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דבר ראש העיר
תושבים יקרים,

כמידי שנה, אני שמח להגיש לכם את חוברת החוגים 
והפעילויות של המרכז הקהילתי שלנו, הפועל כזרוע 
הביצועית של העיר כפר יונה לכל נושא פנאי וקהילה. 
העירייה מממנת את מרבית הפעילות של המתנ”ס, וכל 
אחת ואחד מכם יוכל למצוא שפע של פעילויות פנאי וחוגי 

העשרה להנאתכם.

התושבים  חיי  להעשרת  רבה  חשיבות  מייחס  אני 
בפעילויות תרבות, חוגים והעשרה, כמו גם לפעילות 
החברה והספורט בעיר. אנו עובדים ללא לאות על מנת 
לספק חיים איכותיים בעיר, ובכלל זה מגוון של פעילויות 
לשעות הפנאי לכלל תושבי העיר, ילדים, נוער ומבוגרים.

העיר כפר יונה מהווה אבן שואבת לחיי תרבות עבור 
כלל תושבי האזור וככזו, ניתן למצוא בה כל ימות השנה 
פעילויות רבות ומגוונות לשעות הפנאי לבני כל הגילאים. 
הפעילויות מתקיימות במרכז הקהילתי שלנו, עם צוותים 
וחוגים שונים לכלל  מקצועיים המעניקים פעילויות 

התושבים, ילדים ובוגרים.

בהזדמנות זו, אני מוצא חובה נעימה להודות לכל העושים 
במלאכה, שבדרכם המקצועית דואגים כל שנה להנעים את 
זמנינו בחוגים, אירועים ופעילויות. תודה, לחברי דירקטוריון 
יוזמה  ולצוות העובדים על עבודה מסורה,  המתנ”ס, 

והשקעה מרובה.

אני מאחל לכולנו שנה טובה ופורייה 
שלכם, 

אפי דרעי
ראש העיר

תושבים יקרים
אנו גאים לפרוס בפניכם את תוכנית הפעילות המתנ”ס 
לשנה הקרובה, מבין כל הפעילויות תמצאו קשת רחבה 
של חוגים לכל הגילאים ובכל התחומים, מחוגי העשרה 
דרך חוגים שונים במגוון ענפי ספורט, ביה”ס למחול, 

פעילויות התנדבות וחוגי מבוגרים.

אנו שמחים לעמוד בראש מערכת שגודלת משנה 
לשנה אשר כל תכליתה הינה לשרת אתכם,

השנה צוות המרכז הקהילתי בצוותא עם דירקטוריון 
המרכז הקהילתי שמו להם למטרה לשפר את איכות 
שירות הלקוחות, פתיחת תוכניות חדשות, והסדרת 

תהליכי ניהול המתאימים לעידן הנוכחי.

מערכת הטלפונים  בחודשים האחרונים הוחלפה 
למערכת חכמה וחדשנית במטרה לא לפספס אף 
לקוח. בין יתר השינויים, תוכלו להינות כבר בתחילת 
השנה מאתר אינטרנט חדשני ומעודכן, עם כל המידע 
הנחוץ, האתר נגיש לשירותינו, לרבות רכישת כרטיסים 
בית הקפה  יפתח  לכך  בנוסף  והצגות.  להופעות 

“מקיאטו” בלובי המרכז הקהילתי.

כמו כן עיריית כפר יונה מתחילה במהלך חודש ספטמבר 
שיפוץ רחב של כל חדרי השירותים בהיכל התרבות.

בחוברת תוכלו למצוא בין היתר מידע על צהרוני 
המרכז הקהילתי אשר בשנת הפעילות הקרבה 
באישורה של סגנית ראש העירייה הגברת יעל חן 
נפתחים מסגרות “גני צהרון”, העיקרון במסגרת זו 
הוא יצירת גנים שפועלים מ 7:30 ועד השעה 17:00 
מבלי שכמעט יהיה צורך לשנות את סביבתם הפיזית 
והחברתית של הילדים בגני הילדים, עוד תוכלו לקרוא 

אודות מעונות היום “פשושים” המצוינים שלנו.

אנו שמחים שהמתנ”ס ממוצב במקום גבוה מאוד כבית 
התרבות לתושבי היישוב, וגם השנה נמשיך להביא 
לכם תוכניות תרבותיות ומגוונות וזאת בשיתוף וועדת 

התרבות המדהימה שלנו.

הפעולות הנפלאות שעשינו בשנה החולפת וכל אותם 
פעילויות ותוכניות המוצעות לכם בחוברת זו לא היו 
יכולים להתקיים לולא תמיכה ללא תקדים מראש 
העירייה, סגניתו ויתר חברי המועצה ומעובדי העירייה, 
מהחברה למתנ”סים השותפה האיתנה בכל פעילות 
ופעילות, ולולא חברי דירקטוריון המרכז הקהילתי 
שעושים ימים כלילות בחשיבה ובקביעת מדיניות 
ברורה שכל תכליתה היא לקדם את היישוב שלנו 
קדימה. בהזדמנות זו אנו מודים לכולם על האמון הרב 

שצוות המרכז הקהילתי זוכים לו.

