פנ
אי
המעיינות
להתבטא

ליצור
ל חדש
המריא

מועצה אזורית

מ.א עמק המעיינות
ד.נ .עמק בית שאן מיקוד11710 :
www.maianot.co.il
חפשו אותנו גם בפייסבוק :עמק המעיינות

מועצה אזורית

להתבטא

ליצור
ל חדש
המריא

תשע"ד 2013-2014

דבר
מנהלת
המתנ”ס
לתושבי עמק
המעיינות שלום,
עם סיומה של שנת
הפעילות תשע"ג ועם
הפנים לקראת שנת
תשע"ד -
אנו שמחים להגיש בפניכם
חוברת זו ,המציגה את שלל
הפעילויות והעשייה
במתנ"ס הצפויות לנו בשנה
הקרובה.

מועצה אזורית

ברכת המועצה
"היחידים השייכים לקהילה משלימים זה את זה .בכל אדם יש משהו מיוחד
במינו ,נדיר ,שאינו ידוע לאחרים.
לכל יחיד יש משהו מיוחד לומר ,צבע מיוחד להוסיף לקשת הצבעים
הקהילתית ".הרב סולובייצ'יק

המרכז
לתיאטרון
ואמנויות
הבמה

פעילויות המתנ"ס מאפשרות לכל אחד ואחד לבוא לידי ביטוי ,ולהוסיף
לקהילה המקומית והאזורית את החוזקות והיחודיות שלו:
ילדים ,נוער ,צעירים ומבוגרים .קהילה רב דורית שפועלת במרחב האזורי.
מוזמנים לקחת חלק וליהנות מכל הדברים הטובים.

גם השנה מהוות חלק
מהפעילויות המשך של
עשייה רבת שנים בתחומי
הפנאי במועצה ,וחלקן
חדשות ,רעננות
ומעודכנות.

תיאטרון ואמנויות הבמה

המרכז למוסיקה

המרכז למחול

מחלקת ילדים ונוער

מחלקת התרבות

מחלקת צעירים וקליטה

17
תקנון ונהלי הרשמה

הספריות בעמק

10 8

18
טופס הרשמה

נעמה כץ,
מנהלת מתנ"ס
עמק המעיינות

3

7 5

12
15
16

19
אירועים שנתיים

נשמח לראותכם בפעילות
הרבה ולשמוע את דעתכם
בכל עת.

חפשו אותנו גם בפייסבוק :עמק המעיינות

מחלקת הספורט

אני מודה לצוות המתנ"ס
על ההשקעה והמסירות
הרבה לאורך השנה,
לאגף חינוך וקהילה על
השותפות והעשייה,
לחברה למתנ"סים על
הליווי וההנחיה
ולהנהלת המתנ"ס ,אשר
מסייעים ומאפשרים את
עבודתנו.

חוג תיאטרון ואמנויות
הבמה מיועד למי שרוצה
להתוודע לעולם העשיר של
התיאטרון ויסודות הדרמה.
החוג מתאים לבעלי כישרון
ונטייה לדרמה ,המעוניינים
להתנסות במגוון סגנונות משחק,
עמידה על במה ,תנועה ,עבודה
על דמות ,שפת גוף ,פיתוח קול
בדיבור ,אימפרוביזציה וטקסט,
פיתוח היצירתיות והדמיון ועוד.

בנוסף לחוג יצפו חברי הקבוצה בהצגת תיאטרון מקצועית וילמדו
את הנושאים הנלווים להצגה  -תאורה ,מוסיקה ,איפור לבמה,
תלבושות ותפאורה.
חוג תיאטרון פועל כבר ארבע שנים ובמסגרתו השתתפו תלמידי
החוג במחזמר "זרעים של מסטיק" ,והעלו את ההצגה "גנבת
הספרים" ,מופע "תיאטרון פלייבק"“ ,הכבש השישה עשר” ועוד.
במהלך השנה תעלה הקבוצה הפקת תיאטרון מיוחדת מול קהל !
החוג מחולק לשתי קבוצות גיל :צעירים )ג'-ו'( ,נוער )ז'-י”ב(.

להרשמה:
סולי 04-6065887 -
soli@maianot.co.il
או דרך אתר המועצה:
www.maianot.co.il/hugim

מנהל המרכז :דני פירדמן
הנחיה והדרכה :אסנת תל דן,
יוצרת תיאטרון ,במאית ומורה
למשחק.
נייד052-4311413 :
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המרכז
למוסיקה

שיעורי נגינה ושירה  -המורים המלמדים














"צליל ושיר"  -לילדי הגן והוריהם 10 ,מפגשים  -נגה תמיר.
פיתוח קול  -חיה קורן ,יסמין נבות.
כינור  -אולה דסאטסקי ,יהודית חן.
צ'לו  -אורי חן ,כרמיאלה ברנשטיין.
קלרינט ,סקסופון  -יאיר פרץ.
חליל צד  -קרן מוגדוס ,חגית אליאס.
קב' חליליות  -חנה קלנר.
חצוצרה ,טרומבון ,בריטון ,טובה  -וולדי סבייב.
פסנתר  -אנה אבלוב ,אורה שטיינברג ,ריטה קולטמן.
פסנתר ג'אז  -יריב דומני.
גיטרה קלאסית  -נפתלי להב ,רועי רז.
גיטרה ובס חשמלי  -ניר עורי ,אלון תמיר ,רועי רז.
תופים וכלי הקשה  -דיוויד וייס ,ארז משיח.

