ובהסדרת התשלום מראש. . 1

ביטול חוג במהלך חודש אוקטובר – יינתן החזר שכ"ל מלא בניכוי דמי עמלת טיפול . 2

בסך 20 ₪ 

הודעת ביטול השתתפות בחוג יש למסור בכתב או במייל. . 3

4 . 30.01.2022 ועד   03.10.2021 א. הודעת ביטול השתתפות בחוג שתימסר מתאריך 

יחויב הלומד בשכ"ל לתקופה זו. 

ב. הודעת ביטול שתימסר החל מ-01.02.2022  יחויב הלומד בשכ"ל שנתי מלא.

 מעבר בין החוגים במהלך השנה בתאום עם מזכירות "ביתנו". . 5

ניתן לשלם בכרטיס אשראי / מזומן במזכירות "ביתנו" בפריסה של 6  תשלומים . 6

שווים. הזכות לשינויים שמורה.
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מנהלת: רונית איתן, נייד: 050-8652394
מזכירה: קרן זילברשץ, נייד: 050-8118511

עו"ס: תיקי נווה, נייד: 052-3551433
טלפון: 04-6750096, 04-6667511

meyasdim@meyasdim.org.il :פקס: 04-6709544, דוא"ל

אנו מזמינים אתכם להצטרף לפעילויות מרכז היום "המייסדים" הנמצא סמוך למכללת 
יצירתית תומכת  הינו מסגרת חברתית  ולמרפאה האזורית. המרכז  הגמלאים"ביתנו" 
ומעשירה, המתאימה לקשישים בודדים או בעלי מגבלה פיסית כלשהי ולזכאי גמלת 
סיעוד. תוכנית הפעילות מגוונת ומשלבת את פעילויות מכללת "ביתנו" עם פעילויות 
מיוחדות לבאי מרכז היום. המרכז פתוח לאורך כל השנה, כולל בחודשי הקיץ ומספק 

הסעות מותאמות למשתתפים, שתי ארוחות והפסקת קפה עם כיבוד.

בתוכנית המרכז:
מחשבים )בהדרכה אישית( פעילות גופנית מותאמת 

ביבליותרפיה יצירה ומלאכת יד 
ארומתרפיה ורפלקסולוגיה הרצאות בנושאים מגוונים 

פעילות עם בעלי חיים שירה והאזנה מודרכת למוסיקה 
פעילות קבוצתית ושיחות מונחות תרפיה במוסיקה 

מפגשים אישיים טבע וגינון 
טיולים קצרים יוגה 

ציון ארועים, חגים וימי הולדת אקטואליה ותקשורת 

עם כל משתתף נבנית תוכנית אישית מותאמת לפי בחירתו וצרכיו. התוכנית נבנית ע"י 
צוות מקצועי בהנחיית עובדת סוציאלית. לצוות מסייעים מתנדבים הפועלים בקביעות.

צוות המרכז והמתנדבים מעניקים יחס אישי לכל משתתף. ניתן גם שירות קביעת תורים 
למרפאה האזורית ולמרפאות אחרות.

השתתפות עצמית בעלות הפעילות במרכז היום - על פי חוקי המדינה.

תמיכה לבני משפחה מטפלים 
בני משפחה של חולים בדמנציה חווים תחושות שונות קשות ומבלבלות, מתמודדים 

עם עומס רגשי ואחריות כבדה , ועם מטלות יום-יומיות מרובות. 
במרכז היום ניתנת תמיכה לבני משפחה. 

tikva.naveh@gmail.com 052-3551433 , מוזמנים לפנות: תיקי נווה – עו"ס

שיעורי עברית לעובדים הזרים.

המייסדים
עמותת ותיקי עמק הירדן

מרכז יום
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קהילה כפרית תומכת
קהילה כפרית תומכת היא תכנית המספקת מענה לצרכיהם של גמלאים המעוניינים 

לשמור על עצמאותם ולהמשיך להתגורר בביתם ובסביבתם.

