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הבית של כולנו

רשת המרכזים הקהילתיים בעפולה שמחה להזמינכם להתרשם 
מהמדריך המלא לתרבות, ספורט ופנאי לשנת תשע"ו-תשע"ז  2016-2017.

ניתן למצוא את כל פרטי הפעילויות במדריך, באתר האינטרנט או 
בפייסבוק "רשת המרכזים הקהילתיים עפולה". 

לפרטים נוספים ורישום פנו למזכירות: 04-6591005 שלוחה 0

Уважаемые  жители, Общественные центры города Афула 
рады предоставить вашему  вниманию каталог на 2016-2017. 
Вы сможете найти  здесь самую  подробную информацию о  
деятельности общественных центров Афула. 
Для  справок и записи обращаться по телефону  046591005.
дополнительно 0

רשת המרכזים הקהילתיים בעפולה מזמינה את ציבור החרדי לקחת 
חלק בשלל פעילויות וחוגים, הנאה וערכים.

לפרטים:  בתאל מגור טל. 058-3200311
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תושבי עפולה היקרים,
בתוכנית של רשת המרכזים הקהילתיים בעפולה המוגשת לכם, תוכלו למצוא שפע של פעילויות בתחומי  הספורט, הפנאי 

והתרבות, המיועדות לכולם, מהגיל הרך ועד לדור גיל הזהב שלנו.

תודות  להנהלת רשת המרכזים הקהילתיים, לצוות העובדים המסור ולכל העוסקים במלאכה על עבודתם המבורכת, למען 
כולנו.

אשמח לראות אתכם תושבי העיר, לוקחים חלק פעיל במגוון התוכניות המוצעות.

יצחק מירון
ראש עיריית עפולה

תושבים יקרים,
את  למנף  בעפולה  הקהילתיים  המרכזים  רשת  של  בדירקטוריון  כדירקטורים  המכהנים  ואנוכי  חבריי  נמשיך,  השנה  גם 
פעילות רשת המרכזים הקהילתיים ולהפוך אותה למרכז העשייה בתחומי החינוך הקהילתי-חברתי ופעילות הפנאי לכלל 

תושבי העיר.

גם  כמו  הרשת,  של  הכולל  למערך  חדשים  קהילתיים  ומרכזים  העירוניות  הספריות  העירוני,  הקונסרבטוריון  של  צירופם 
וכוחות  חדשים  רעיונות  מלא  רענן  רוח  משב  איתם  מביאים  ברשת,  המתקנים  כל  של  ההיקף  רחבת  השיפוצים  תוכנית 

מחודשים לעשייה קהילתית.

רשת המרכזים הקהילתיים היא הבית שלכם ויחד עם התוכניות החדשות, צוות הרכזים החדש וכלל עובדי הרשת המנוסים 
המוצעות  והאטרקטיביות  המגוונות  בפעילויות  חלק  לקחת  העיר,  תושבי  אתכם,  לקבל  ומוכנים  ערוכים  אנחנו  והמסורים 
מירון על התמיכה  יצחק  עו"ד  אני מבקש להודות לראש העיר,  ובשמי  בחוברת שלפניכם. בשמם של חברי הדירקטוריון 
והקידום של פעילות הרשת, למען שיפור איכות החיים בעפולה ולמנהלי אגפי העירייה. כמו כן, נבקש להזמין כל תושב/ת 

בעיר מכל שכבות הגיל לבחור את הפעילויות המעניינות אותו ולהיות חלק ממפעל חשוב ומרכזי בעיר.

שתהיה השנה, שנה טובה ומתוקה, בריאות טובה ופעילות רבה.
גדעון פורת

יו"ר הדירקטוריון
חבר מועצת העיר

תושבים יקרים,
עם תחילת שנת הפעילות אנו שמחים להביא בפניכם את תוכנית הפעילויות הרחבה במטרה להעשיר את הפנאי המשפחתי 

שלכם ושל ילדיכם.

הצוותים המקצועיים של יחידות הרשת פועלים לפיתוח פעילות מגוונת, על פי צרכי הקהילה, הכוללת חוגים, פעילות ספורט 
פרויקטים חברתיים ושירותים קהילתיים. כמו כן, אנו שמים דגש על שותפות ומינוף יוזמות חברתיות וקהילה מעורבת.

צוות הרשת ואנו מודים לאלפי התושבים, אשר כבר לקחו חלק בפעילויות מתוך מודעות לחשיבותם של הספורט, ההעשרה 
והחוגים כמקור להרחבת ידע, רכישת תכונות אופי של מצוינות והתמדה ובנייתה וגיבושה של הקהילה.

המטרות העיקרית שאנו שמים לנגד עינינו הינן: קידום ובינוי הקהילה וטובתם של התושבים. אנו מאמינים כי שיתוף הפעולה 
בין רשת המרכזים הקהילתיים לבינכם תושבי העיר, יאפשר לכולנו להצליח בעשייה רחבה, מגוונת ועשירה.

בזדמנות זו נבקש להודות כלל העוסקים במלאכה ולהזמינכם לקחת חלק במגוון הפעילויות האיכותיות שעומד לשירותכם.

מאחלים לכולנו שנת עשייה פורייה ומוצלחת.

שרון טופר-אמתי
מנכ"לית הרשת

דניאל בן
מ"מ מנכ"לית הרשת

צוות רשת המרכזים 
הקהילתיים עפולה

הבית של כולנו
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לשירותכם

בית אשכול 
רח' קפלן 6 

עפולה עילית 
טל. 04-6591005
 04-6424450

פקס: 04-6528798

בית פוזנק 
רח' עליית הנוער 12

גבעת המורה
טל. 04-6591004
 04-6424862

פקס: 04-6426738 

הקונסרבטוריון העירוני
שד' רבין 1

טל. 04-6590500
פקס: 04-6426740

music@afula.muni.il

הספריה העירונית 
שד' רבין 1

טל. 04-6421820
פקס: 04-6424861

kotarpais@gmail.com

גדעון פורת - יו"ר
)נציג מועצת העיר(

אבי אזולאי
)נציג ציבור(

איילת טהרני
)נציג ציבור(

ניסים אלמקיס
)נציג ציבור(

דני קוסן
)נציג חברה למתנ"סים(

בלה וינר
)נציג ציבור(

יוסי לוי
)נציג ציבור(

חנן כהן
)נציג הסוכנות היהודית(

סרגיי ציפורין
)נציג ציבור(

עדי דדו
)נציג הסוכנות היהודית(

עדן יוקלר
)נציג ציבור(

רעות שדו
)נציג ציבור(

מזל ממניה
)נציג חברה למתנ"סים( 

חברי הדירקטוריון

בית ויצו 
רח' העומר 5 

טל. 04-6591325
 04-6591327

פקס: 04-6597477 

תוכן עניינים

5צוות רשת המרכזים הקהילתיים

16בתי ספר לספורט, מוסיקה, ריקוד ומחול

26קורסים וסדנאות

28רשת הספריות העירוניות

29מסגרות לגיל הרך

30בינוי קהילה

7חוגים והעשרה לכל הגילאים
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לשירותכם הצוות שלנו

מייל ניידטלפון קוויתפקידשם

04-6591005/4sharronta@matnasim.org.ilמנכ"לית הרשתשרון טופר-אמתי

04-6591005/4054-6929942danielb@wizo.orgמ"מ מנכ"לית הרשתדניאל  בן

סמנכ"ל הרשתמשה מרציאנו 
04-6591005/4050-3199361marci@matnas-eshkol.org.ilומנהל בית אשכול 