מקהלות




מרכז חינוכי מוסיקלי בפיקוח
משרד החינוך.
המרכז למוסיקה שמח לפתוח את
שעריו לכל הילדים ,הנערים
והמבוגרים מעמק המעיינות.
במרכז מלמדים טובי המורים,
המעניקים לתלמידים ידע
והכשרה לנגינה במגוון רחב של
כלים ,מן השלבים המקדימים
ועד הכנה לבגרות רסיטל.

נשמח להיות אתכם בקשר
מנהלת :רוחמה הניג
טל6065879 :
musicenter@maianot.co.il
מזכירה :מריאנה תמרין
טל6065624 :
mariana@maianot.co.il

המקהלה הייצוגית  -מקהלת "לי-לך" מכיתה ז'-י"ב.
מנצחת :הדס שטורמן.
המקהלה הצעירה  -מקהלת “לי-לך הצעירה” מכיתה ג'-ו'.
מנצחת :נגה תמיר.

תזמורות והרכבים







תזמורת כלי נשיפה  -לתלמידי שנה ראשונה ושנייה.
הרכב ביג בנד ג'אז  -נשפנים בוגרים.
הרכב כלי קשת בוגר.
הרכב כלי קשת צעיר.
הרכבי המגמה למוסיקה  -הרכב ג'אז ,הרכב אתני ,הרכב פיוז'ן.
הרכב מוסיקה קלה.

שימו לב :ההשתתפות במקהלות ,בתזמורת ,בהרכבים ובשיעורי
העשרה היא ללא תשלום נוסף לתלמידים הלומדים שיעור פרטני
במרכז למוסיקה.

העשרה  -תורת המוסיקה
שיעור פיתוח שמיעה ,תיאוריה וסולפז'  -העשרה זו מעמיקה
את הידע המוסיקלי של התלמיד ופותחת אופקים נוספים מעבר
לנגינה בכלי האישי  -חובת השתתפות לתלמידי שנה  3ומעלה
)ללא תשלום נוסף(.

רסיטל בגרות

אנו מעודדים תלמידים מתאימים לגשת לבחינת בגרות של 5
יחידות לימוד ברסיטל .התלמיד יקבל הדרכה וליווי מטובי המורים במרכז ויזכה במלגה.

הפעילות שלנו
קונצרטים  -קונצרט תלמידים לכל המשפחה ,קונצרט מרכזי בקמרון ,קונצרט מקהלות ,ערב סיום מגמת מוסיקה,
קונצרט סולנים מצטיינים ,קונצרטים כיתתיים ועוד.
יום מוסיקה  -יום העשרה לתלמידים הכולל  -סדנאות מורים ,כיתת אמן וג'אם סשן של המורים.
אירוח יום מגמות מוסיקה אזורי  -הכולל סדנאות ונגינה משותפת עם מגמות מוסיקה נוספות.
השתתפות ונגינה של הרכבים ,תזמורות ומקהלות בכנסים ארציים של משרד החינוך.
קונצרטים לילדי הגנים בשיתוף קרן קרב.

תוכניות משולבות עם בתי הספר
מגמת המוסיקה
"מוסיקה חוצה גבולות"  -מגמת מוסיקה משותפת ,המתקיימת פעמיים בשבוע במרכז למוסיקה.
במגמה לומדים במשותף תלמידי כיתות י'-י"ב של בי"ס גאון הירדן ובי"ס שק"ד .התלמידים נגשים ל 5-יחידות
בגרות עיוניות ומעשיות במוסיקה ,ומופיעים במשותף בטקסים בבתי הספר ובערבי מוסיקה שונים שלנו.
המקצועות הנלמדים :תורת המוסיקה ,תולדות המוסיקה ,עיבוד וקומפוזיציה והרכבי ביצוע.
רכז המגמה :יריב דומני .מורים במגמה :יריב דומני ,נעמה פרל ,רועי רז ואלון תמיר.

נש"ר







נגינה ,שירה וריקוד לכיתות ב’-ו’ של בתי הספר היסודיים  -ביכורה ,דקלים ,שק"ד ורימון.
כיתות ב'  -נגינה בכינור ,מטאלופון וחלילית.
כיתות ג'  -נגינה בכינור ,צ'לו ,מפוחיות ,חליליות ,מטאלופונים ,שירת הארץ ,תנועה ,היפהופ ותיאטרון.
כיתות ד'  -נגינה בכלי נשיפה
תזמורתיים ובכלי קשת ,שירת
הארץ ,תזמורת כלי קשת וכלי
נשיפה.
כיתות ה' ,ו’  -תזמורת בית
ספרית.