הקהילה התומכת מספקת לחבריה מגוון שירותים בסיסיים המבטיחים איכות חיים, 

עצמאות ופרטיות. התכנית מעניקה:

בטחון אישי באמצעות לחצן מצוקה.

שרות רפואי 24 שעות ביממה )כולל רופא ואמבולנס בהפניית המוקד(.

פעילות חברתית ותרבותית, טיולים והנחות בטיולי "ביתנו".

תחזוקת בית - עזרה בתיקונים קלים.

סיוע בסידורים יום-יומיים.

יעוץ, שרותי מידע וסיוע במיצוי זכויות והנחה בתשלום החודשי לניצולי שואה.

אב/אם קהילה:
ונמצאים איתם בקשר  כל חברי הקהילה  ואם קהילה המכירים את  יש אב  לקהילה 

של  במקרה  היום-יומיים.  בצרכים  לסיוע  ראשונה  מיידית  כתובת  מהווים  הם  קבוע. 

תקלות בדירה, הם מבצעים תיקונים קלים או מזמינים בעל מלאכה. כמו כן מהווים 

כתובת לעזרה במקרי חירום.

קשר במקרי חירום:
או  )אנדרואיד(  בטלפון  אפליקציה  באמצעות  מתאפשר  התומכת  לקהילה  הקשר 
באמצעות "שעון" מצוקה או לחצן מצוקה. בעת התקשרות, המוקד מפנה שירות לפי 

צורך: רופא, אמבולנס, משטרה, מכבי אש, אב/אם קהילה או בן משפחה.

שירותים רפואיים:
החברים בקהילה התומכת נהנים ממגוון שירותים רפואיים הכוללים:

הזמנת רופא פרטי או הפניית אחות לביקור בית. שירות זה ניתן תמורת השתתפות 

סמלית )35 ש"ח(. אספקת תרופות בשעת הצורך.

הזמנת אמבולנס על ידי המוקד הרפואי, במקרה חירום. שרות זה ניתן תמורת תשלום 

סמלי )35 ש"ח, כאשר אין אשפוז(.

לפרטים נוספים והרשמה אנא פנו לאם ואב הקהילה:
ציפי שרמן: 050-7289590 | ראובן מרגוליס: 050-5686696

או למרכז יום "המייסדים": 04-6667511

מרכז מידע רעות-אשל: 1-700-700-204
מידע וייעוץ לדור הביניים, לאוכלוסייה המבוגרת

ולאנשי מקצוע בנושאי זיקנה, שיקום וסיעוד
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המרכז
לאמנויות

מרכז לימוד והעשרה באמנות לקהל הרחב

פועל בשעות הבוקר ואחה"צ
לקהל הרחב במכללה הטכנולוגית כנרת

מנהלת: ליאת מק, טלפון: 04-6653738
המכללה האזורית כנרת בעמק הירדן, צמח, 15132

liat.meck@kinneret.ac.il :דוא"ל
www.k-arts.co.il :אתר האינטרנט

תחילת פעילות: יום א', ז' חשון תשפ"א, 25.10.2020
סיום פעילות: 30.6.2021

לימודי תעודה
הכשרת מדריכי אמנות - "מדריך מוסמך בכיר לאמנות"

מסלול לימוד של שנתיים עד שלוש.

קורס למדריכי תעסוקת קשישים
הכשרה לעבודה עם קשישים במרכזי תעסוקה שונים

סדנאות יצירה - לקהל הרחב
קרמיקה פיסולית ואבניים

פיסול ביד ועבודה על אובניים. למתחילים ולמתקדמים.

ויטראז' והתזת חול
יצירת אמנות בזכוכית כולל שימוש בטכניקת התזת חול.

פסיפס
מבחר טכניקות.

צורפות
יצירת תכשיטים וחפצי אמנות.
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יצירת חרוזי זכוכית
לימוד טכניקות לעיבוד זכוכית באמצעות מבער.

פיוזינג
קורס לעיבוד זכוכית חמה בתנור.