04-6591005/4sharronta@matnasim.org.ilמנהלת בית פוזנקאלה  ברוק

04-6591005/4054-9290719afula@matnasim.org.ilמנהלת לשכהשרית אוחיון

04-6591005/4054-4560697avib@matnas-eshkol.org.ilרכז תחום קהילהאבי ברקב

רכזת מסורתבת אל  מגור 
04-6591005/4058-3200311magorbatel@gmail.comוקהילה חרדת 

04-6591005/4amitimlior@gmail.comרכזת עמיתיםליאור משלי 

moranib@gmail.com 04-6591005/4052-3989730רכזת רעיםמורן בצר

מנהלת מרכז התמיכה דליה פלוזניק
04-6591005/4054-6597241daliaploz@gmail.comהאזורי "חזקים ביחד"

04-6591005/4shirliprz@gmail.comרכזת גיל הרך ו"בית חינוך"שירלי  יצחק

04-6590500lilachku@afula.muni.il מ"מ מנהלת הקונסרבטוריוןלילך  מידן

04-6421820adamstanenbaum@gmail.comמנהל הספריות העירוניות אדם טננבאום

04-6591005/4052-4713727alvit.advice@gmail.comרכזת משפחתוניםאלויט חיים

04-6591005/4riki@matnas-eshkol.org.ilמנהלת כח אדםריקי אמסלם

04-6591005/4raisa@matnas-shkol.org.ilמנהלת חשבונותראיסה שקלייר

04-6591005/4vaknincpa@walla.comגזבראלי וקנין 

050-3199364yosimalka20@gmail.comמנהל ביה"ס לכדורסליוסי מלכה

054-4376154amiasyag107@gmail.comמנהל ביה"ס לכדורגלעמי אסייג

מנהלת ביה"ס להתעמלות אנה גרברניק 
054-4678058gym.anna@gmail.comאמנותית

052-8720325amirklein9@gmail.comמנהל ביה"ס לג'ודואמיר קליין

מנהלת ביה"ס לריקודים אינה קוגן
054-4227501inna198811@gmail.comסלונים

052-5835351deniseperi@walla.comמנהלת ביה"ס למחולדניס  פרי
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...ובבית של הקהילה יש;
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המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

ד' ילדיםדראמס
16:30-17:30

בית פוזנק

ארלט לסרי150 ₪ 

ילדיםציור
גילאי 4-8

ה'
16:30-17:30
ב"ס אלומות

שילה כשדי140 ₪ 

ילדיםקרמיקה
גילאי 5 ומעלה

ג'
17:00-18:00

בית פוזנק

170 ₪ + 15 ₪ עבור 
חומרים

אילנה בן-אליעזר

ילדיםרולר בליידס
גן חובה ומעלה

ג'
17:00-18:00 - מתחילים

 - 18:00-19:00
מתקדמים

תיכון אמי"ת יהודה

לנה פקסילוב150 ₪ 

ילדיםציור
החל מגיל  8 

ה' 
17:30-19:00
ב"ס אלומות

שילה כשדי160 ₪ 

ילדיםצריבה על עץ
החל מכיתה א' 

ב' 
18:00-19:00

בית פוזנק

אלן פיצ'ורסקי120 ₪ לא כולל חומרים

ילדיםרובוטיקה
כיתות א'-ב'

ג'
16:30-17:30
בי"ס אלומות

180 ₪ בעת הרישום 
יש לרכוש ערכת 

עבודה עבור החוג.

עוז בר-סבר

ילדיםרובוטיקה
כיתות ג'-ו'

ג' 
17:30-18:30
בי"ס אלומות

 ₪ 180
יש לרכוש ערכת 

עבודה עבור החוג.

עוז בר-סבר

חוגים והעשרה
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המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

קבוצת אתלטיקה 
קלה- ריצה

ילדים
מכיתה א'

פעמיים בשבוע . הקבוצה 
תתאמן בפארק העירוני 

וברחבי העיר. 
טל. 050-3199316

דני דסטה50 ₪ 

ב'ילדיםהכנה לכיתה א'
16:30-18:30

בית ויצו

100 ₪ לחודש
)עולים עד שנתיים 

בארץ - 20 ₪(

אירנה רחלין

א', ד'ילדיםשחמט לילדים
17:30-19:30

בית ויצו

מרק ברמן150 ₪ 

ילדיםציור לילדים  
א'

16:30-18:00
בית ויצו

טטניאנה דיין100 ₪ 

ג'יו-ג'יטסו 
וקראטה

ילדים

נוער

ג'  ילדים
16:30-17:30

נוער
 17:30-18:30

בי"ס אלומות עפולה 
עילית

אדמונד בוזגלו140 ₪ 

ילדיםטאקוואנדו

נוער

ג'
17:00-19:00

ו'
13:00-15:00

בית פוזנק

איגור בודריצ'נקו180 ₪

ילדיםהוקי רולר

נוער

יום ג'
19:00-20:00

תיכון אמי"ת יהודה

ולדימיר גנזמן140 ₪

חוגים והעשרה
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חוגים והעשרה

המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

ילדיםקראטה

נוער 
כיתה א' ומעלה

א', ד'
18:30-19:30

בית פוזנק

יותם פרץ180 ₪

בה"ס מקצועי 
לריקודים סלונים

ילדים

נוער
מתחילים גילאי 6-15

גיל רך
ממשיכים גילאי 6-15 

זוגות
נבחרת

א', ד' 16:00-16:45
א'-ד' 16:45-17:30  

א'-ד' 17:30-18:30
א'-ד' 18:30-19:30

בית פוזנק

אינה ויקיר קוגן180 ₪ 

ילדיםתכשיטנות

נוער

ה' 17:30-18:30
בית פוזנק

אינה חודירב160 ₪ + 25 ₪ חומרים

א'נערותכדורשת 
19:00-20:00

בי"ס בן צבי

מרגלית שומרון130 ₪ 

תיאטרון לילדים 
ולנוער

ילדים

נוער

ג'
1700-18:00

בית ויצו

להרשמה:
054-9747037

מעיין קיין

ילדיםסייף

נוער

ב'  15:30-17:00
ד' 117:30-19:00

בית ויצו

עמנואל קרופקין180 ₪ 

ילדיםריקודים סלוניים

נוער

א' 17:00-19:00
ד' 16:30-20:30
17:30-18:15    

בית ויצו

סאולוס גרינביץ
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חוגים והעשרה

המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

ילדיםקפוארה
גן חובה כיתה א'

כיתה ב'- כיתה ד'

נוער

מבוגרים

א'
16:30-17:30
17:30-18:30
18:30-19:30
21:00-22:00

בית ויצו

חנן אלמקייס150 ₪

ילדים ציור

נוער

יום א' 17:00-18:15 
יום ג' 17:00-18:15

בית ויצו

שילה דבור-160 ₪ לחודש 
כשדי

בית הספר 
לכדורסל

ילדים

נוער

מגילאי גן עד ד'
קבוצות תחרותיות 

ה'- יב'

לאורך כל השבוע.
)ראה ערך ביה"ס 
לכדורסל עמ' 19(

 ₪ 180

 ₪ 240-280

יוסי מלכה

ילדים בית ספר לכדורגל

נוער

לאורך השבוע
)ראה ערך ביה"ס 
לכדורגל עמ' 20(

245 ₪ לשנה 
כולל ביגוד וציוד ספורט

עמי אסייג

בית הספר 
להתעמלות 

אומנותית

ילדים 

נוער

)ראה ערך ביה"ס 
להתעמלות אומנותית 

עמ' 18(

אנה גרברניק120-230 ₪ 

ילדים בית הספר לג'ודו

נוער

לאורך השבוע
)ראה ערך ביה"ס לג'ודו 

עמ' 22(

160 ₪ - פעם בשבוע
220 ₪ - פעמיים 

בשבוע

אמיר קליין

בית הספר 
לריקודים סלוניים 

ולטיניים

ילדים 

נוער

לאורך השבוע
)ראה ערך ביה"ס 
לריקודים סלוניים 

ולטיניים עמ' 21(

אינה ויקיר קוגן

מועדון טניס 
שולחן

נוער

מבוגרים

ה'
17:00-20:00

בית פוזנק

ללא תשלום
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המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