לסיום, אנו מזמינים את כולכם לקחת חלק בפעילויות 
התרבותיות, קהילתיות שמתרחשת במרכז הקהילתי 
שלנו בכפר יונה, בואו בהמוניכם והירשמו לחוגי המרכז 
הקהילתי, לפעילויות השונות ותהיו חלק ממשפחת 

מרכז קהילתי כפר יונה.

שנה טובה, שנת שגשוג והצלחה לכולנו! 

דבר יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל המרכז הקהילתי

יגאל סתיו

יו”ר דירקטוריון

ניסן גז 

מנכ”ל
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המרכז הקהילתי,

מנהלה

 מזכירות המרכז הקהילתי: 
 פתוחה בימים א’-ה’

בין השעות: 8:00-12:00 | 16:00-19:00

 בימי ו'
בין השעות: 8:00-11:00

 שדרות מנחם בגין 
 טלפון: 09-8985111 | פקס: 09-8947881

kfaryona@matnasim.org.il :מייל

צוות המרכז הקהילתי כפר יונה
מיילטלפוןתפקידשם

09-8985111Nissan@matnasim.org.ilמנכ"ל המרכז הקהילתיגז ניסן

09-8985111kfaryona@matnasim.org.ilמנהלניתגינצלר שלומית

09-8985111Rsafi@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת כספים וכוח אדםזילברמן דורית

09-8985111tarbut@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת תרבות ואירועים, סל תרבות ושיווקחי ניצה

09-8985111musica@kfaryon.matnasim.co.ilמנהל הקונסרבטוריוןוולוך מרק

09-8985111musica@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלנית הקונסרבטוריוןאגלמז סוזי

09-8941503sport@kfaryon.matnasim.co.ilמנהל אגף ספורט ישוביויזל ישראל

09-8985111sigalit900@gmail.comמנהלת תחום גיל הרך וצהרוניםסימן טוב סיגלית

09-8986469galit.moran@gmail.comמנהלת מעונות יום “פשוש”מורן גלית

09-8941503maofdance@gmail.comמנהלת בי”ס למחול “מעוף”חיון יעל

09-8941407dnoarky@gmail.comמנהל מחלקת ילדים ונוערסולבי דארל 

09-8985111kehila@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת תחום קהילה ומתנדביםקופמן טלי

09-8985111rakzim@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירהשדה ליזה

09-8985111sigal7000@gmail.comמזכירהאהרוני סיגל

09-8985111מזכירהקורן נעמי

09-8985111musica@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירת בי”ס מנגןסמברסקי פלורה

09-8985111gadrabina789@gmail.comתרבות תורניתרבינא גד

09-8971134libyona@gmail.comמנהלת הספריה הציבוריתשקד כהן תרצה

חברי דירקטוריון
סתיו יגאל: יו”ר דירקטוריון. 1
רייס רונן: יו”ר ועדת כספים. 2
וייס לימור: יו"ר ועדת כוח אדם. 3
עידית בר-זוהר:  חברת דירקטוריון. 4

רז שחר: חבר דירקטוריון. 5
חדווה מונטיאס: חברת דריקטוריון. 6
מוטי עבו: מנהל מחוז מרכז בחברה למתנסים. 7
נאוה ארצי:  חב' למתנסים מחוז מרכז . 8
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על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, 
נא הקפידו לקרוא את נהלי הרישום והתשלומים.

כללי הרשמה
• פתיחת וסגירת חוגים מותנית במספר 	

משתתפים.

• הנהלת המתנ"ס רשאית ע"פ שיקול דעתה 	
לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד 

חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.

• במקרה של ביטול חוג ע"י המתנ"ס יוחזר החלק 	
היחסי של התשלום לנרשמים.

• משפחה אשר חייבת כספים למתנ"ס לא תורשה 	
להשתתף בפעילות המתנ"ס עד לסילוק החוב.

• פעילויות המתנ"ס מבוטחות 	

• ההנהלה רשאית להפסיק פעילות משתתף 	
במידה והוא פוגע בפעילות השוטפת.

• הרישום ע"פ פרסום, כל הקודם זוכה. 	

• במקרה של תלונה או אחר לגבי חוג או תפקוד 	
מדריך, ניתן לפנות בכתב )בטופס מיוחד 
במזכירות המתנ"ס( לא יאוחר מ- 14 יום 

מתאריך המקרה.

•  הנחות:	
 5% על חוג שני לבית אב )הזול מבניהם(.