צילום בסמארטפון ויסודות בצילום פוטושופ לצלמים
שימוש במצלמת הטלפון הנייד - לכל מטרה שנרצה.

רישום וציור - למתחילים ולמתקדמים
ודיו. טכניקות שונות  וקומפוזיציה, בעיפרון, פחם  לימוד עקרונות הרישום, קו, כתם 

בשמן, אקריליק ועוד.

סדנת אמן 
לבעלי נסיון ולאמנים יוצרים 

רוח וחומר - טכניקות ותהליכי יצירה

יסודות בהדרכת פיסול בנייר

תולדות האמנות
פרקים בתולדות האמנות - אמנות אמריקאית.

אמנות ישראלית - היכרות עם הזרמים המרכזיים שצמחו בארץ החל מהקמת "בצלאל".

המעוניינים להירשם יצרו קשר עם המרכז לאמנויות בטלפון: 
04-6653738
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המרכז האקדמי לנוער
במכללה האקדמית כנרת

מזמין אתכם 

"להתחיל אקדמיה מבראשית"
אחראית על פעילות הנוער: ליאורה גלס אלון

gliora@kinneret.ac.il :טלפון: 050-2529596 | דוא"ל
אשת קשר: תינה חאכו

tinah@kinneret.ac.il :טלפון: 04-6653685, 052-6089086 | דוא"ל

המדע והטכנולוגיה הם חלק מחיי היומיום של ילדינו הצעירים. העולם המודרני חושף 
את ילדנו כבר בגיל צעיר לעולם מופלא ומתקדם זה. אנו יודעים היום שקיימת חשיבות 
רבה לחשיפת התלמידים לעולם המדע כבר בגיל צעיר בדרך של חוויה והתנסות אשר 

תעודד אותם לחקור ולבדוק תופעות שונות המעודדות פיתוח חשיבה מדעית. 
המחקר  מעבדות  על  מתבסס  האקדמית,  במכללה  הפועל  לנוער  האקדמי  המרכז 
המתקדמות הקיימות במכללה, זאת כדי לטפח את החינוך המדעי הבלתי פורמאלי 
ולעודד סקרנות ופיתוח חשיבה מדעית בקרב הילדים הצעירים. למרכז ניסיון עשיר 
ביצירת חומרים לימודיים ומאגר מתפתח ומתחדש של תכנים ודרכי למידה מגוונות 

המותאמות לכלל האוכלוסייה. 
אסטרונומיה  ביולוגיה,  מגוונים:  ובנושאים  עיקריים  דעת  בתחומי  עוסקים  החוגים 
וחלל, מדעי התזונה, חושים, כימיה, שעשועי מדע, עולם החרקים, חשמל ועוד. החוגים 
משולבים  מגוונות  למידה  בדרכי  מדעית  בחוויה  להתנסות  לתלמידים  מאפשרים 
דגמים  בנית  במדיה,  שימוש  מרתקת,  מעבדתית  בפעילות  וגילוי,  בחקר  במשחק, 

הממחישים תופעות מדעיות ועוד.

למי מיועדים החוגים?
החוגים מיועדים לתלמידי בתי ספר היסודיים המתעניינים בעולם הסובב אותנו באופן 
כללי, בעולם החי והצומח, ובתופעות יומיומיות אחרות , מדובר בתלמידים "חקרנים" 

וסקרנים. החוגים, מותאמים לגיל התלמידים וליכולתם ההתפתחותית והרגשית. 
כל הפעילויות משלבות התנסות מעשית ומבטיחות חוויה מיוחדת ומפתחת סקרנות, 

43בכל אחד מהחוגים יתקיימו ימי שיא הכוללים פעילות במעבדות מתקדמות במכללה.
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החוגים אשר יתקיימו בשנה"ל תשפ"ב:

חוגי מדע וטכנולוגיה במכללה האקדמית כנרת
1. חוג המדען הסקרן // כתות ג'-ד'

מדעית  חוויה  מזמנת  מקצוע,  ואנשי  מדענים  חוקרים,  ידי  על  שגובשה  הפעילות, 
מרתקת המאפשרת חשיבה מדעית מחקרית תוך עידוד יוזמה אישית והרחבת אופקים 

בתחומי מדע מגוונים.