"גפני" - בית ספר 
למחול ואמנויות 

הבמה

ילדים 

נוער

מבוגרים

לאורך השבוע
)ראה ערך ביה"ס למחול 

"גפני" עמ' 21(

דניס פרי

אנגלית מדוברת 
למתחילים, 
מתקדמים 

ומבוגרים

ילדים

מבוגרים

א', ב', ד'
18:00-20:00

בית ויצו

למתחילים - 150 ₪ 
פעמיים בשבוע

למתקדמים - 100 ₪ 
בשבוע

ליליה רויזין

ריקודי בטן 
למתחילות

נוער

מבוגרים

מוצ"ש 
20:00-21:00

בית ויצו

 ₪ 170
לפרטים:

050-7669486

רנטה חולב

Floor Ball מבוגריםרולר

גילאי +18

ג'
20:00-21:00

תיכון אמי"ת יהודה

ולדימיר גנזמן150 ₪

NIAא'מבוגרים
19:00-20:00

בית פוזנק

סמדר ביטון150 ₪ 

עיצוב וחיטוב 
הגוף

ג', ה'מבוגרים
20:00-21:00

בית פוזנק
ב', ד' 20:00-21:00

אולם הספורט רובע 
יזרעאל 

אנה גרבניק180 ₪ 

ב' מבוגריםהתעמלות 
8:30-09:30

בית פוזנק

אירנה רחלין25 ₪ 

ב'מבוגריםפלדנקרייז
 19:15-20:15

ג'
10:30-11:30

בית פוזנק

אינה חודירב140 ₪ 

חוגים והעשרה
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חוגים והעשרה

המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

ה' מבוגריםצריבה על עץ
18:00-19:15

בית פוזנק

אלן פיצ'ורסקי135 ₪ לא כולל חומרים

ד' מבוגריםציור
9:30-12:00

בית פוזנק
א'

  10:00-14:00
בית פוזנק

 ₪ 200

 ₪ 260

שילה כשדי

שילה כשדי

ג' מבוגריםקרמיקה
18:00-21:00

בית פוזנק

 ₪ 320
לא כולל חומרים

אתי דרעי-
גמליאל

ה' 18:30-20:30מבוגריםתכשיטנות
ג' 10:00-13:00

בית פוזנק

200 ₪ + 35 ₪ חומרים
240 ₪ + 35 ₪ חומרים

אינה חודירב

ב', ד'מבוגריםזומבה
20:30-21:30

בית פוזנק

עלות עפ"י כניסה חד 
פעמית

אלדמע שגיא

ד'מבוגריםריקודים סלונים
20:30-22:00

בית פוזנק

לזוג - 280 ₪ 
ליחיד - 150 ₪ 

מרינה רפאלוב

ד'מבוגריםקראטה
19:45-20:30

בית פוזנק

יותם פרץ140 ₪

ברידג'
מופעל ע"י אגוד 

הברידג' הישראלי

ד' מבוגרים
10:00-12:00

א'
17:00-19:00

בית פוזנק

דיוויד ארבל100 ₪ 
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חוגים והעשרה

המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

מבוגריםריקודי בטן

)נשים(

 ב'
20:00-21:00 

 בית פוזנק

ארלט לסרי150 ₪ 

 א' מבוגריםכדורשת נשים
20:00-21:00

בי"ס בן צבי

מרגלית שומרון100 ₪ 

עיצוב וחיטוב 
הגוף

מבוגרים

)נשים(

ב', ה' 
20:00-21:00

בית פוזנק 

אנה גרברניק180 ₪ 

חלי ממן - אורח 
חיים בריא

א' 18:00-20:00 מבוגרים
ב' 08:30-11:00

ג' 8:30-11:00
ג' 15:00-17:00 
ג' 17:00-19:00 
ג' 19:00-21:00

בית ויצו

להרשמה:
050-8699323

סורינה 
עיינה
רונית

סורינה
סורינה
סורינה

יום ב' 19:00-21:30מבוגריםציור
ויצו עפולה

שילה כשדי200 ₪ לחודש

 O.A
קבוצת תמיכה 
בנושא אכילת 

יתר כפייתית

יום ב'מבוגרים
18:00-20:00

בית ויצו

להרשמה:
09-5745799

גדעון הדרי

TRXיום א' 20:30-21:30 מבוגרים
יום ב' 20:30-21:30

ה' -21:30 20:30
בית ויצו

להרשמה:
054-3045933

יקיר פרטוק

א', ד' 9:00-11:30מבוגריםהעשרה בעברית
א', ג'-ה' 18:00-20:30

בית ויצו

רנטה חולב20 ש"ח
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המדריךעלותימים/מיקוםגילאיםהחוג

יום ה'מבוגריםלימודי צרפתית
בית ויצו

להרשמה:
04-8312333

ולרי כרסנטי

יום ב' 17:00-19:00מבוגריםלימודי מחשבים
בית ויצו

עלות 12 מפגשים 
 ₪ 485

ז'אן קלוד זרביב

דנה חנצ'נסקי300 ₪בית ויצומבוגריםחוג תפירה

א', ג', ה'מבוגריםהתעמלות נשים
9:00-10:00

בית ויצו

פעם בשבוע 130 ₪ 
פעמיים בשבוע 185 ₪ 

3 פעמים בשבוע 250 ₪ 

אביבית אדרי

יום ב' 20:00-22:00מבוגריםמועדון נשים
בית ויצו

ללא עלות. להרשמה: 
054-5722466

ליליאן אייזיק

סדנא להעצמה 
נשית

תקשורת בין 
אישית

מבוגרים

)נשים(

א' 20:00-22:00
בית ויצו

100 ₪ לכל הסדנא 
)עלות סמלית(

נטע מוזר

חוגים והעשרה
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רשת המרכזים הקהילתיים מפעילה 3 ספריות עירוניות: 
אחת מרכזית בעיר עפולה, ושתיים נוספות בעפולה-עילית 

וגבעת המורה. שתי האחרונות משנות את פניהן ועוברות 
שיפוץ ושידרוש בימים אלה.

הספרייה בגבעת המורה תהפוך בחודשים הקרובים למרכז 
למידה אינטראקטיבי משוכלל, אשר יצויד בציוד החדשני 

ביותר. הספרייה בבית אשכול נמצאת בתהליך שיפוץ כחלק 
משיפוץ כולל של בית אשכול ותהפוך גם היא לחדשנית, 

משוכללת ונגישה יותר לציבור. 

הספריות בעיר מציעות לציבור כ-90,000 ספרים בשפות 
.DVD-שונות, כתבי עת ו

פתיחת מנוי בספריות איננה כרוכה בתשלום, כל שצריך 
הוא להשאיר צ'ק פקדון.

בספריות ניתן לקבל עזרה באיתור מידע במדיות השונות, 
שירותי עיון ויעץ.

לאורך כל השנה הספריות מציעות מגוון פעולות תרבות 
לגילאים שונים. רוב אירועי הספריות אינם כרוכים בתשלום.
לגבי אירועים נוספים ועדכונים יש להתעדכן ב-F "ספריות 

afula.libraries.co.il  :עירוניות עפולה" ובאתר

ימי ושעות פתיחת ספריית "כותר פיס" בעפולה: 
א', ה', ו', בין השעות 8:30-12:00 

א', ב', ג', ה', בין השעות 15:00-18:30

פעילויות ואירועים עתידיים  בספריית 
כותר פיס:

הרצאה על סיפור חייה של  נעמי שמר עם המרצה 
רועי רימשון

19.10.16, בשעה 20:00 - כניסה חופשית.

שעת סיפור לילדים 

אחת לחודש בעלות 15 ₪ לילד.

אירועים למבוגרים

מפגשים אינטימיים עם סופרים, משוררים, ומוזיקאים. 
כניסה חופשית.

אחת לחודש יתקיימו אירועים למבוגרים בשיתוף 
פעולה עם עמותת דור לדור.