 10%על חוג שלישי ומעלה לבית אב
)הזול מבניהם(.

• חיסורים: התשלום בגין הפעילות הינו חודשי 	
 ומשתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
בימי חג, מועד וימים מיוחדים לא תתקיים 

פעילות בחוגים, ואין החזר בגינם.

תנאי התשלום
• התשלומים לחוגים ייעשו באמצעות כרטיסי 	

אשראי, הוראות קבע או מזומן מראש לכל שנת 
הפעילות.

• מאשר למתנ"ס להשתמש בפרטי כרטיס 	
האשראי שלי שנמסרו במעמד הרישום.

• משתתף שלא יתמיד בתשלומים תהיה הנהלת 	
המתנ"ס רשאית להפסיק את השתתפותו וזאת 

לאחר התראה של שבעה ימים.

• עבור הוראת קבע שחזרה יחויב הלקוח בכיסוי 	
ההוצאות על סך 25 ₪.

שיעור ניסיון
• כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור לפני ביצוע 	

הרישום. במידה והחליט להירשם, ישלם גם 
עבור השיעור הנ"ל.

• נהלי הרישום נכתבו בלשון זכר אך מתייחס לשני 	
המינים ללא כל הבדל.

ביטול השתתפות
• בקשות להפסקת פעילות יטופלו אך ורק לאחר 	

מילוי טופס ביטול במזכירות המתנ"ס, לא יעשו 
ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג

• ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך 	
בחוג לכל דבר ועניין.

• ביטול החוג מחוייב בתשלום מלא של אותו חודש, 	
המשתתף זכאי להשתתף בחוג עד סוף החודש.

• בקשות להפסקת הפעילות החוגים תתקבלנה 	
עד 31/3/2017, לאחר מועד זה לא ניתן יהיה 

לבצע ביטולים.

• במידה והחוג לא יפתח משיקולי המתנ"ס, 	
יוחזר הכסף במלואו לנרשם. 

•  לא ניתן לבטל חוג ולקבל כספים בחזרה	
רטרואקטיבית.

• אם חלה המשתתף )שבועיים לפחות( או נפגע 	
בתאונה, ימסור על כך הודעה בכתב ויצרף 
אישור רפואי מתאים, בתוך חודש מתאריך 
האירוע. במקרה זה יזוכה המשתתף בתמורת 

החוגים בהם לא השתתף.

נוהלי הרשמה ותשלומים לחוגים ופעילויות מתנ"ס כפר יונה - שנת פעילות 2016-2017
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לוח חופשות בימים אלה לא ייתקיימו חוגים ופעילויות

תאריכיםימים חג 

סגור2.10-4.10 א’-ג’ ראש השנה

סגור11.10-12.10 ג’-ד’ יום כיפורים

סגור16.10-17.10 א’-ב’סוכות

סגור23.10-24.10א’-ב’שמחת תורה 

פעילות כרגיל25.12-1.1.17א'-א'חנוכה

פעילות כרגיל12.3-13.3.17 א’-ב’פורים

סגור10.4-17.4.17ב-גפסח

החוגים יתקיימו עד השעה 23.4.1719:00א'ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה

החוגים יתקיימו עד השעה 30.4.1718:00 א ’ ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

סגור1-2.5.17ב-גיום הזכרון ויום העצמאות
סגור30.5.17-31.5.17ג-דשבועות 

 המרכז הקהילתי: מנהלה, מזכירות, קונסרבטוריון, חוגים, אולם המופעים.  

 רח’ מנחם בגין, 09-8985111

 ביה”ס “עמל- אולם ספורט. חוגי ספורט: כדורסל, ג’ודו, אמנויות לחימה התעמלות קרקע. 

 רח’ גיבורי ישראל, 09-8986506

 הספריה הציבורית: רח’ מנחם בגין 20, 09-8971134

 היכל הספורט- ליד חט”ב ותיכון “איש שלום”: חוגי ספורט, חוגי ביה”ס למחול. 

 רח’ נחל פולג, 09-8941509

 מגרש כדורגל: חוגים וליגת כדורגל. רח’ הגליל

ביה”ס “רימון”: חוגי נגינה-קונסרבטורון, תיאטרון נוער. רח’ יקינטון

 ביה”ס “בר-אילן”-אולם הספורט: חוגי ספורט. רח’ הדרים

 מגרש משולב- מגרש טניס: מועדון טניס-חוגי ילדים, מבוגרים. 