2. חוג המדען הבשלן // כתות ה'-ו'
הפעילות משלבת התנסות חווייתית בעולמות התוכן של מדע ומזון, מעניקה לילדים 
השפעה  שונות,  תרכובות   - במדע  שונים  תחומים  המטבח  בעזרת  לחקור  אפשרות 

פיזיולוגית, תכונות החומר ועוד....

3. חוג הרופא הצעיר // כתות ה'-ו'
נושאים מעולם  לרפואה, משלבת  ידי מתמחים בפקולטה  על  נבנתה  התכנית, אשר 
מעולם  בפעילות   להתנסות  אפשרות  לתלמידים  ומזמנת  מדע  ותחומי  הרפואה 
ומותאמים  הגוף  במערכות  הקשורים  ניסויים  באמצעות  והפיזיולוגיה  האנטומיה 

לגילם. 

מה הייחודיות בחוגים
מתן במה לתלמידים המתעניינים במתרחש סביבם: במדע, טכנולוגיה, ביולוגיה ועוד..

עידוד וטיפוח חשיבה מדעית מחקרית תוך עידוד יוזמה אישית 
חשיפה לתכנים מדעיים 

פיתוח סקרנות וראיה מדעית

ימי הפעילות: ימי חמישי בשעות אחר הצהריים
עלות: 1,280 ₪ לחוג שנתי. הפעילות תתחיל לאחר החגים.

לפרטים והרשמה: תינה חאכו טלפון: 04-6653685, 052-6089086
tinah@kinneret.ac.il :דוא"ל
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היחידה ללימודי חוץ - שנת הלימודים תשפ"ב

היחידה ללימודי חוץ במכללה האקדמית כנרת
מנהלת היחידה: דגנית ליש

טלפון: 04-6653762 | 04-6653634

לפרטים: 04-6653762, 04-6653634
https://www.kinneret.ac.il/program מוזמנים לבקר באתר

תוכניות להכשרת מנהלים
 הכשרת דירקטורים ונושאי משרה

 הכשרת מנהלים ופיתוח מנהיגות ניהולית

 ניהול משאבי אנוש ומציונות ניהולית

 ניהול קהילה במרחב הכפרי

 

פיתוח קריירה
 שיווק דיגיטלי

 בקרת והבטחת איכות תעשייתית

 מנהל איכות ומצוינות ניהולית 

 הנדסת איכות

 הנהלת חשבונות 1+2

 ערבית מדוברת למתחילים

 חשב שכר בכיר

 כלבנות חינוכית טיפולית בשיתוף כלביית אפיקים

 מורה דרך ארצי

 ניהול רכש וקניינות

 ניהול רכש קניינות ולוגיסטיקה

 חשמלאי מוסמך

 עיצוב גרפי

NLP יועץ בריאות בתחום התזונה בשילוב 

 תו תקן

בית ספר להיי טק
Q.A בודק תוכנה 

 ניהול פרויקטים וניהול אג'ילי
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ישובי המועצה - דרכי תקשורת
דואר אלקטרוניפקסטלפוןהישוב

66534116653412mazkirut@kalumot.org.ilאלומות

69370366860143vaad.almagor@gmail.comאלמגור

67546116751762mazkirut@afikim-k.o.ilאפיקים

67562116756514eti@ashdot.org.ilאשדות איחוד

67577196757970dfna@ashdot-m.org.ilאשדות מאוחד

67751346775558michal@betzera.co.ilבית זרע

67988536798887maskiroot@ginnocom.co.ilגינוסר

66081016751191degania@degania.co.ilדגניה א'

67556116755770maz-deg@degania-b.org.ilדגניה ב'