רשת הסיפריות 
העירוניות
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בתי הספר
לספורט
מוסיקה

ריקוד
ומחול

של רשת המרכזים הקהילתיים
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הקונסרבטוריון העירוני עפולה - 
• הקונסרבטוריון העירוני בעפולה הינו בית  ספר מקצועי 

ללימודי מוסיקה  בפיקוח משרד החינוך.

• הלימודים בקונסרבטוריון העירוני מתקיימים תוך דגש על 
איכות ומקצועיות, טיפוח מצויינות, יחס אישי וליווי פדגוגי, 

המאפשרים לתלמידים לממש את מלא הפוטנציאל 
המוסיקלי ולהגיע להישגים ברמה הגבוהה ביותר.

• תלמידי הקונסרבטוריון מופיעים באירועים עירוניים, 
אזוריים, ארציים ובינלאומיים וזוכים לתשבחות רבות.

• הלימודים מיועדים לגילאי 6-120

בקונסרבטוריון מספר מחלקות לימוד:  
כלי נשיפה: חליל, קלרינט, אבוב, סקסופון, חצוצרה, קרן 

יער, טרומבון, בריטון, טובה.

כלי קשת: כינור, ויולה, צ'לו.

גיטרות: קלאסית, חשמלית, בס, אקוסטית.

מח' מקלדת: פסנתר קלאסי, פסנתר ג'אז, אורגן.

מח' כלי הקשה: מערכת תופים,קסילופון

מח' שירה אמנותית: פיתוח קול, מקהלות

מח' מוזיקה קלה:  פיתוח קול פופ/רוק, חבורות זמר

מח' מוזיקט: לימודי כינור ומקהלה לקטנטנים )גילאי 3-6( 

מח' לימודי תיאוריה: לפי גילאים ורמות 

• אפשרות הגשה לבחינות בגרות בשירה/נגינה.

מלגות והנחות לנרשמים ללימוד כלי נגינה מיוחדים:

כינור, ויולה, צ'לו, בריטון, טובה, גיטרה בס, קונטרבס, 
אבוב, בסון, קרן יער. 

הרכבי הקונסרבטוריון:
• הרכבי כלי קשת: תזמורת עתודה, תזמורת ייצוגית.

• הרכבי כלי נשיפה: תזמורת צעירה, תזמורת עתודה, 
תזמורת ייצוגית, הרכבי ג'אז.

• הרכבים קאמריים.

• תזמורת נשיפה לבוגרים  )לבוגרי תזמורות, בני 20 
ומעלה(. 

• חבורות זמר: נוער/ מבוגרים.  

• מקהלות ילדים/ נוער/מבוגרים.

לפרטים והרשמה: 04-6590500 )דפנה / יהודית(

כתובת: בנין בית יד לבנים, שד' רבין עפולה. 

dafna.afula@gmail.com :מייל

לאוהבי המוסיקה והשירה!
בואו לשיר ולנגן עמנו ברמה גבוהה ובאווירה משפחתית!

בתי הספר
של המרכזים הקהילתיים

הקונסרבטוריון

מ"מ מנהלת - לילך מידן
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עלותמקוםשעותימיםהקבוצה

בית פוזנק
החוגים מתחילים מיום ב', 5.9.16

230 ₪ לחודשאולם הספורט בית פוזנק16:45-17:45ב', ה'א'-ב'

200 ₪ לחודשאולם הספורט בית פוזנק17.45-18.30ב', ה'גיל 4-5

200 ₪ לחודשבית פוזנק16.45-17.45ב', ה'א'-ב' להקת מחול

200 ₪ לחודשבית פוזנק17.45-18.45ב', ה'ג'-ד' להקת מחול

אולם הספורט ברובע יזרעאל
נבחרות מתחילות  מיום ו', 2.9.16    |   החוגים מתחילים מיום א', 4.9.16

ג'טרום נבחרת
ו'

17.00-18.30
13.00-14.30

260 ₪ לחודשאולם הספורט רובע יזרעאל

א', ג', ד'נבחרת א'
ו'

16.00-20.00
13.00-17.00

400 ₪ לחודשאולם הספורט רובע יזרעאל

א', ד'נבחרת ב'
ו'

16.00-19.00
13.00-16.00

400 ₪ לחודשאולם הספורט רובע יזרעאל

ג'נבחרת צעירה
ו'

16.00-19.00
13.00-16.00

320 ₪ לחודשאולם הספורט רובע יזרעאל

סטודיו באולם הספורט רובע יזרעאל16.00-20.00ב', ה'שיעורי בלט לנבחרת

200 ₪ לחודשבאולם הספורט רובע יזרעאל17.45-18.30א', ד'גיל 4-5

230 ₪ לחודשאולם הספורט רובע יזרעאל16.45-17.45א', ד'א'-ב'

230 ₪ לחודשאולם הספורט רובע יזרעאל18.30-19.30א', ד'ג'-ו'

120 ₪לכל קבוצות נבחרת התעמלות אומנותית ביטוח תאונות אישיות )תשלום חד פעמי בהרשמה(

ביה"ס להתעמלות 
אומנותית

בתי הספר
ענף ספורט אולימפישל המרכזים הקהילתיים

בית הספר להתעמלות אמנותית פותח את עונת 2016/7. 

בית-הספר משלב התעמלות ומחול בליווי מכשיר יד. שילוב זה תורם לפיתוח גמישות, 
קורדינציה, קצב ותנועה, יסודות של אקרובטיקה, בלט וכוריאוגרפיה.

בית הספר ההישגי להתעמלות אמנותית, מזמין את הבנות בגילים 4-9 להתעמל וליהנות 
מפעילות גופנית, להופיע ולהתחרות בארץ ובחו"ל.

את הפעילות מנהלת אנה גרברניק - בוגרת קורס מאמנים מכון ווינגייט ושופטת ומאמנת 
בינלאומית שהכשירה ספורטאיות בכירות הנוטלות חלק בתחרויות ארציות ובינלאומיות.

מערכת שעות של ביה"ס להתעמלות אומנותית לשנת  2016-2017

פרטים והרשמה:

מזכירות רשת המרכזים הקהילתיים: 
04-6591005 )שלוחה 0(

מנהלת - אנה גרברניק
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ביה"ס העירוני לכדורסל עפולה, פותח את עונת 2016/7 ומזמין אתכם 
להצטרף לחוגי הכדורסל ולהיות חלק מההצלחה.

להלן מוקדי הפעילות החוגית:
בי"ס אלון יזרעאל

בי"ס בית זאב

בי"ס יהלום - )רובע יזרעאל(

בי"ס בן צבי - )גבעת המורה(

בי"ס יהודה

החוגים מועברים על-ידי צוות מאמנים מקצועי ומנוסה ומיועדים לילדי 
גן חובה עד כיתה ד' )לבנים ולבנות(.

החוגים יתקיימו פעמיים בשבוע למעט גן חובה )פעם בשבוע(.

פעילות תחרותית תתקיים לילדים מכיתה ה' ועד יב' 

מס' האימונים: 3-4 פעמים בשבוע.

האימונים יתקיימו במקומות הבאים:
היכל הספורט העירוני - עפולה עילית

מרכז פיס - בי"ס אלון עפולה

ויצו ניר העמק

כל ילד שיירשם יקבל מנוי למשחקי הבית של 
הקבוצה הבוגרת, בליגה הלאומית.

עלויות:

חוגים - 180 ש"ח לחודש

חוג גן חובה - 120 ש"ח לחודש

מסגרת תחרותית 240-280 ש"ח לחודש

תשלום חד פעמי עבור ערכה 180-280 ש"ח )בהתאם למסגרת(.

ביה"ס לכדורסל

בתי הספר
של המרכזים הקהילתיים

מנהל - יוסי מלכה
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ביה"ס לכדורגל -
הפועל עפולה

בתי הספר
בית הספר לכדורגל מהווה בית חם ערכי-מקצועי וחוויתי של המרכזים הקהילתיים

עבור ילדי העיר עפולה בגילאים 6-12. תלמידי בית הספר 
מקבלים בסיס מקצועי איתן ויחס אישי צמוד של המדריכים. 