 רח’ מנחם בגין )סמוך למרכז הקהילתי(

 מרכז האומנות: חוגי אומנות ילדים ומבוגרים. רח’ אלי כהן 5, 09-8945174

 מועדון הנוער ”הדרים 21 ”: פעילויות לנוער. רח’ הדרים 21 , 09-8941407

 בתי ספר-עמל, הדר, רימון: פעילות צהרוני בי"הס

 מעון יום “פשוש גולני”: תינוקיה, פעוטון, גנון. רח’ גולני, 09-8949199 

 מעון יום “פשוש יקינטון”: תינוקיה, פעוטון, גנון. רח’ יקינטון, 09-8986469

מעון יום “פשוש נחל זויתן”: תינוקיה, פעוטון, גנון. רח’ נחל זויתן, 09-8652866

מוקדי פעילות בישוב
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מחלקת תרבות 
ואירועים

 ניצה חי: 
מנהלת תרבות, סל תרבות יישובי 

 ושיווק. 
בעלת תואר שני במנהל עסקים 
ומשאבי אנוש, בעלת ניסיון וידע 

רב בתחום התרבות וההפקה

טלפון: 09-8985111
  tarbut@kfaryon.matnasim.co.il :מייל

משתלם לעשות מנוי 

 ליד הבית,  

הכי טוב הכי קרוב!

ארוחה טעימה

2

17.12.16

נותרו מספר מקומות  אחרונים, מהרו להרשם

21:00 מוצ"ש | בשעה 

14.1.16שעה של שקט

3
25.3.17יהודים רעים

5

1

29.10.16 משפחה עליזה

6

27.5.17 סליחות

7

21.7.17 לרקוד עם אבא

18.2.17חצוצרה בואדי

4

לפרטים והרשמה: טל: 09-8985111 | פקס: 09-8947881

ה ר ו מ ש ם  י י ו נ י ש ל ת  ו כ ז ה  | ח  . ל . ט

ם י י ו נ מ ה ת  נ ו ע
2 0 1 7 -2 0 1 6

 היכל התרבות כפר יונה מציג:
מיטב ההצגות ממיטב התיאטראות

חוברת התרבות המלאה 

בקרוב אצלכם בתיבות 

הדואר ובאתר
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תושבים יקרים, 

מעורבים  להיות  מוזמנים  הינכם 
לות  בפעי חלק  ולקחת  בקהילה 

ההתנדבות הקיימת בישוב. 

ישנם פרויקטים רבים ומגוונים. בניהם 
אנו פועלים למען ילדים, נוער, מבוגרים, 
קשישים ואנשים עם צרכים מיוחדים. 
הפעילויות מתקיימות בגני הילדים, 
בבתי הספר, במועדון הנוער, בתנועות 

הנוער ובמועדונים נוספים.

הפרוייקטים מבוצעים בשיתוף אגף 
החינוך, אגף הרווחה, המרכז הקהילתי, 

עמותות ותנועות הפועלות בישוב. 

חשוב לנו להתאים את ההתנדבות 
כל  של  ולרצון  לכישורים  ליכולת, 
מתנדב ומתנדבת ואנו פתוחים לשמוע 

רעיונות ליוזמות ופרויקטים חדשים. 

המתנדבים במרכז הקהילתי שייכים 
לתנועת של"מ )שירות לאומי למבוגר( 
ומקבלים הדרכה והנחייה מקצועית 
בתחומים בהם עוסקים. קיים שיתוף 
פעולה בין מתנדבי של"מ למתנדבים 

בעמותות השונות בישוב.

ליזום, ליטול חלק  הינכם מוזמנים 
ולפעול עם ולמען הקהילה, אנו ניתן 

לכם את הכלים והתמיכה לכך.

תכניות ההתנדבות בכפר: 
זהב בגן, נ.מ.ש )נוער מקדם שונות(, סע”ר )סיוע עזרה ראשונה(
ם,  י חברתי נים  מועדו רים,  הו ירת  סי ה,  ספרי באהבה,  כריך 
הכפר,  משוטטי  נגישה,  קהילה  מיוחדות,  אוכלוסיות  בטן,   פרי 
טיולי +60, ספורט 60+, יזמות קהילתית 60+, סבתות בג'ינס, ביגודית 

הכפר יד 2, רח"ל )רשות חירום לאומית(, 

ארגוני התנדבות בכפר יונה: 
מועדון  לצ'ה, האגודה למען החייל, המשמר האזרחי,  ליגת לה 
ביטוח  לקשיש-  יעוץ  שירות  הקשיש,  למען  העמותה   , רוטרי
בדרך.  עזרה  בסרטן,  למלחמה  האגודה  אחד,  על  אחד   לאומי, 
להצטרפות לאחד מתחומי ההתנדבות, לשאלות ולהתייעצות ניתן לפנות 

לטלי ולרכזות של"מ בישוב בימי ב' בבוקר. רצוי לתאם מראש. 