 665651104-6656554carmela021@k-haon.co.ilהאון

67998116799955officehku@gmail.comחוקוק

67595006759501pmms@kinneret.org.ilכנרת-קיבוץ

67501426751081kineret@012.net.ilכנרת-מושבה

6657390/2076657296/7guynoyotama@gmail.comמסדה

66547036654783minhala@maagan.co.ilמעגן

6658022/36658000mazkirut.tal@eingev.org.ilעין גב

67503606752176vkfaravoda@gmail.comפוריה כפר עבודה

67500426750133nop2010@hotmail.comפוריה נווה עובד

67520986752298vaadpo@gmail.comפוריה עלית

67878006787801ravid@ravid.org.ilרביד

66773986677512mazkirut@golan-gate.co.ilשער הגולן

67569216756870infotk@tel-kazir.co.ilתל קציר

בקרו באתר האינטרנט של המועצה:

www.j-v.org.il 46
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מבנה ארגוני של מ.א. עמק הירדן

מליאת המועצה

אגף קהילה
ושירותים
חברתיים

אגף ישובים
אגף חינוך

נוער וספורט

מחלקה בתוך אגףאגף

מחלקה / תחום פעילות כפיפות ישירה למנכ"ל
תחת מנהל אגף

כפיפות ישירה לראש המועצה

אגף תפעול גזברות
ושפ"ע

אגף הנדסה

ראש המועצה

ועדות מליאה

בית גבריאל

ו. לתכנון ובניה

תיירות

מעמד האשה

בי"ס
לטרקטורים

ספריהיועץ משפטי
אזורית

מזכירה 
תרבותומכרזים עוזר מנכ"ל

ניהול לשכה

תקשוב

מזכירת ראש 
המועצה

ביטחון

עוזרת אישית
לראש המועצה

משאבי אנוש

דוברּות

חברה כלכלית

מחלקת
שירותים
חברתיים

הנהח"שמחלקת הנדסהצמ"ד

גביה/ביטוחרישוי

שכרפיקוח

רכש

קליטה

תשתיות ובינוי

מעברים 
מעיינות כנרת

ועדה חקלאית

ביוב ומים

צעירים

עמותת המייסדים

יחידה טיפולית
)התחנה ליעוץ(

מחלקת מניעה

רכז בריאות אזורי

מבקר
ונציג תלונות ציבור

מנכ"ל

מח' שפ"עמח' תפעולמח' חינוך מח' חינוך
חברתי 
וספורט

הגיל הרך
תברואהאחזקה

פינוי אשפה

וטרינר

בטיחות 
בתעבורה 
+ מתקני 
משחקים

איכות סביבה 
וחינוך
סביבתי

בטיחות

תחבורה

ממונה 
אנרגיה

גינון וחזות 
המועצה

רישוי עסקים

מרכז עידן

ספורט

התנדבות 
בקהילה

בית
יד לבנים

מוסיקה 
מחול

וסל תרבות

בתי ספר

פיקוח אזורי 
)איכות הסביבה(

חינוך מיוחד

שפ"ח/קב"ס



.......................................... עידן גרינבאום.................................... 6757600/1................. 054-8811808 ראש המועצה
................. שמרית כהן............................................ 6757615...................... 050-2250341 עוזרת אישית לראש המועצה
יועץ משפטי................................................ עו"ד גולן לוי.......................................... 6757694...................... 052-4844753
050-7825968 .................6757600/1 ............................................. מנהלת לשכה........................................... יפעת כהן

..................................... 6757600/1................. פקס: 6757641 מזכירת ר. המועצה................................ שרית בוחבוט
050-8648866 ..................... 6757669 .............................................. דובר המועצה........................................... עמי כברי

................................................................................................................................................................................ פקס: 6757694
052-4159991 ..................... 6751175 ................................................ המחלקה לתרבות................................... איה רוזן

................................................................................................................................................................................ פקס: 6751187
ספריה אזורית........................................... שירלי יוסף.................................. 6751175 שלוחה 7........ 050-7294797

................................................................................................................................................................................ פקס: 6751187
mevaker@j-v.org.il ..................... מבקר וממונה על תלונות הציבור......... אהוד נוסן............................................. 6757686