פעילות בית-הספר מהווה מסגרת חינוכית, המעניקה 
משמעת אישית וקבוצתית לכל ילד.

במהלך הפעילות ניתנים דגשים בנושאים 
הבאים:

א.  מעקב וליווי אישי של המאמנים אחר כל שחקן בפעילות 
בבית הספר ובבית.

ב. לימוד וקידום יסודות הכדורגל במטרה להכין את השחקנים 
לקבוצה הבוגרת.

הילדים בקבוצות הכדורגל מאומנים ע"י צוות מאמנים בכיר 
ומקצועי, בוגרי מכון וינגייט.

ימי פעילות: בית הספר לכדורגל פעיל מיום ראשון ועד רביעי

גילאים: מגילאי גן חובה ועד כיתה ו'

גן חובה-כיתה ג': ימי א', ג' בין השעות 16:30-17:30

כיתה ד' עד כיתה ו': ימי ב', ד' בין השעות 16:30-17:30

עלות שנתית לילד: 2,200 ₪ )245 ₪ לחודש( כולל ביגוד 
וציוד ספורט

הפעילות מתקיימת החל מחודש ספטמבר עד סוף מאי במגרש 
הדשא הסינטטי בעפולה-עילית.

פרטים והרשמה:

מזכירות רשת המרכזים הקהילתיים: 04-6591005 )שלוחה 0(

מנהל - עמי אסייג
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בית-הספר לריקודים סלוניים ולטיניים של רשת המרכזים 
הקהילתיים פועל בעפולה מזה 14 שנים.

בבית ספר מתקיימים שיעורי ריקוד לכל הגילאים - מגיל 
3 עד למבוגרים תלמידיו מייצגים את העיר עפולה 

בתחרויות בארץ ובעולם.

בית-הספר מאפשר ומעניק הזדמנות לחניכיו להיות חלק 
מעולם הריקוד ולהתפתח בו. בשיעורי הריקוד מושם דגש 
על יציבה נכונה, אלגנטיות, משמעת עצמית, כוח התמדה, 

ביטחון עצמי, קאורדינציה, כבוד הדדי, השתתפות 
בהופעות ותחרויות.

השעורים מתקיימים במרכז קהילתי בית פוזנק בימי 
ראשון ורביעי ומחולקים על-פי גיל ורמה מקצועית.

אינה קוגן - מנהלת בית-הספר. אינה בעלת תואר 
ראשון בחינוך גופני ותנועה, שופטת בינלאומית לריקודים 

סלוניים ולטיניים. מובילה קבוצות לתחרויות והופעות 
בארץ ובעולם. אלופת ישראל לשנת 2006. 

פרטים והרשמה:

מזכירות רשת המרכזים הקהילתיים: 04-6591005 
)שלוחה 0(

נוסד על-ידי רון גפני בשנת 1976

בית הספר "גפני" למחול ולאומנויות הבמה הנו בית-הספר 
הוותיק בעיר. בית הספר בעל מוניטין רב שנים ועוסק 

במקצועות לימוד שונים.

מקצועות הלימוד נלמדים במערכת מגוונת לכל הגילאים 
לפי הגיל והרמה המקצועית, על-ידי מורים מקצועיים 

ומיומנים בתחומם. 

מקצועות הלימוד הנלמדים בבית-הספר:
בלט קלאסי - לפי שיטת האקדמיה המלכותית 

למחול  R.A.D באנגליה**
ג'אז

מחול מודרני
ריקוד "אופי"

פלמנקו
סטפס

היפ-הופ
שיעורי רפרטואר בכל סגנונות הלימוד

שיעורי קומפוזיציה, העשרה במוזיקה ותולדות 
המחול

שיעורי תיאטרון ומשחק  

בית הספר פועל בבית ויצו בכל ימות השבוע.

** השיטה של האקדמיה דוגלת בהקפדה על התאמת 
שלבי התפתחותו הפיזית של הילד למסלול הלימודים.

המנהלת האמנותית של בית הספר למחול "גפני" - 
R.A.D.-R.T.S דניס פרי

פרטים והרשמה:

בית ויצו 04-6591325 או בנייד 054-7419367

"גפני"
בי"ס למחול ואמנויות הבמה

ביה"ס לריקודים 
סלוניים

בתי הספר
של המרכזים הקהילתיים
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אמיר קליין -

מאמן מזה 14 שנה )9 שנים בעפולה(. שופט מוסמך 
מטעם מכון וינגייט ואיגוד הג'ודו. מנהל מקצועי של 

המועדון ומאמן לוחמים לאבטחה. 

שימו לב! 
אימון ניסיון בתיאום מראש, לקביעת קבוצה מתאימה. 

האימונים יתקיימו בית ויצו. 

פרטים והרשמה:

בית ויצו - 04-6591325

אמיר קליין - 052-8720325

בית הספר לג'ודו נוסד בשנת 2003 על-ידי רחלי קליין. 
בשנת 2008 הצטרף אליה אמיר קליין.

מאז פתיחת בית-הספר, ועד היום, רחלי ואמיר מגדלים 
ספורטאים צעירים הלוקחים חלק באליפויות ישראל 

וזוכים בהן, וכן חברים בנבחרות ישראל בג'ודו. 

בית הספר לג'ודו פותח את שעריו בפני בנים ובנות בני 5 
שנים ומעלה, המחולקים בקבוצות מקצועיות לפי גילאים.

החניכים רוכשים מיומנויות וכלים, דרך הכוונה מקצועית 
של צוות ההדרכה. החניכים מגלים את העוצמות שבהם 

ולומדים להתמודד עם האתגרים שבדרך.

רחלי קליין -  

מאמנת מוסמכת מטעם מכון וינגייט ואיגוד הג'ודו מזה 
16 שנה )14 שנים בעפולה( בעלת תואר ראשון בחינוך 

ומנתחת התנהגות.

בתי הספר
של המרכזים הקהילתיים

ביה"ס לג'ודו
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במסגרת הרחבת שיתוף הפעולה בין מינהל החינוך, 
הקהילתיים  המרכזים  ורשת  הספורט  מחלקת 
חינוך"  "בית  תוכנית  הפעלת  על  הוחלט  בעפולה, 
בתי  לתלמידי  אינטגרטיבית  חינוכית  כמסגרת 
הספר היסודיים (כיתות א'-ו'), אשר תפעל במהלך 

השבוע ותסובסד על ידי הרשות המקומית.

ומתוך  המשותפת  הפדגוגית  תפיסתנו  לאור  נובעת  זו  החלטה 
חוגים,  המשלבת  אחידה  מסגרת  העיר  ילדי  לכל  להציע  רצון, 
הזנה איכותית, תיגבור לימודי, והעשרה וחשיפה לתנועות הנוער 

ולחינוך החברתי-קהילתי.

הספר  בתי  של  החינוך  צוותי  ידי  על  תיושם  השנתית  התוכנית 
ותבוקר ותפוקח על ידי מינהל החינוך והצוות המקצועי של רשת 
העירוני  לחזון  בהתאם  זאת,  בעפולה.  הקהילתיים  המרכזים 
הבוקר  משעות  חינוכי  כרצף  הפועלת  אחת,  מערכת  להפעלת 
הרחבה  העשרה,  לימודי  ומאפשרת  הצהריים  אחר  שעות  ועד 

והעמקת הידע ומתן הזדמנויות שוות בחינוך ובפנאי.

למערכת  משמעותית  בשורה  מהווה  החדש,  הפעולה  שיתוף 
החינוך בעיר עפולה ואתם מוזמנים לרשום את ילדיכם לתוכנית 

אשר תפעל בכל בתי הספר  היסודיים בעיר.