רכזות נש”ר :צילי פרי וצמרת
פשחור.
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להרשמה:
מריאנה 04-6065624 -
mariana@maianot.co.il
סולי 04-6065887 -
soli@maianot.co.il
או דרך אתר המועצה:
www.maianot.co.il/hugim

5

המרכז
למחול

תוכניות מיוחדות:
העשרה וכיתות אמן

המרכז למחול בעמק המעיינות
פועל משנת  1965ומהווה מזה
שנים בית יוצר לרקדנים צעירים.
המורים באולפן למחול בעלי
השכלה אקדמאית וניסיון
מקצועי בתחום ,ביניהם בוגרי
אקדמיות למחול ,בוגרי "הלהקה
הקיבוצית" ועוד.
המרכז פועל בפיקוח משרד
החינוך ומשרד התרבות והספורט,
ובתמיכתם.
לאורך השנה מופיעים התלמידים
בכנסי מחול בארץ ובמערכות
החינוך ,באירועי המועצה
ובישובים.

במקום מתקיימים שיעורי מחול אמנותי מגיל
 4.5עד  18במגוון סגנונות:






לימודי המחול מתקיימים
בתנאים נוחים :אולמות ממוזגים,
רצפות המיועדות למחול,
מערכות מוסיקה ופסנתר .לרשות
התלמידים עומדים מלתחות ,חדר
מנוחה מאובזר בשתייה קרה
וחמה ,מקרר ומיקרוגל לחימום
אוכל.
אנו פועלים להעניק לתלמידנו
תחושת בית ,יציבות ,חברות,
מקוריות ,יצירה ,ביטוי עצמי,
מחויבות ,חינוך והתחדשות.
מנהל המרכז :דני פירדמן
טל04-6065864 :
נייד052-5363875 :
מייל sd@maianot.co.il
רכזת מקצועית :אפרת לינצקי
נייד050-7346857 :
מיילrtzy@walla.co.il :
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משחקי מחול  -בלט טרום קלאסי
בלט קלאסי
מחול מודרני
היפ הופ
קומפוזיציה ורפרטואר
פלמנקו
מחול מזרחי

צוות המורים במרכז:
אלי פלח  -בלט קלאסי
רויטל בית און צור  -פלמנקו ,בלט טרום קלאסי ,משחקי מחול
אביטל מנו דותן  -מחול מודרני
ערבה גלעד  -היפ הופ וברייקדאנס
דפנה קניג  -מחול מודרני ויצירה
מייגן שילדס  -מחול מזרחי

במהלך השנה זוכים התלמידים
המתקדמים למפגשים עם רקדנים
מובילים ,להקות מחול מקצועיות,
משתתפים בכנסי מחול ארציים ,יוצאים
לימי העשרה ונחשפים לעשייה
העכשווית בתחום המחול בארץ.
לדוגמה:
 כנס מחול צעיר  -האגף להתיישבות
העובדת.
 כנס ע"ש יאיר שפירא ז"ל -
המרכז שותף להפקה בה משתתפות
בנות כיתות י'-י"ב.
 מופעי סיום השנה  -לקבוצה הבוגרת
בקימרון ולקבוצה הצעירה בזיידן.

מחול לילדי גן בגילאי 4.5-6
משחקי מחול  -בלט טרום קלאסי
חוג שבועי לחשיפת עולם המחול
והתנועה ע"י פיתוח הקואורדינציה,
שיווי משקל ,האזנה למוסיקה וחיבורה
אל הגוף והתנועה ,פיתוח הזיכרון
התנועתי והשמיעתי ,חיזוק הביטחון
העצמי ,הגוף והיציבה הנכונה .בנוסף
ניתנת הקניית כלים בסיסיים של הבלט
הקלאסי ותנועה עם אביזרים.

להרשמה:
סולי 04-6065887 -
soli@maianot.co.il
או דרך אתר המועצה:
www.maianot.co.il/hugim

חוגי מחול שלוחת מירב
הבנות יחשפו לעולם המחול ע"י פיתוח
הקורדינציה ,שיווי משקל ,האזנה
למוסיקה וחיבורה אל הגוף והתנועה,
חיזוק הביטחון העצמי ,הגוף ויציבה
נכונה.
נבין את הגוף והחלל ,נפתח טכניקה
ונחווה את עולם היצירה וההקשבה
פנימה.
הקבוצות יחולקו לקבוצות על פי גילאים
וכמות הנרשמות.
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מחלקת
ילדים ונוער
אנחנו:
גיא שרי ,חבר קיבוץ כפר רופין ,גדלתי
ב"נוער העובד" ,הדרכתי את נוער מעוז
חיים וחינכתי בבית החינוך גאון הירדן,
עובד סוציאלי קהילתי ,מנהל המחלקה.
guy@maianot.co.il
טל050-5456457 :

מחלקת ילדים ונוער אחראית לחינוך החברתי קהילתי לכל
ילדי העמק ונעריו תוך שימת דגש על החיבור לאזור ,מעורבות
ולקיחת אחריות ברמה היישובית ,האזורית ובחברה
הישראלית.
בכל יישובי המועצה תפעלנה מערכות חינוך משמעותיות
וערכיות ,המגיעות אל כלל הילדים ובני הנוער ,תוך קיום
פעילויות אזוריות ערכיות המהוות מקור לגאווה ושייכות.