..................... פקס: 6757649 6757602 ......................................... גזברית המועצה...................................... ליאת מלכה
..................... פקס: 6757649 מנהל חשבונות ראשי............................ מוחמד זבידי........................................ 6757604
..................... פקס: 6757649 מזכירת גזבר + הנח"ש........................... נאדין בחבוט....................................... 6757689
..................... פקס: 6757649 אחראית תב"רים..................................... ענת גריידי............................................ 6757652
..................... פקס: 6757649 6757605 ........................................ הנה"ח / קופה.......................................... סימה אליהו
..................... פקס: 6757649 6757661 .......................................... הנה"ח.......................................................... ציפי קבסה
..................... פקס: 6757649 הנה"ח.......................................................... שני קורדובה....................................... 6757606

050-6007198 ..................... .................................. אנה וישנבצקי.................................... 6757680 מנהלת מדור גביה
..................... פקס: 6757697 .............................................. הלן האריש.......................................... 6757667 פקידת גביה
..................... פקס: 6757697 .............................................. גלית ג'ילריס........................................ 6757634 פקידת גביה
..................... פקס: 6757697 .............................................. ילנה רוזין.............................................. 6757612 פקידת גביה
..................... פקס: 6757697 .............................................. חנית חינגה.......................................... 6757692 פקידת גביה
..................... פקס: 6757697 6757681 ............................................ .............................................. שני עוקבי פקידת גביה
..................... פקס: 6757697 6757681 ........................................... .............................................. מירית כהן  פקידת גביה

מנהל אגף חינוך נוער וספורט........... יאיר ילובסקי.............................. 6757608............................ 052-2626141
................................... 6757624............................ פקס: 6757650 חינוך/מזכירות........................................... ענת בז'רנו

050-8199797 ............................6757644 ..................................... חינוך/מנהל ארגוני.................................. ערן שגיא
מרכז עידן לחינוך חברתי...................... רון אלתר...................................... 7703974............................ 050-5999819
050-9025585 ............................7703976 ........ רכזת א'-ו' וסל"ת...................................... אילה אדלשטיין פינסקי
054-4680230 ............................7703978 .......................................... מנהלת יח' נוער........................................ ניצן זגן
054-6734265 ............................7703978 ...................................... רכז תהליכים אזוריים............................. יאן טיאר
054-9747159 ............................7703982 ............................. ................................ עודד משעולי רכז פעילות הנוע"ל

מזכירת מרכז בית יד לבנים )המרכז למוסיקה, מחול והנצחה(...... פקס: 6892594
........................................................................ אלה פארן.................................... 7703971............................ 052-8011084
....... ריבקי אלגד................................. 7703979............................ 050-7375987 מנהלת מקצועית המרכז למחול

................................................................................................................................................................................ פקס: 6892594
מנהלת מרכז מוסיקה ומחול............... נירה ספיר-פינסקי................... 7703972............................ 050-7246426
מנהלת מדור הגיל הרך.......................... צביה בהלול................................ 6757688............................ 054-6769362
מנהל מח' ספורט..................................... תמיר מייזלס............................... 7703981............................ 052-8664103

מזכירה מח' ספורט................................. לאה כהן....................................... 7703981............................ פקס: 6709628
050-8591410 ............................6709321 ............................. ............................................ עדי רוט אסף מנהלת שפ"ח

............................... 6709321............................ פקס: 6750452 ........................................... אורלי אולמן שפ"ח/מזכירה
מתי"א........................................................... סילביה פלאצ'י.......................... 6757691............................ 050-6283851

מתי"א/מזכירה.......................................... יוכי מויאל.................................... 6757691............................ פקס: 6757663
050-4242788 ............................6193408 .............................. מנהלת תחום בתי הספר...................... רותם אלטמן
קבס"ית........................................................ לילך  ונט...................................... 6193408............................ 050-6927654