שירלי יצחק
מנהלת תחום "בית חינוך"

ברשת המרכזים הקהילתיים

עודד פרל
מנהל מחלקת הספורט

עיריית עפולה

רונית אברך 
מנהלת מחלקת הערכה 

ועל יסודי

דניאל בן 
מ"מ מנכ"ל רשת המרכזים הקהילתיים 

עפולה

מנהלות ומנהלי 
בתי הספר היסודיים בעפולה

ג‘קי ונונו 
סמנכ"ל מינהל החינוך

לפרטים נוספים ניתן לפנות:
למזכירויות בתי הספר ולצוות המקצועי של המרכזים הקהילתיים, טל.  04-6591005

שלכם,

בי
וכ

 כ
ום

ס
פר

לשנת פעילות תשע"ז"בית חינוך עפולה"
תגבור לימודי     העשרה     חוגים     הזנה איכותית
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בס"ד

רח' קהילת ציון 40, עפולה    טלפון: 04-6403126   פקס. 04-6403124



26

סדנאות הרזייה

בסדנת מנהיגות באילוף ילמדו הילדים באופן מעשי כיצד 
לאלף כלבים .

פקודות כגון: שב, ארצה, הישאר, אליי, בתיאבון וכדומה.

כמו כן, נלמד לקרוא את שפת הגוף של הכלב. לצד כל 
אלה, באמצעות משחקי המחשה ושאלות מנחות ירכשו 

הילדים ערכים ותכונות, כגון: אחריות על עצמו ועל חברו, 
חשיבות המשפחה, כוחה של חברות, תכונות המנהיג  

כיצד להוביל ולא להיות מובל, פיתוח תקשורת בין אישית,  
העצמה אישית  חיזוק דימוי עצמי, אסרטיביות ותחושת 

בטחון.

את הסדנה יעביר איתן לבקוביץ מאלף כלבים בכיר - 
בוגר בית הספר לאילוף "מאי דוג" בחסות האוניברסיטה 

העברית והמרכז הווטרינרי בבית דגן.

הסדנא מתקיימת בבית ספר אלומות ומתנהלת בקבוצות 
קטנות ומיועדת לילדים מכיתות ד'.

הסדנה בת 8 מפגשים בני 45 דק' פעם בשבוע.  

עלות הסדנא: 400 ₪ 

סדנת מנהיגות באילוף כלבים

קורס הדירקטורים מקנה מידע בנושאים שונים, החשובים 
מאוד לאדם אשר מעוניין להתקבל להנהלות של חברות 

ציבוריות. 
בין הנושאים הנלמדים בקורס ניתן למצוא: 

היבטים משפטיים 

נושאים חשבונאים

נושאים ניהוליים 

אתיקה ומוסר ועוד. 
הקורס בן 60 שעות אקדמיות ומועבר על-ידי מיטב 

המרצים. הקורס כולל תרגילים, סימולציות ומקרי בוחן 
המובאים בפני המשתתפים. 

הקורס יפתח במהלך חודש נובמבר 2016.

לפרטים והרשמה: אבי ברקב 054-4560697

קורס דירקטורים

בבית פוזנק מתקיימים קורסי מדריכים בתחומים שונים: 
מפעילי מכון כושר גופני ובריאות ומדריכי אירובי

הקורסים מתקיימים בימי חמישי 16:30-21:30
ובימי שישי בשעה 08:30-13:30

לפרטים והרשמה:
מאיר בן שטרית: 052-2619478 או במזכירות בית פוזנק

אין צורך בניסיון קודם

מכון וינגייט
בי"ס לקורסי מדריכים

הקורס מפוקח על-ידי משרד הכלכלה )תמ"ת לשעבר( 
ומקנה תעודת מקצוע להפעלה ואחזקת בריכות שחייה. 

הקורס בן 4 חודשים ויתקיים בימי ג' בין השעות -16:30
21:30 ובימי ו' בין השעות 8:30-13:30

לפרטים והרשמה: 
שמואל ברתור 0507959392

אין צורך בניסיון קודם

קורס מפעילי בריכות שחייה

קורסים וסדנאות

ריקודי עם בניחוח נוסטלגי מהתקופות היפות של המדינה

ימי ב' בבית פוזנק בין השעות 9:00-12:00

ריקודי עם עם דוד בן-נעים 052-2718065

ריקודי עם
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קורסים וסדנאות

מונה לבני 18 ומעלה, שלא השלימו בעבר את לימודיהם 
התיכוניים ומעוניינים ללמוד לשם קבלת תעודת גמר 

תיכונית של משרד החינוך.

הלימודים יתקיימו במרכז ההשכלה בבית פוזנק.

נדרשת עמידה בבחינת מיון כהתאמה ללימודים וחובת 
נוכחות בשיעורים.

משך הלימודים כשנה וחצי - שלושה סמסטרים. שלוש 
פעמים בשבוע, בין השעות 17:00-20:15. 

עלות למשתתף - 50 ₪ לחודש.

רכזת חביבה ספקטור - 050-8272881

קורס השלמת השכלה תיכונית 
- 12 שנות לימוד

קורס זה מתקיים פעם בשבוע ביום שלישי בין השעות 
8:30-11:45 )תיתכן פעם נוספת( הוא מיועד לאנשים 

מבוגרים שלא השלימו השכלה תיכונית. התוכנית 
מתמקדת בשלושה תחומים: הקניית ידע, כלים ומיומנויות.

עלות הקורס - 60 ₪ לחודש

לפרטים ולהרשמה: 
רכזת חביבה ספקטור - 050-8272881

קורס שיפור השפה העברית 
והעשרה בהשכלת יסוד

סדנא חד-פעמית, הכוללת חומרים. 

עלות: 170 ש"ח למשתתפת

מנחת הסדנא: אינה חודירב 050-4230684

סדנת תכשיטנות

ימי ד' בבית פוזנק בין השעות 18:00-21:00

מנחת הסדנא: אילנה שרף

סדנת נומורולגיה, תקשור 
וטארוט

הכרת מחשבים בסיסי: 
 ,windows ,הכרת המחשב, חומרה: עכבר מסך
חלונות תיקיות קבצים, אינטרנט, פתיחת דואר 

אלקטרוני.
סדנה של 12 מפגשים, )24 שעות(

יום א' 10:00-12:00 או 18:00-20:00
עלות: 300 ₪ 

מחשבים מתקדם: 
לימוד אופיס, וורד, אקסל, פאוורפוינט. )30 שעות(

15 מפגשים.
יום ב' 10:00-12:00 או יום ב' 18:00-20:00

 עלות: 400 ₪

הכרת המחשב בשפה הרוסית:
הכרת המחשב, קורס בסיסי בשפה הרוסית. 

)30 שעות( יום ג' 10:00-12:00
הקורס יועבר ע"י נטליה פינסקר

עלות: 400 ₪

לפרטים והרשמה: מזכירות 04-6591004/5

סדנאות מחשבים

פתיחת כל הסדנאות מותנית במינימום נרשמים!!

קורסי מחשבים וטכנולוגיה 
לילדים, נוער ומבוגרים

קורסים וסדנאות בתחומי יזמות, יצירה דיגיטלית, 
אפליקציות, תכנות, בניית אתרים וכו'.

הקורסים מסובסדים באופן משמעותי וכל משתתף משלם 
סכום סמלי בלבד.

לפרטים: עמית 052-6091189, ג'ק 04-6591004/5
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משפחתונים
מסגרת חינוכית המונה 5 ילדים מגיל 3 חודשים ועד שלוש שנים. מסגרת המשפחתונים:

פיקוח משרד הכלכלה, תוך מתן ליווי, השתלמויות והדרכה פדגוגית למנהלת המשפחתון ע"י 
רכזת המשפחתונים של רשת המרכזים הקהילתיים עפולה.

שעות פעילות המשפחתון: 7:00 עד 16:30 )לא כולל ימי שישי( ובכפוף ללוח החופשות 
שמפרסם המשרד.

המסגרות החינוכיות פזורות ברחבי העיר ומתקיימות בבית המטפלות.