ברמה האזורית:







קידום פעילויות אזוריות ערכיות משותפות ,חוצות
סקטורים.
יצירת מרחב אזורי משותף המשלים את הפעילויות
היישוביות  -קבוע וחד פעמי.
הובלת במות ביטוי לחוזקות בני הנוער ברמה האזורית.
פיתוח הגאווה של ילדי ובני הנוער באזור.

ליווי היישובים:
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כל מדריך שעובד עם
ילדים ונוער בעמק
יהיה מודרך במסגרת
מקצועית אזורית.
ההנחיה מתקיימת
בפורום מדריכי א'-ו',
פורום מדריכי נוער
ופורום רכזי חינוך.

תנועות הנוער:

אלירז מורן ,חברת טירת צבי ,גדלתי ב"בני
עקיבא" ,הדרכתי  3שנים את נוער טירת
צבי ,עובדת סוציאלית ,רכזת הנוער.
eliraz@maianot.co.il
טל050-7839776 :
תמר מור-רוזן ,אמא ,חברת שלפים,
גדלתי ב"בני המושבים" ,הדרכתי נוער
במושב עידן בערבה ,בוגרת תוכנית
מנהיגות לעובדים בחינוך ,רכזת א'-ו'
ו"בני המושבים".
tamar@maianot.co.il
טל050-7103667 :

פורומים:

בכל ישוב תהיה דמות בוגרת ומשמעותית המגיעה עד
אחרון הילדים.
הפעילות במערכת תותאם למצב ההתפתחותי של הילד
והקבוצה ותקדמם.
הפעילות תכוון לפיתוח תחושת הגאווה :בעצמי -בקהילה
היישובית  -באזור.
המערכות היישוביות יהיו יציבות ,בטוחות ומכילות את
השונויות בין החניכים.
המפגש והפעילויות במסגרות היישוביות יתמקדו ביצירת
במות שונות לביטוי ולחוויית הצלחה בחיבור לחוזקות
השונות של החניכים.

המחלקה מלווה
ומחזקת את תנועות
הנוער ,המובילות את
הקריאה ל"נוער מחנך
נוער" ומחזקות את
מנהיגות הנוער,
היציאה להגשמה
ולתרומה לחברה
הישראלית.
בעמק פועלות שלוש
תנועות :בני המושבים,
בני עקיבא והשומר
הצעיר.

תוכנית שנתית:
ילדים

נוער

טיול ט"ו בשבט
הפנינג חנוכה
ימים אזוריים בפסח
שוק "קח תן”
אולימפיאדה חקלאית בשבועות
פעילויות קיץ אזוריות
טיול מעברים לכיתות ו’

פעילויות על שביל עמק המעיינות
לילות לבנים בחופשים
מסע "בשביל עמק המעיינות”
פעילויות מניעה להתנהגויות סיכוניות
טיול ירח מלא
מתחם הנוער
פרויקט "החייל שלי" לקראת יום הזיכרון
פסטיבל "קאן זה כאן”
ריצת ניווט לזכר יותם גלבוע
ערב להקות רוק
 Ecommunityמנטל סביבתי לנכס חברתי
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פעילויות אזוריות
נוספות יתווספו
במהלך השנה -
פרי יוזמתם של
המדריכים
בפורומים

פעילויות מחלקת התרבות נתמכות ע”י

תרבות בעמק המעיינות

פשוט תרשו לעצמכם

עונת התיאטרון בקימרון תשע”ד איש חסיד היה | הסוחר מונציה | אם הבית | ליזיסטרטה | משאלה אחת ימינה | ועוד .אפשרויות המנוי :קוקטייל קלאסי  6 -הצגות  2 +סרטים 1 +
הצגה בהנחה .מחיר מלא .₪ 500 :לתושבי המועצה .₪ 450 :מיני מנוי משולב  4 -הצגות  1 +סרט  .מחיר מלא .₪ 380 :לתושבי המועצה .₪ 340 :מנוי תלמיד  -תלמידי בית הספר "גאון הירדן"
ו"שק"ד"  -יכולים לרכוש כרטיס מנוי ל 4-הצגות במחיר מיוחד של  .₪ 150כרטיס מוזל בערב ההצגה לתלמידים  /חיילים  /סטודנטים  -במחיר של ) ₪ 50עם הצגת תעודה מזהה( .הרישום
בעיצומו וימשך עד  .22.9.13מנויים אשר לא יחדשו את המנוי עד תאריך  22.8מקומותיהם ישתחררו למכירה .פתיחת עונה :אוקטובר  .2013הנחות והטבות לחברי הארגונים :הסתדרות
המורים “ /חבר”  /ארגון אלמנות ויתומי צה"ל  /יד לבנים סניף עמק המעיינות  /ארגון המורים  /ארגון עובדי צה"ל  /עובדי משרד הבטחון  /קופת חולים הכללית.
תזמורת נתניה הקאמרית הקיבוצית’ :אביב העמים’ מוצרט בפראג | העפרוני שר סרנדות | אלווירה מאדיגן בפריז | מחווה באווירה צרפתית | הכינור הלטיני | זיכרונות אהבה מפירנצה.
אירוע צמ”ד | ’תבואו תראו’ | ’תוצרת העמק’ | סרטי סופ”ש | הצגות לילדים | סרטים לילדים | פרשת דרכים | ’אחת משלנו’ | הפקות מקומיות | חבורת הזמר ’שדות שבעמק’
להרשמה והזמנת כרטיסים| ruti@maianot.co.il ,04-6065860 :