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

מנהל אגף ישובים ומנכ"ל החברה לפיתוח...........................................................................................  
................................................. ...........אסף עברי......................... 6757687............................ 053-4224215 עמק הירדן

אגף ישובים

אגף חינוך נוער וספורט

לשכת ראש המועצה

מנכ"לית המועצה................................... מיה ונטורה..................................... 6757603.......................... 050-5222349
050-9225012 ..........................6757603 ................................ מזכירת המנכ"ל....................................... פירחה אוחיון

................................................................................................................................................................................ פקס: 6757641
............................ אורית אידי לבאן.......................... 6758460.......................... 054-4812919 מנהלת משאבי אנוש
050-2070477 ..........................6757640 ..................................... בטחון + רכש............................................. אורי אפרת

................................................................................................................................................................................ פקס: 6757639
050-5655828 ..........................6757626 ................................. מיחשוב ואינטרנט.................................. פימה הלברט

רב המועצה............................................... הרב שלמה דידי............................ 6757628
050-2190501 ..........................6757653 ................................ יו"ר מועצה דתית.................................... ניסים אלקובי

מזכירת מועצה דתית............................ סיגל רוח.......................................... 6757638.......................... פקס: 6757646
........................... איציק כהן................................................................................... 050-5977753 קב"ט מוסדות החינוך

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 
מטה מנכ"לית המועצה

אגף כספים
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נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

נייד/פקס טלפון  שם  מחלקה 

050-7265444 ......................... מנהל האגף................................................... רענן סרי........................................6757648
050-5575010 ......................... מזכירת האגף............................................... חנה פיטארו.................................6757648

................................................................................................................................................................................. פקס: 6757642
050-5814075 ......................... 8273521...................... וטרינר רשותי............................................... ד"ר גיא בן שמחון
050-7282809 ......................... ........................................................... דוד מרדכי )דידי(........................6757648 תברואן
053-3435345 ......................... רכז חינוך סביבתי וקיימות..................... דוריס שאהין עסקאלה...........6165499

................................................................................................................................................................................. פקס: 6325554
050-7221208 ............................ 6757618 ........................................ .............. רני אוחנה מנהל מח' תפעול ורישוי עסקים

ק. בטיחות בתעבורה
......................... פקס: 8273523 ובודק מתקני משחקים............................ אמנון חג'בי...................................8273523

050-6757633 .................................................................................................................................................................................
.......................... שמעון אבוטבול.........................050-7783744................ פקס: 6757642 ממונה בטיחות בעבודה

050-5655987 ......................8273524/6 ........................................ מנהלת מח' תחבורה................................ שולי מגן
פקח חופים ורכז פרויקטים.................. אבי חזות................................................................................... 052-2417779
פקח חופים.................................................. יזן גוטאני.................................................................................. 052-8235030
050-8284772 .......................................................................... פקח איכות הסביבה / חופים............... עמית שטרית
פקח איכות הסביבה................................ אוהד אדרי.................................... 6757648.......................... 050-4405502
054-2299305 ..........................6757662 ................................. מנהל מחלקת שפ"ע................................ אבי ישראלי

054-5925676 ......................... מהנדסת המועצה...................................... רוני בן-נון......................................6757635
......................... פקס: 6757625 6757645.................................. ..................... נעמי אילוק מזכירת מהנדסת המועצה
......................... פקס: 6757690 מנהל הועדה לתכנון ובניה..................... יואל עמר.......................................6757636
......................... פקס: 6757690 בודק התרים ומידען.................................. סרחיו וינר מוציני.......................6757666
......................... פקס: 6757690 בודק התרים ומידען.................................. דולב בן שלום..............................6757684
......................... פקס: 6757690 6915430................................. בודקת התרים ומידענית......................... שירין באבא

......................... טלפקס: 6757614 מפקח בניה................................................... אלירן מלול...................................6757614
......................... פקס: 6757625 6757647...................................... ................................................ יואב פרגו בודק תכניות
......................... פקס: 6757625 6193409............................. ס. מהנדסת................................................... שלומית לוגסי