במשפחתון זוכים הילדים לטיפול מסור, יחס חם ואישי וארוחות חמות ומזינות.

המשפחתון כשמו כן הוא - משפחה חמה!

לפרטים והרשמה:  אלוית חיים, רכזת המשפחתונים: 052-4713727

מיזם "בית לגדול טוב" בשיתוף עם חברת תנובה, 
החברה למתנס"ים ומשרד הפרסום מקאן תל אביב.

"בית לגדול טוב"- יהווה מרכז פנאי ובילוי העשרתי לילדים מגילאי לידה ועד 
גיל 6 ולבני משפחותיהם.

מיקומו של "בית לגדול טוב" בבית אשכול והפעלתו על ידי רשת המרכזים הקהילתיים עפולה 
יאפשרו להנגיש הפעילות ולפתוח הזדמנויות חדשות בתחומים מגוונים המעשירים את הילד, ההורה 

והתא המשפחתי כולו.

המיזם החדשני יכלול מגוון רחב של פעילויות פנאי והעשרה בתחום הקוגניטיבי, המוטורי, האמנותי 
והערכי, אשר תתקיים במתחמים חדשניים שנבנים בימים אלו בבית אשכול וכוללים: ג'יבורי ייחודי, 

מטבח מאובז המותאם לאמהות וילדים, ספרייה, חדרי חוגים ויצירה, חדר מחשבים לקטנטנים ועוד...

חלק ניכר מהפעילויות המוצעות לאוכלוסייה יועבר בחינם או בתשלום סמלי השווה לכל נפש.

בקרוב בבית אשכול- 

מסגרות לגיל הרך
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בינוי קהילה
רוחבי  תחום  הנו  קהילה  בינוי  תחום 
וברשת  למתנ"סים  בחברה  חדש 

המרכזים הקהילתיים עפולה.

שיתוף  על  דגש  שם  זה  תחום 
פעיל  באופן  ושילובם  התושבים 
ובקהילה  הישראלית  בחברה 
המקומית, תוך קיום מגוון  פעילויות 

ואירועים בתחומי התרבות והפנאי. 

תחום בינוי קהילה מאפשר לתושבי 
עצמם,  את  ולהגשים  לבטא  העיר 
ולהצמיח  החיים  איכות  את  לשפר 

רעיונות ומייזמים חברתיים.
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בינוי קהילה

"הבית של האמנות" 
אירוע אמנות ותרבות ייחודי בעפולה אשר יתקיים במהלך חול-המועד 
סוכות, יום ד', 19.10.2016. האירוע מעניק במה פתוחה לאמנים יוצרים 
צילום,  פיסול,  ציור,  הפלסטית:  האמנות  בתחומי  והסביבה,  מעפולה 

מוזיאקה וקרמיקה. הכניסה ללא תשלום. 

יצירותיכם, צרו קשר  אם אתם מעוניינים להצטרף ולהציג את 
עם אבי ברקב, רכז קהילה.

מרכז גישור קהילתי
מרכז המופעל על-ידי מגשרים מתנדבים מוסמכים מעפולה והסביבה, 
של  משותפת  בהסכמה  דעות  וחילוקי  סכסוכים  ליישב  מטרתו  אשר 
הצדדים המעורבים בו ולא כהחלטה של בית-המשפט. כל הגישורים 

המתקיימים במרכז הגישור הקהילתי מקבלים תוקף של בית משפט.

המרכז פועל בימי רביעי במרכז פיס לקשיש ברחוב הקישון 17, 
בשעות 9:00-12:00 ו-17:00-20:00.

סדרת הרצאות "מדברים בקהילה"
פעילות תרבות המתקיימת כדרך קבע ברשת המרכזים הקהילתיים, 

המשלבת מרצים מתחומי עניין שונים.

ההרצאות מתקיימות במקומות שונים בעיר ובעלות של 10 ₪ 
בלבד להרצאה.

תחרות הסוכה הקהילתית היפה
בחג  יתקיים  אשר  הקהילתיים,  המרכזים  רשת  של  חדש  פרויקט 
הסוכות הקרוב ויאפשר למספר משפחות להתאגד יחד ולבנות סוכה 
שכונתית/קהילתית. נושא בניית הסוכה אינו מוגבל ופתוח ליצירתיות 

התושבים ולשיתוף הפעולה ביניהם.

היפות  הסוכות  לשלוש  פרסים  תעניק  מיוחדת  שיפוט  וועדת 
ביותר.

ערב כשרונות צעירים
ערב בסגנון "במה פתוחה", אשר יתקיים במהלך חודש נובמבר 2016. 
בגילאי  היסודיים  ספר  בתי  לתלמידי  מאפשר  צעירים  כשרונות  ערב 

6-12 , להציג את כשרונותיהם בתחומי הזמר, הריקוד והמשחק.

התחרות נושאת פרסים.

תהליך ההשתתפות בערב כולל הגשת מועמדות אחרי פרסום 
קול קורא ובחינה בפני וועדת קבלה מקצועית.
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סדרת הצגות איכות לילדים
סדרת הדגל של הרשת המיועדת לילדים בגילאי 3-9 שנים. הסדרה 
בת 5 הצגות איכותיות, המועלות פעם בחודש, החל מחודש אפריל ועד 

אוגוסט.

פרטי ההצגות יפורסמו בסמוך לחודשי הקיץ.

תכנית עמיתים   
הבריאות  למשרד  משותפת  ארצית,  תכנית  היא  עמיתים  תכנית 

ולחברה למתנ"סים הפועלת ב-60 מרכזים קהילתיים ברחבי הארץ.

עם  המתמודדים  אנשים  של  בקהילה  השתלבות  קידום  מטרתה, 
מגבלה נפשית.

רכזת  על-ידי  פרטני  ליווי  מקבל  בתוכנית  המשתתף  מתמודד  כל 
עמיתים וזכאי  למלגת סיוע עבור תשלום החוג.

התוכנית מיועדת לזכאי סל שיקום.

לפרטים נוספים: 

הקהילתיים  המרכזים  ברשת  עמיתים  רכזת  משלי,  ליאור 
amitimlior@gmail.com :עפולה 04-6609062, מייל

"חזקים ביחד"  
מרכז תמיכה אזורי לחולי סרטן

משתף  המסייע,  סרטן,  לחולי  אזורי  תמיכה  מרכז   - ביחד"  "חזקים 
ומפחית את תחושת הבדידות. הפעילויות ב-"חזקים ביחד" משפרות 
את איכות החיים בתהליך ההחלמה ומעניקות כלים להיאבק במחלה 

כהשלמה לטיפול המערכת הרפואית. 

מרכז "חזקים ביחד" פועל במרכז הקהילתי בית פוזנק ובו ניתן למצוא 
פעילויות גוף-נפש מגוונות הניתנות ללא תשלום:

סדנאות  תמיכה וצמיחה

פלדנקרייז,   יוגה,  פילאטיס,  הידרותרפיה,  ולנפש:  לגוף  פעילויות 
טאי צ'י+צ'י קונג, ניה

)למתחילים(,  מדוברת  אנגלית  רקמה,  בנייר,  פיסול  קורסים: 
קרמיקה,  תכשיטנות

הרצאות בנושאים שונים

טיולים )בליווי בן/בת משפחה( וערבי שירה

הפעילויות מתקיימות בחסות עיריית עפולה, קרן רותי וורובל-שניידר, 
דליה  בהנהלת  המרכז  רבים.  מתנדבים  בסרטן,  למלחמה  האגודה 

פלוזניק.

לפרטים: דליה-054-6597241 

בינוי קהילה
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טלוויזיה קהילתית
המרכזים  רשת  במסגרת  פועלת  הקהילתית  הטלוויזיה  קבוצת 

הקהילתיים.