ruthmazora@gmail.com ,050-9222334 -רות מזור 
דליה אלדרור- 054-4338656 

 רכזת תחום: טלי קופמן
kehila@kfaryon.matnasim.co.il :מייל

 תחום
קהילה ומתנדבים

מה שעשינו למען 
עצמינו מת איתנו, מה 
שעשינו למען אחרים 

חי לנצח

“
“
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מיקוםמחיריוםמדריךגילחוג

 ג' פעם בשבועייםסימה אסייגמבוגריםתנ"ך
מרכז קהילתי60 ₪ לחודש 9:30-11:00

מרכז קהילתי30 ₪ה' 9:30-11:00מלווינהמבוגריםאנגלית

א', ד' 8:00-10:00מירב ימיןמבוגריםפילאטיס
1 מפגש בשבוע 75 ₪

2 מפגשים בשבוע 110 ₪
3 מפגשים בשבוע 200 ₪

מרכז קהילתי

ב', ה' 8:00-10:00משה הרצמןמבוגריםאלבאום )חדש(

1 מפגש בשבוע 75 ₪
2 מפגשים בשבוע 110 ₪
3 מפגשים בשבוע 160 ₪
4 מפגשים בשבוע 200 ₪

מרכז קהילתי

מגרש פטאנקללא תשלוםב' 18:00-20:00אוסי מרגליתמבוגריםפטאנק

חדש! קהילה משחקת 
מרכז קהילתי40 ₪ למפגש ד' 10:00-11:30רוני כהןמבוגרים)תיאטרון(

יציאה מהמרכז קהילתיללא תשלוםא', ד' 19:00אידהמבוגריםהליכה נורדית

ילדים בעלי צרכים תנועה וספורט
 גילאי 3-6 ימי ג שעה: 18:00-18:45שני חוטנרמיוחדים

מרכז קהילתי120 ₪ לחודשגילאי 6-10 ימי ג שעה: 19:30-18:45

 טל דגן נשים לפני ואחרי לידהליגת לה לצ'ה
ג'ני אלמליח

ה' אחת לשבועיים 
שעה 10:00

מרכז קהילתי- ספריהללא תשלום

מועדון חברתי לאנשים 
אבי גלאםמבוגריםעם מוגבלויות

ימים א'
10:00-12:00

מועדון החברתי של פרטים בהמשך
הקהילה האתיופית

 ימי א' אחת לחודשיזמות קהילתית+60הפרלמנט
 מרכז קהילתי עלות: 10 ₪ 20:00

חדר 304

 ימי ג' אחת לחודשיזמות קהילתיתמבוגריםמתוקים בסכרת
מרכז קהילתימחיר למפגש: 10 20:00₪

* התשלום יגבה עבור 4 חודשים מראש בתשלומים
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** התכנסות - חצי שעה לפני המופע או היציאה

* בפעילות במתנ"ס המחיר כולל קפה ומאפה

“סבתות בג’ינס”
תוכנית סבתות בג'ינס והרצאות לקהילה הינם תוכניות ביוזמת מתנדבים מתוך הקהילה המפתחים בשיתוף המרכז הקהילתי 

את תרבות הפנאי בישוב. השנה נחגוג עשור לפעילותן של "הסבתות" ולכבוד זה מזמינים גם את הסבים להשתתף.

פעילות במתנס* יציאה מהמתנס

מיקום מחירפירוטשם המדריך/ אומןהפעילותשעהתאריך

"יאיר ניצני מרים 26.9.1610:00
יאיר ניצניגבה"

הרצאה משוחררת ומצחיקה, המתארת סיטואציות 
מהמשפחה, השכונה וההויה הארץ-ישראלית שקל 

לכולנו להזהות איתן.
היכל 50

התרבות

"מלכת היופי של 28.11.1611:00
גילה טלירושלים"

גילה תפיח חיים בדמויות הססגוניות מספרה של שרית 
לוי-ישי, תיקח אותנו למסע בשכונת נחלאות, המעדניה 

בשוק מחנה יהודה, שכונת הכורדים ועוד.
130

יציאה 
מהמרכז 
הקהילתי

במופע משעשע וסוחף השחקנית רינה גליקו מחליפה  רינת גליקו"חיים במסכות"26.12.1610:00
היכל 50מסכות ומגלמת דמויות מהחברה הישראלית.

התרבות

היכל 50פרטים יינתנו בהמשך.30.1.1720:00
התרבות

רבקה זהר עם מיטב הלהיטים, ושירים חדשים שנכתבו רבקה זהר ולירון לבמופע27.2.1710:00
היכל 50ע"י הצמד 

התרבות 

 "לא שווה 27.3.1710:00
הצגת יחיד של מגי רום המביאה את סיפור חייה הלא מגי רוםסיכת ראש"

היכל 50יאומן, במציאות הישראלית.
התרבות

סיור בעקבות 15.5.1710:00
 סיור בנהריה וסביבתה עברון, כפר ורדים ועוד..טלי בצלאל"גבורת נשים"

130בעקבות נשים וחזונם.
יציאה 

מהמרכז 
הקהילתי

היכל 50פרטים יינתנו בהמשך.26.6.1710:00
התרבות
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תושבים יקרים,
קונסרבטוריון כפר יונה ביסס את עצמו במרוצת 
מוסיקלי  לחינוך  ומוביל  מרכזי  כגורם   השנים 

בכל איזור השרון. 