050-5655915 ............................6757610 ................................ מנהלת האגף............................................. איריס שובל
................................... 6193407............................ פקס: 6757668 ............................................ חיה ווהבה עובדת זכאות
מזכירת האגף............................................ רוית מועלם................................. 6757609............................ פקס: 6757672

מניעת אלימות, סמים ואלכוהול........... קרני רימר-צרי............................... 6757627............................ 052-3864229
מחלקת בריאות........................................ זוהר יחיאלי................................. 6757664
........................ אורלי מילר אבוזגלו ................ 6757651 שרותים חברתיים-עו"ס
.............................................................. אניה סימליך............................... 6757660 עו"ס
.............................................................. דנה רווח....................................... 6757657 עו"ס
6757660 ...................................... .............................................................. קרן גרבר עו"ס
.............................................................. ענת ברן-רוט............................... 6757633 עו"ס
.............................................................. מירי ברוש מרקוביץ'................ 6757616 עו"ס
.............................................................. מיכל שרון.................................... 6757683 עו"ס
6757676 ....................................... .............................................................. עדי גושן עו"ס
6757682 ............................ .............................................................. תמר שן משוב עו"ס

.............................................................. שירה עזרא.................................. 6757616  עו"ס
 6757671 ...................................... .............................................................. גל עצמון עו"ס
6757658 .................................. .............................................................. נעמה דביר עו"ס

.............................................................. מלי בן מאיר................................ 6757658     עו"ס
052-9211234 ......................................................................... .............................................. אמנון אביגדור סיירת הורים
............................... יורם שליאר................................. 6751207............................ 050-7517575 מנהל התחנה ליעוץ

........................... שירה הלפרין דוד...................... 6751207............................ פקס: 6751220 מזכירה התחנה ליעוץ
מרפאה אזורית................................................................................................... 6655300............................ פקס: 6709193
...................................................... פקס: 6709544 meyasdim@gmail.com .....................................עמותת המייסדים

מנכ"ל............................................................ אסתי עמית................................. 6667510............................ 050-7282609
054-6769118 ............................6667520 ................................. מנהלת מכללת"ביתנו"........................... אורלי צביק
מנהלת מרכז יום....................................... רונית איתן................................... 6667342............................ 050-8652394
.............................................................. תיקי נווה...................................... 6667513............................ 052-3551433 עו"ס
מזכירת עמותה / מרכז יום................... קרן זילברשץ.............................. 6667511............................ 050-8118511
......................... שלי קן לחמי............................... 6667522............................ 050-7330937 מזכירת מכללת "ביתנו"

................................................................................................................................................................................ פקס: 6709585

אגף הנדסה

אגף תפעול ושפ"ע

אגף קהילה

מזכירת אגף ישובים והחברה לפיתוח
................................................. ליאורה סירי................................ 6757687............................ 058-5152530 עמק הירדן

מזכירות אגף ישובים.............................. ורד סמית..................................... 6395682
מנהלת מחלקת צעירים........................ שירה רוכברג.............................. 6752727............................ 050-4550255
054-7672767 ............................6395682 ...................................... מנהל מחלקת צמיחה דמוגרפית....... עמק כהן
פרויקטורית קליטת עליה.................... נטשה וולביץ.............................. 6395682............................ 052-5987210

מנהלת ועדה חקלאית
050-6241201 ............................6395682 .................................. ומתכננת מידע דמוגרפי GIS................ ענבל אגוזי
............................... זאב יעל........................................ 6757612............................ 058-6770722 מנהל מח' ביוב ומים
050-3199350 ............................6757687 ........................... מנהל מח' פרויקטים, בינוי ותשתיות....... וואדים גורביץ'

מתכננת חקלאות אזורית..................... ליטל יוסף.................................... 6757677
050-8587789 ............................6395682 ................................... ........... מריה בידר מנהלת מחלקת קליטה ומידע
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בקרו באתר האינטרנט של המועצה:
www.j-v.org.il

שנת פעילות עניפה לכולנושנת פעילות עניפה לכולנו