אתר המועצהwww.maianot.co.il :

מייל לפניות ,הצעות ,הערות ,הארות והצטרפות לקבוצת הדיוור הישירofira@maianot.co.il :

חפשו אותנו גם בFacebook -

מחלקת
הספורט
מחלקת הספורט שמה לה
למטרה לפתח את העיסוק
בספורט בקרב תושבי
המועצה מכל הגילאים ,וכל
הישובים ולקדם את מתן
האפשרויות לכל תושב/ת
לקבל ספורט נגיש ,זמין
וזול  -להנאה ,לבריאות
ולחינוך.

כדורעף

כדורגל

רכז ענף הכדורעף  -אהוד אשל ,חבר טירת צבי ,בוגר קורסי כדורעף
מדריכים מאמנים מוסמכים ומאמנים בכירים ,בוגר קורס מדריכים חדרי
כושר ובוגר קורס מאמנים של התאחדות בתי הספר לספורט .אימן עד
שנה זו את קבוצת הבוגרים.

רכז בית הספר :ינון אשכנזי  -חבר קיבוץ רשפים.
בי"ס לכדורגל עמק המעיינות ע"ש ארז אשכנזי ז"ל פועל זו השנה העשירית במרכז האימונים במסילות .הפעילות
משולבת עם מפעלות חינוך הפועל ת"א.

החוגים מיועדים לבנים ובנות מכיתה ה' ומעלה.
ילדי כיתות י' -י”ב ישחקו במסגרת ליגת העל של בתי הספר ובמסגרת
ליגת הנוער וגביע איגוד הכדורעף.
אימונים מתקיימים במתקנים ברחבי המועצה.
במסגרת המועדון משחקת קבוצת בוגרים המופיעה בליגה הלאומית.
פרטים :אהוד אשל 050-7279411 -

ע"ש ארז אשכנזי ז"ל

הפעילות מחולקת לקבוצות גיל:
 פעילות לילדי הגנים  -גילאי  4.5-6בליווי ההורים.
 ילדים א’-ב’
 ילדים ג’-ד’
 ילדים ה’-ו’
חדש !
אימוני כדורגל לילדות ונערות בשתי קבוצות גיל:
ילדות בגילאי  :8-13אימון פעמיים בשבוע.
נערות בגיל  :14-16אימון פעמיים בשבוע.

הפעילות הספורטיבית
כוללת שילוב ייחודי של
תכנים חינוכיים וקהילתיים
ומקפידה על ניהול
המערכת הספורטיבית -
בכפוף לחזון חינוכי ברור
ומוקפד וכל זאת תוך ארגון
תחרויות וטורנירים בענפי
ספורט שונים.
צוות המחלקה שוקד על
הקמה ושדרוג של מתקני
הספורט במועצה ,בכדי
לאפשר קיום הפעילות
בצורה מיטבית.
התושבים מוזמנים לפנות
בכל עת למחלקה בשאלות,
הצעות ובירורים ,ואנו
נעמוד לרשותכם בצורה
אדיבה ,אוהדת ויעילה.

פרטים :רותי דוד 04-6065860

מנהל המחלקה :דני פירדמן
טלפון משרד04-6065864 :
sd@maianot.co.il
נייד052-5363875 :

כדורסל

מזכירת המחלקה:
רותי דוד
טלפון משרד04-6065860 :
ruti@maianot.co.il

האימונים יתקיימו בשעות אחה"צ במגרשי הכדורגל במסילות.
במהלך שנת הפעילות אנו מקיימים מספר טורנירים.
פרטים נוספים והרשמה :ינון אשכנזי 054-7860109 -

התעמלות קרקע
לימוד ואימון יסודות ההתעמלות ,פיתוח כושר גופני ,גמישות ,כוח ,שווי משקל ,קורדינציה ,אומץ והתמצאות
באוויר.
מיועד לילדים בכיתות א’-ו’ בנים ובנות.
גילאים :כיתות א’-ב’ ,ג’-ד’ ,ה’-ו’.

כדורשת נשים
מדובר במשחק אשר בסיסו ועקרונותיו קלים מאוד ללימוד ולתרגול ואינו
דורש ידע ספציפי מוקדם או יכולת גופנית יוצאת דופן .יתרון נוסף
במשחק זה הוא שאין הגבלה לגיל שניתן ליטול חלק פעיל בו ,החל
מילדים ועד מבוגרים בגיל הזהב .זהו ענף ספורט אשר מתאים לכולם.
מעבר לכך ,מעניק ענף זה אפשרות השתלבות לאלה אשר מתקשים
להיות פעילים בענפים תובעניים יותר ,כגון ריצה ומשחקי כדור דינאמיים
ופיזיים יותר .בואו להצטרף לקבוצת כדורשת עמק המעיינות.
פרטים :נורית פרוכטמן 050-7431665 -
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להרשמה:
סולי 04-6065887 -
soli@maianot.co.il
או דרך אתר המועצה:
www.maianot.co.il/hugim