צילום,  התחקיר,  בתחומי  ללמידה  בשבוע  פעם  נפגשת  הקבוצה 
עריכה ותסריט. במקביל לתהליך הלמידה, פועלים החברים בקבוצה 
תהליך  עוברות  אשר  לכתבות,  שונים  חומרים  ומצלמים  מעשי  באופן 

הכנה ועיבוד ובסופו של דבר מוצגים כמגזין טלוויזיוני.

לקבוצה  להצטרף  ורוצים  טלוויזיוני  מגזין  להפיק  חולמים  אתם  אם 
איכותית היוצרת סרטים לטלוויזיה, מקומכם איתנו! הצטרפו לקבוצת 

הטלוויזיה הקהילתית וקחו חלק בעשייה.

פעם  מתקיימים  הקהילתית  הטלוויזיה  קבוצת  של  הלמידה  מפגשי 
 .17:00-19:00 השעות  בין  ג',  בימי  פוזנק  בית  קהילתי  במרכז  בשבוע 

מפגשי הלמידה בהנחיית איש הטלוויזיה קונרד לבק.

לפרטים נוספים צרו קשר עם רכז הקבוצה:

רמי איתן 052-4282612

מועדון תרבות עפולה 
עם  פעולה  בשיתוף  פועל  הרשת  של  והפנאי  התרבות  מועדון 
גמלאיות  וארגון  לדור  דור  עמותת  עפולה,  בעיריית  התרבות  אגף 
הסתדרות המורים. במסגרת פעילות המועדון מתקיימת פעם בחודש 

הרצאות, פאנלים מרתקים ומופעי קאמרי. 
כמו כן, משלב המועדון גם סינימה קפה עבור גמלאים בעלות 25 ₪.

הסרטים מוצגים בקולנוע גלובוס גרופ בקניון העמקים.

לפרטים: עדנה גליק 050-5939689, יעל הוכמן 052-4312123

בינוי קהילה

תוכנית "רעים"  
תכנית "רעים" מקיימת קבוצות חברתיות, שמטרתן הרחבת המעגל 
החברתי של צעירים המתמודדים עם קשיי תקשורת ולקויות למידה. 

ב"רעים" מתמקדים בהתנסות ובלמידה חברתית, תוך בניית קבוצת 
השתייכות, ומסייעים למשתתפים ברכישת קשרים וכישורים הנחוצים 

לניהול אורח חיים פעיל, עצמאי וחברתי. 

במרכז קהילתי בית פוזנק החלה את פעילותה קבוצה בגילאי 19-29, 
הנפגשת בימי שלישי בין 18:00-19:30. הקבוצה פתוחה למשתתפים 

נוספים. קבוצה נוספת לגילאי 14-19 תפתח במהלך ספטמבר.

רוצים  חברתית?  מקבוצה  ולהיתרם  ליהנות  שיכול  מישהו  מכירים 
להכיר למישהו את עולם מיומנויות התקשורת? הקבוצה מתאימה לך 

אבל נשארת עם שאלות ?

התקשרו אלי, מורן בצר לויתן 052-3989730
חפשו אותנו גם בפייסבוק -רעים  קבוצות חברתיות



34

סדנה דינמית להעצמה נשית
בעצמן,  התבוננות  תוך  יכולותיהן  את  להעצים  שמעוניינות  נשים 

מוזמנות להשתתף בקבוצה, אחת לשבוע במהלך שנת הפעילות.

שאת  ובהתנהגויות  שלך  בחוזקות  להתבונן  תוכלי  הקבוצה  בעזרת 
רוצה לשפר. מספר המשתתפות בקבוצה  - 12 נשים בלבד 

הקבוצה תתקיים במרכז הקהילתי בימי ראשון

הפעילות כרוכה בתשלום סמלי בלבד.

לפני תחילת הסדנה יתקיים ראיון אישי עם מנחת הקבוצה.

פרטים והרשמה לראיון האישי במזכירות בית ויצו

מנחת הקבוצה: נטע מוזר -  M.A חינוך וניהול בסיעוד )בעבר(, 
פסיכוטרפיסטית ומנחת קבוצות

מועדון נשים 
במסגרת  ויצו,  הקהילתי  במרכז  שבוע  מדי  הנפגשת  נשים  קבוצת 
פסיפס,  רקמה,  ציור,  כמו  שונים  בתחומים  יוצרות  הנשים  המפגשים 
וההדרכה  חברתיים  מפגשים  הינם  המפגשים  ואפיה.  בישול  מנדלות, 
תורמת  בקבוצה  הנשים  אחת  לרוב  כאשר  מתנדבים  ידי  על  נעשית 

מהידע ומהכישרון שלה.

המרכז  מטעם  שמוקנה  ייחודי  בקורס  משתתפת  הקבוצה  שנה  מידי 
ובשמחות  קפה  בבתי  מפגשים  משלבים  המפגשים  הקהילתי. 
למועדון  נשים  עוד  ולצרף  שורותינו  את  להרחיב  נשמח  משפחתיות. 

שלנו.

הפעילות מתקיימת בבית ויצו, יום ב' שעה 20:00

מובילת המועדון: ליליאן אייזיק 054-752466

הקליניקה לסיוע משפטי 
נתקלת בבעיה בתחום:

יחסי עובד-מעביד

הוצאה לפועל

תביעות קטנות

דיני חוזים

הגנת הצרכן

יחסי אזרח-רשות

נזקי רכוש

צור קשר עם מזכירות בית פוזנק, 04-6591005, וקבל ייעוץ משפטי.

הייעוץ ניתן על-ידי סטודנטים למשפטים, המלווים על-ידי עורכי דין.

השרות ללא תשלום!

בינוי קהילה
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אנליזה קבוצתית
ומשפחתית  זוגית  מטפלת  פסיכוטרפיסתית,  וייס  יונה  ד"ר  מנחה: 

מוסמכת, אנליטיקאית קבוצתית.

האם הגעתם לצומת דרכים? מתמודדים עם דילמה?

אחרים  עם  קשר  דיאלוג,  דרך  עצמינו  את  להבין  המסייעת  קבוצה 
בקבוצה ודרך התבוננות פנימה. הקבוצה מסייעת ותורמת להתפתחות 

אישית והעצמה.

הפעילות מתקיימת בבית ויצו, יום רביעי 18:30-20:00

לפרטים: בית ויצו 04-6591325

מועדון גמלאים עולים
מפגש חברתי העוסק בסדנאות שונות, אקטואליה, סרטים וזמר.

לפרטים: ורוניקה 054-3013240

מועדון פנאי לבוגרים עם מוגבלות 
פיזית

המועדון פועל בבית פוזנק בכל יום שני בשעות 18:00-20:00.

סדנאות  אקטואליה,  זכויות,  מיצוי  נושאי  וכוללות  מגוונות  הפעילויות 
שונות, אמנות, גישור, הרצאות, סיורים וטיולים.

המועדון מנוהל על ידי מינהל הרווחה בעיריית עפולה.

לפרטים: עו"ס מירי גיטר 052-2977562
                 רכזת - קורין ברדוצבסקי 052-8312754

בינוי קהילה

קפה סבא-בא
יפה",  "עמק  הספר  בית  לתלמידי  גמלאים  בין  דורי,  בין  מפגש 
שמתגייסים לתרום לקהילה, במסגרת הלמידה המשמעותית ופרויקט 

המעורבות החברתית.

אותם  שילמדו  הנוער,  בני  עם  הגמלאים  יפגשו  הפרויקט  במסגרת 
כגון: שימוש באפליקציות בסלולארי, פייסבוק, דואר  מיומנויות שונות 
ויוטיוב  גוגל,  כמו  באתרים  חיפש  במחשב,  בסיסי  שימוש  אלקטרוני, 

וינגישו את העולם הוירטואלי למבוגרים.

בנוסף, נחגוג ונציין יחד חגים, מועדים וימי הולדת, נאפשר שיח וקרבה 
באמצעות משחקי חשיבה וסדנאות שונות.

בימי שני בשעות 11:00-13:00 בספריה העירונית

לפרטים: בית ויצו 04-6591325, מירב 054-4805326
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