מטרת הקונסרבטוריון היא קידום החינוך המוסיקלי 
על כל מרכיביו: 

העשרה מוסיקלית   • נגינה /שירה  לימוד 
ות  • פיתוח היצירתי נות  י י • שאיפה למצו

• פיתוח  ן העצמי  • שיפור הביטחו
ות עמידה על הבמה. י ומנו מי

מצעדיהם  תלמידיו  את  מלווה  הקונסרבטוריון 
הראשונים לאורך כל שלבי התפתחותם עד להיותם 

מוסיקאים בוגרים. 

נהנים  / שירה, התלמידים  הנגינה  לימודי  לצד 
השתתפות  מפעילות מוסיקלית ענפה שכוללת 
בהרכבים מופעים ותחרויות שיוצרים עבורם חוויה 

בלתי נשכחת.

מוסיקלי  כבית  הקונסרבטוריון משמש  כמו-כן, 
עבור כל תושבי העיר בכל קשת הגילאים מתוך 
ידיעה כי חינוך מוסיקלי איכותי גורם ליצירת קהילה 
 תרבותית, מגובשת, בעלת מודעות עצמית גבוהה.

סגל המורים של הקונסרבטוריון מורכב ממוסיקאים 
מובילים, בעלי ניסיון בתחום החינוך המוסיקלי.

 קונסרבטוריון 
 כפר יונה 

בפיקוח משרד החינוך

 מנהל: מרק וולוך 
 מנצח, בוגר האקדמיה הממלכתית 

למוסיקה בפרנקפורט - גרמניה.

 מנהלנית: סוזי אגלמז 
בוגרת תואר ראשון בחינוך.

 טלפון: 09-8985111 שלוחה 6 
musica@kfaryon.matnasim.co.il :מייל

 מוסיקה - 
““חינוך למצויינות

הקונסרבטוריון מפעיל תכנית “בית ספר מנגן” בבתי 
החינוך היסודיים בכלי קשת וכלי נשיפה על מנת 
להעניק חשיפה מוסיקלית רחבה בקרב כל אוכלוסיית 

התלמידים בעיר. 

התכנית מהווה מנוף ליצירת תזמורות נוער לכלי קשת 
וכלי נשיפה אשר מלוות את הפעילות התרבותית 

בעיר ומייצגות את כפר יונה ברמה הארצית.

 אחד המיזמים המיוחדים והחדשניים השנה- 
הוא הקמת תזמורת הורים ובוגרים, שתאפשר לכל 
תושב, שחלם אי פעם לנגן בתזמורת להגשים את 

חלומו.
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3,4,5  חינוך מוסיקלי לגילאי 
בשיטת “אורף”

מחקרים מדעיים בשלושת העשורים האחרונים הוכיחו 
מעבר לכל ספק כי חינוך מוסיקלי בשנות החיים הראשונות 

תורם תרומה מכרעת לעיצוב אישיותו של הילד. 

לחינוך המוסיקלי השלכות רבות על יכולות הלמידה של הילד 
ועל התפתחותו הרגשית והאינטלקטואלית. 

עיסוק בפעילות מוסיקלית תורם באופן מובהק ליכולת הריכוז, 
המיקוד ותשומת הלב, ומשפר את מיומנויות השפה, החשיבה, 

הדמיון והיצירתיות. 

שיטת “אורף” הינה השיטה המובילה בעולם לחינוך מוסיקלי 
בגיל המוקדם, המפתחת את כל המיומנויות הדרושות להמשך 

לימודי המוסיקה.

 גילאי 3-4 . 1
 השיעורים יתקיימו בימי ה’ בשעות: 16:45, 17:30 

 משך השיעור: 30 דקות | 185 ₪ לחודש.
בהדרכת אלכסנדר יגודין, בעל תואר שני בזמרה והוראת 

מוסיקה, זמר ושחקן, בעל נסיון רב בתחום החינוך 
המוסיקלי לגיל הרך. 

 גילאי 5-6  . 2
השיעורים יתקיימו בימי ב’ בשעה 17:30 ובימי ד’ בשעות 

17:30 ,16:45 ,16:00 
 משך השיעור: 45 דקות | מחיר 185 ₪ לחודש.

 בהדרכת לריסה צ’רנאוצן, 
ראש מחלקת העשרה והגיל הרך.