פעילות הכדורסל מתקיימת במסגרת מועדון גלבוע/מעיינות המשותף לשתי המועצות.
המועדון מפעיל בית ספר לכדורסל לילדים וילדות מכיתות א’-ד’ בישובים וקבוצות תחרותיות בכל הרמות מקט-סל
ועד נוער לאומית.
לפרטים וטפסי הרשמה:
מנכ"ל המועדון המשותף  -לירן וינקור050-9312642 :
אתר המועדוןsalhagilboa.co.il :
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רצי עמק המעיינות
מועדון רצי עמק המעיינות מוקם בימים אלו מתוך צורך בהקמת מסגרת תומכת לרצים בעמק המעיינות והאזור.
המועדון יהווה מעטפת מקצועית חברתית יחודית לרציו ,שישתתפו באירועי ריצה מרכזיים בישראל.
אנחנו מזמינים רצים )מגיל  17ומעלה( להצטרף לשורותיו.

מחלקת
צעירים
וקליטה

פרטים :רותי דוד ,טלפון במשרד 04-6065860 :מייל ruti@maianot.co.il

השפעה ועשייה צעירה:






להרשמה:
סולי 04-6065887 -
soli@maianot.co.il
או דרך אתר המועצה:
www.maianot.co.il/hugim

מחלקת צעירים וקליטה פועלת
לקידום ופיתוח עשייה והשפעה
של צעירים בוגרי שירות
ומשפחות צעירות ביישובים
ובעמק ,ולפיתוח תהליכי קליטה
ביישובים.
המחלקה מהווה כתובת עבור צעירים
בעמק במגוון תחומים:
 פיתוח מעורבות חברתית ומנהיגות.
 קידום יוזמות צעירות ביישובים
ובעמק.
 ייעוץ להשכלה גבוהה.
 מידע במגוון נושאים רלוונטיים
)תרבות ופנאי לצעירים ועוד(.

מועדון האופניים
החוג מתקיים במסגרת אופניים לכולם ומקנה יסודות רכיבה ,טכניקה ,כושר גופני ,טיולים ,הכרת הארץ והטבע,
תוך הקניית ערכים.
 מיועד לילדים ונוער מגיל .8
 מרכז הפעילות של המועדון נמצא במרכז עידן.
 חוג רכיבת שטח לגברים ונשים יפתחו על פי דרישה ולפי רמות רכיבה.
מדריכי ומאמני הקבוצה בוגרי מינהל הספורט ,בעלי ידע וניסיון עשיר ברכיבת שטח ואימון רכיבת אופניים.
פרטים :רותי דוד 04-6065860
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במקביל ,פועלת המחלקה בשותפות
עם יישובי העמק על מנת לחזק
תהליכי קליטה ביישובים ,המבוססים
על יצירת והעמקת קשר ושייכות,
במטרה לחזק את צמיחת היישובים,
את חלקם האיכותי של הצעירים בחיי
הקהילות ואת העשייה הצעירה.

בעלי תפקידים ביישובים:




ליווי והענקת מענה
לבעלי תפקידים
בתחום הצעירים
ביישובים.
ליווי והענקת מענה
לבעלי תפקידים
בתחום הקליטה
ביישובים.

קבוצות צעירות:
מחלקת צעירים וקליטה עוסקת בליווי קבוצות צעירות
הנמצאות בעמק ,במטרה לחזק את הקשר של חבריהן אל
האזור ,לפתח מעורבות חברתית ולייצר אפיקים לקליטה
עתידית בעמק .בין הקבוצות :סטודנטים בכפר איילים ,גרעין
"חקלאות בעמק" ,בוגרי מכינת העמ"ק ,בוגרות מדרשת עין
הנצי"ב ,בוגרי ישיבת מעלה גלבוע ,קבוצות עולים צעירות
)גרעיני צבר ובוגרי פנימיית גאון הירדן( ועוד.

מרכז מידע לצעירים:



רכזת המחלקה :יעל ברקן
yael@maianot.co.il
טל04-6065770 :

פורום צעירים :נבחרת של צעירים ממגוון יישובי העמק
נפגשת אחת לחודש לעיסוק בנושאים רלוונטיים מרכזיים.
במקביל ,פועלים כל אחד ואחת מחברי הפורום לקידום
יוזמה אישית שלהם ביישובם ובאזור או לקחת חלק
בעשייה יישובית  /אזורית.
קבוצות צעירות ביישובים :ביוזמת צעירי היישוב ,ובליווי
מקצועי של מחלקת צעירים וקליטה ,מוקמות קבוצות
צעירות לקידום עשייה צעירה ומעורבות בקהילה.
קורס עתודת מנהיגות קהילתית :המועצה האזורית מובילה
מהלך לבניית עתודת המנהיגות היישובית והאזורית.
באוקטובר  2013ייפתח קורס מנהיגים בקהילה לצעירי
עמק המעיינות  -קורס ייחודי ,במהלכו יאמצו המשתתפים
שפה וחשיבה קהילתית ויקבלו כלים מקצועיים למילוי
תפקידים בהנהגות היישובים.




ייעוץ להשכלה גבוהה ומלגות.
שליחויות צעירים ברחבי העולם.
קורסים וסדנאות לצעירים ולמשפחות צעירות.
דף פייסבוק "צעירים בעמק המעיינות" ,המתעדכן מדי
שבוע במידע רלוונטי במגוון תחומים.
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הספריות
בעמק

תקנון
ונהלי הרשמה

הספריה האזורית
והספריות הרב ישוביות -
בשבילכם.
הספריות הרב ישוביות:
בספריות הרב ישוביות ,המנוי להשאלת
האוספים ,פתוח לישוב המקומי ולכל
הישובים הסובבים אותו.

הספריה האזורית בנוה איתן  -בשבילכם.

בספריות אילו מתפתחת ומתרחבת
הפעילות לשעות סיפורצגה לילדים.
מוזמנים אליו כל ילדי הישוב המקומי
וגם ילדים והורים.

שעות פתיחה:
ימים א' ,ו-ג' בשעות 17.45 - 8.00
ימים ב' ,ד' ,ה' בשעות 15.00 - 8.00
טלפונים04-648085 ,04-6063543 :

פעילויות למבוגרים מתעדכנות במהלך
השנה.

הצטרפו למנויים שלנו ותוכלו לגלות את קשת האוצרות
שבספריה .בנוסף למבחר רחב היריעה של ספרים ,ספורת,
עיון ,שירה ,ביוגרפיות ,ספרי ילדים ,כתבי עת ,ועוד .ישנו גם
אוסף גדול ביותר של סרטי .DVD
בספרית הילדים ,למול אוסף הספרים ,ניתן גם “לרבוץ” בין
הכריות והבובות או לצפות בסרט בטלוויזיה .הכל זמין ומזמין.

ספריה רב ישובית נוה אור
www.neveur.library.org.il
שלומית שניר  /נחמה רייך
טלפון04-6063343 :

המידע מתעדכן ומופיע בשלושת אתרי הספריה האזורית:
 אתר הספריה ב'עלי כותרים':
www.maianot.libraries.co.il
 בפייסבוק של הספריה האזורית
 בפורטל הספר והספריות הכולל עידכונים על ספרים
חדשים ,פעילויות ,המלצות לספרים הכי חמים ועוד.

ספריה רב ישובית עין הנציב
www.hanatziv.libraries.co.il
רבקה שורק  -טלפון04-6062841 :

ספריה רב ישובית מעלה גלבוע
נעמי בשיא  -טלפון04-6067597 :
נייד054-5640620 :
www.maalegilboa.libraries.co.il

ניתן לצפות ב’עמוד הבית’ של 'עלי כותרים' בסרטוני היוטיוב
של הספריה ופעולותיה בישובי האזור ,וכן במדף דינמי של
הספרים החדשים לכל הגילאים.
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מדי שלושה שבועות מתקיימת בספריה שעת סיפורצגה
לכל אורך השנה .לגילאי הגן וכתות א'-ב'.
במהלך חודש הקריאה ברחבי הארץ ,מתקיים שבוע הספר
העברי בישובי המועצה.
כל הפרטים מתעדכנים בשלושת אתרי האינטרנט של
הספריה ,במיילים אישיים למעוניינים ,ובכרטיסי המידע
החודשיים של מחלקת התרבות .היו איתנו בקשר.

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות
ובנאמנות ,הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא
בעיון את נוהלי הרישום והתשלומים הבאים:
 .1חוגי המתנ”ס יפעלו בין התאריכים:
30.6.14 - 1.9.13
 .2פתיחה וקיום כל חוג מותנים במספר
מינימלי של משתתפים ,המשתנה מחוג
לחוג.
 .3משתתף בחוג יחשב כ"רשום" רק לאחר
תהליך ההרשמה וסיום נוהל התשלום.
 .4תושבים החייבים כספים למתנ”ס עבור
השתתפות בחוגים בשנים הקודמות ,יוכלו
להירשם לשנת החוגים החדשה ,רק לאחר
שיסדירו את חובם.
 .5התחלת הפעילות בחוגים מותנית
בתשלום לכל השנה מראש בפריסת
תשלומים שווים ,ללא ריבית והצמדה.
ניתן לשלם בכרטיסי אשראי או שיקים
דחויים) .תשלום בכרטיס אשראי -
בתוכנה מיוחדת שאינה "תופסת" את
מסגרת האשראי(.
 .6הנרשם ישא בעלות מחירו של חודש
השתתפות בפעילות ו/או בעלות מחירה
של פעילות גם אם השתתף בחוג פחות
מחודש ,או באופן חלקי.
 .7הנהלת המתנ"ס שומרת לעצמה את
הזכות לערוך שינויים בלוח הזמנים
ובתוכנית החוגים  /פעילויות .כמו כן
המתנ"ס רשאי להפסיק השתתפות
הנרשם במידה ואינו עומד בתשלום או/ו
בשל הפרת משמעת.
 .8בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים
להלן ,לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור
ימים אלה לא תוחזר תמורה.
 חודש ארוך יקוזז עם החופשות ,סה"כ
 32מפגשים במשך כל עונת החוגים
)לפי פעם בשבוע(.
 ימי החופשה נלקחו בחשבון בעת
תמחור עלות החוגים.
 .9החל משעת סיום החוג במתנ"ס
ושלוחותיו ,הילדים באחריות הוריהם.