 מסלול מצויינות מוסיקלית 
לתלמידי כיתות א'

מסלול מיוחד שיוצר לילדים מפגש עם 
 עולם קסום של צלילים בדרך חווייתית 
המפתחת את המיומנויות והרגלי הלמידה 
 הדרושים לקראת לימודי נגינה פרטניים 

באמצעות: 

פיתוח שמיעה • פיתוח קצב • 
קואורדינציה • קריאה, כתיבה 

ושירת תווים • הכרת המקלדת 
• נגינה בכלי נקישה מלודיים • 

האזנה מודרכת

חשוב  תהליך  מהווה  הראשונה  השנה 
ת  קלי סי המו נה  פלי סצי הדי להפנמת 
כל  לאבחן את התאמתו של  ומאפשרת 
תלמיד באופן אישי, לכלי נגינה על פי כישוריו. 

* קבלה למסלול לאחר אבחון כישורים 
אישיים.

 בהדרכת- לריסה צ’רנאוצן רכזת המחלקה, 
בעלת תואר שני במוסיקה, התמחות וניסיון 

רב בחינוך מוסיקלי לגיל הרך

השיעורים יתקיימו בימי א' בשעה 16:30 
 ובימי ג' בשעה 16:15

משך השיעור: 90 דקות 

שכר הלימוד: 250 ש”ח
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 מנצחת: שרון רם
ניהול מוסיקלי ופסנתר: רני גולן

המקהלה מעניקה יסוד ללימוד שירה אמנותית 
לילדים. מקהלת “תמוז” מעלה מידי שנה הפקה 
מוסיקלית מקורית המבוססת על יצירות מופת של 

ספרות/ שירה לילדים. 

בשלוש השנים האחרונות העלתה המקהלה את 
יצירות המופת “דב דובוני בן דוביים מצחצח נעליים” 
ו”איה פלוטו” מפי לאה גולדברג, למוסיקה של רני 
גולן ו”ארץ הילדים” על פי “זרעים של מסטיק” מפי 

לאה נאור ונחום היימן.

המקהלה הופיעה במסגרת סל תרבות לכל גני 
הילדים בעיר, בפני הקהל הרחב ובכנסי מקהלות 

ילדים ארציים מטעם משרד החינוך.

הילדים  אופרת  את  המקהלה  תעלה   השנה 
“ציפור עם מזוודה” על פי שיריה של המשוררת 
שלומית כהן-אסיף ומוסיקה מקורית מאת רני גולן.

המקהלה פועלת בשתי שכבות גיל:

 מקהלה צעירה- לתלמידי כיתות א' - ג': 
 בימי ד' 17:30-18:45

 מקהלה בוגרת- לתלמידי כיתות ד' - ו': 
בימי ד' 15:30-17:30 

 שכר הלימוד: 230 ₪
 לתלמידים הלומדים בקונסרבטוריון נגינה. 

 מבחני קבלה )אודישנים( למקהלה
 יערכו ביום ד' 24.8.2016. 

את השעות יש לתאם עם מזכירות הקונסרבטוריון 

מקהלת הילדים הייצוגית “תמוז”
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““
 לשיר מכל הלב, 

לשיר כשאתה אוהב  שירה, פיתוח קול 
לתלמידי כיתות ז’-יב’

• לימודי שירה/ פיתוח קול )פרטני / זוגי*(	
• השתתפות בהרכב ווקאלי 	
• לימוד תורת המוסיקה/ פיתוח שמיעה	

המסלול הווקאלי

להקת צעירי כפר יונה
בניהולו המוסיקלי של יורם צדוק

 להקת הנוער העירונית הייצוגית 

לגילאי 15-20

* הקבלה ללהקה מותנת במבחן קבלה )אודישן(

אנסמבל “ווקליזה”
בניהולה המוסיקלי של אנה גורדון

הרכב ווקאלי ייצוגי של הקונסרבטוריון השר במגוון סגנונות 

מוסיקליים.

* לזמרים/ות הלומדים/ות פיתוח קול.

 * הלימוד בזוג מיועד לתלמידי/ות כיתות ז’-ח’ בלבד
**הלימודים מאפשרים השתתפות במגמת המוסיקה בתיכון והכנה לבגרות בשירה.
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שכר הלימוד

 1    ש”ש )60 דק'(-  495 ₪   )330 ₪ למסיימי בי"ס מנגן לשנה הראשונה בלבד(
3/4 ש”ש )45 דק'( - 430 ₪

 1/2 ש”ש )30 דק( - 350 ₪
* לימוד בזוג )לתלמידי גיטרה ופיתוח קול בשנה ראשונה בלבד- 3/4 ש"ש( 330 ₪

** מחיר מיוחד לתלמידי תכנית "בית ספר מנגן".

• שכר הלימוד כולל את כל פעילות ההעשרה המוסיקלית )לימודי תורת המוסיקה 	
והשתתפות בהרכב( המהווה חלק בלתי נפרד מתכנית הלימודים בקונסרבטוריון

גופים ייצוגיים
• מקהלת הילדים הייצוגית “תמוז” 	