נהלי ביטול השתתפות:
.1
.2
.3
.4
.5

.6
.7
.8

על מנת לבטל השתתפות בחוג ,יש לחתום על טופס
הוראת ביטול ולמסור למזכירות המתנ”ס.
יש להודיע על ביטול החוג עד ה 30-לחודש .הפסקת
תשלום תחול החל מהחודש שאחריו.
אין ביטול רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.
החל מ  - 1.4.14ואילך לא יאושרו ביטולים ולא
יבוצעו החזרים .המשתתף יחויב בעלות החוג עד סוף
השנה.
משתתף שיעדר מפעילות עקב מחלה ,שהות מחוץ
לישוב או מכל סיבה אחרת ,לא יקבל את תמורת
הפגישה בה לא השתתף .אם חלה המשתתף במחלה
ממושכת או נפגע בתאונה ,ימסור על כך הודעה
בכתב ויצרף אישור רפואי בתוך חודש מתאריך
האירוע .במקרה זה יזוכה באופן יחסי.
צ'ק חוזר ישא עמלת בנק שתשולם ע"י המשתתף.
זיכוי בתעודה )זיכוי במערכת(  -תקף לשנה בלבד.
במקרה של פרישה מחוג מוסיקה לא יוחזר הסכום
בגין שכירות כלי נגינה.
לבוגרי נש"ר כיתות ד' ,ה' ,ו' ) -כלי נשיפה וכלי קשת(
אין כפל הנחות.

בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשות
ולכן ,לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשים אלו.

הנני מאשר/ת שקראתי והסכמתי לתקנות המתנ"ס ואני
מתחייב לשלם את שכר הלימוד הנדרש.
שם ההורה____________________________ :
חתימת ההורה__________________________ :

ניתן להירשם גם דרך
אתר האינטרנט בכתובת:
www.maianot.co.il/hugim

תאריך הצטרפות לפעילות__________________ :
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טופס הרשמה לחוגים לשנת תשע"ד 2013-14
פרטי התלמיד
שם משפחה:

שם פרטי:

מספר ת.ז )כולל ספרת ביקורת(:

מין :ז  /נ )הקיפו בעיגול(

ביה"ס:

כיתה:

תאריך לידה עברי:

האב
שם פרטי:

האם
שם פרטי:

ת.ז:

ת.ז:

טלפון נייד:

טלפון נייד:

טלפון בעבודה:

טלפון בעבודה:

פרטים נוספים:

לועזי:

כתובת למשלוח דואר:

כתובת אי-מייל:
טלפון בבית:

פקס:

אבקש להירשם לחוגים הבאים:
 .1חוג:

מחיר:

אחים נוספים בחוגי המתנ"ס:
שם האח/ות

ת.ז:

תשלום באשראי:

תכנית
ארועים
שנתית

מחיר:

 .2חוג:

האירוע

תאריך

פסטיבל המעיינות

חוה”מ סוכות 21-22.9.2013

צעדת המעיינות ,ניווט משפחות

חוה"מ סוכות 22.9.2013

אירוע צמ”ד בגן השלושה

חוה”מ סוכות 23.9.2013

כנס המחול ע”ש יאיר שפירא

13.11.2013

חצי מרתון – אליפות ישראל בריצת כביש

6.12.2013

’ניווט יותם’ לזכרו של יותם גלבוע ז"ל

7.2.2014

טורניר כדורעף לזכרו של מתניה ראבינסון הי"ד

אפריל 2014

אליפות העולם במרוצי שדה

30.3-4.4.2014

צעדת השחר – לזכרו של רס"ן שחר בן ישי ז"ל

חוה"מ פסח 16.4.2014

’תוצרת העמק’ – חגיגה חקלאית לכל המשפחה

20.5.2014

’תבואו תראו’  -סדנאות פתוחות בעמק

30.5.2014

שם החוג:
₪

סכום לתשלום:

מס' תשלומים:

סוג כרטיס :ישראכרט  /ויזה  /דיינרס  /אמריקן אקספרס  /אחר
תוקף:

מספר כ.אשראי:
כרטיס ע"ש:
תשלום בהמחאות:

ת.ז:
יש לשדך את ההמחאות לטופס ההרשמה.

הצהרת בריאות
הנני מצהיר כי לנרשם אין מגבלות רפואיות.
הריני מצהיר כי למרות המגבלות הרפואיות המפורטות להלן אין מניעה להשתתפותו בתחום הפעילות.
הערות בריאות:

להרשמה:
סולי 04-6065887 -
soli@maianot.co.il
או דרך אתר המועצה:
www.maianot.co.il/hugim

הריני מאשר קבלת מידע לגבי אירועים ופעילויות של המתנ"ס ומחלקותיו בכתובת דוא"ל.
שם ההורה:
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חתימה:
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