• תזמורת קאמרית )כלי קשת( 	

• תזמורת הנוער לכלי נשיפה	

• תזמורת ג’אז	

• “ווקאליזה” - הרכב ווקאלי ייצוגי	

• צעירי כפר יונה - להקת הנוער הייצוגית 	

• המקהלה הקאמרית כפר יונה	

מנצחת: שרון רם

מנצח: מיכאל גלוזמן

מנצח: יבגני ויינברנד

מנצח: מתן קליין

מנצחת: אנה גורדון

ניהול מוסיקלי: יורם צדוק 

מנצח: צביקה קמינר 

גילהכליםמקצוע הלימוד

מגיל 7פסנתר

מגיל 7כינור, צ’לו**כלי קשת

מגיל 10חליל צד, קלרינט, סקסופון **כלי נשיפה מעץ

חצוצרה, טרומבון, קרן יער, כלי נשיפה ממתכת
מגיל 10בריטון

*גיטרה
מגיל 10קלאסית, חשמלית, בס

מגיל 8יוקללה )גיטרה קטנה(

מגיל 9תופים / כלי הקשה

מגיל 12*פיתוח קול )שירה(
)אחרי החלפת הקול(

לימודי נגינה/ שירה פרטניים

 חדש!! 
תזמורת הורים

מיזם מוסיקלי מיוחד להורים ובוגרים בכלי נשיפה 

והקשה, המעוניינים להגשים חלום ולנגן בתזמורת

 התכנית מיועדת למי שניגן בעבר 
ולמי שרוצה להתחיל מהתחלה.

 מחיר השתתפות: 260 ₪ 
לפרטים: זוסיא רודן, טלפון: 054-4402075
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ביה”ס למחול “מעוף” קיים זו השנה ה-26 
ומהווה מסגרת מקצועית שבה מתפתחת 
חשיפת  על  בדגש  ל  במחו נות  י המצו
ותוך  התלמידים למגוון סגנונות המחול 
פיתוח היצירתיות בהתאם לרמה ולגיל, החל 
מהגיל הרך ועד לבוגרים. בביה"ס צוות מורים 
בכיר וברמה מקצועית גבוהה, המקנים כלים 
לתלמידים ומפתחים בהם מיומנויות מחול 
שונות לצד מתן יחס אישי ומענה לצרכיהם.
במעוף נלמדים תחומי מחול שונים כגון: בלט 
קלאסי, מחול מודרני, ג'אז, היפ-הופ, פלמנקו 
וקומפוזיציה. בנוסף לשיעורים משתתפים 
מופיעים  כנסים,  בסדנאות,  התלמידים 
באירועי מחול שונים בכפר, ברחבי הארץ 
ובמופע מושקע ומקצועי בסוף השנה.

אירועים לשנת הפעילות הקרובה:
• שיעורים פתוחים	
• השתתפות בטקס יום השואה	
• השתתפות במופע יום העצמאות	
• מופע ביכורים-עבודות קומפוזיציה אישיות.	
• מופעי סיום שנה חגיגיים	
• השתתפות ב"יום מחול" לתלמידי היסודי בחנוכה	
• "סופשבוע של מחול" לתלמידי חטיבות הביניים	

"ריקוד הוא השפה הסודית של הנפש..."  
מרתה גרהם

 מנהלת, יעל חיון 
בעלת תואר ראשון בהוראת מחול 

 וחינוך מטעם "סמינר הקיבוצים"
מורה ורקדנית מקצועית.

 נייד: 0544-353035
 טלפון: 09-8985111

 סטודיו: 09-8941503 
yaelhayon84@gmail.com :מייל

בית ספר למחול 
"מעוף"
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הצוות 
שלנו קורל עציוני - בלט

בוגרת מצטיינת בתיכון לאמנויות ע"ש תלמה 
ילין. זוכת מלגות הצטיינות מטעם קרן התרבות 
ישראל. רקדנית מקצועית בבלט   - אמריקה 

הישראלי ומורה לבלט קלאסי.

2

רחל מרמור - בלט קלאסי

מוסמכת   , קלאסי לבלט  מורה  ו ת  י רקדנ
 Royal( מטעם האקדמיה המלכותית בלונדון
Academy of Dance( ומגישה לבחינות מטעמה. 
בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה מ"סמינר 

הקיבוצים".

4

יעל חיון - מנהלת ביה"ס

ג'אז, מודרני ורפרטואר להקה ייצוגית. בעלת 
תואר ראשון בהוראת מחול וחינוך מטעם "סמינר 
הקיבוצים". רקדנית מקצועית אשר עוסקת גם 

בתחום האקרובטיקה החינוכית.

בינה שילוח - מחול יצירתי ובלט1

בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה בהצטיינות 
מתמחה  בירושלים,  למחול"  מ"האקדמיה 
בהוראת הגיל הרך, מרכזת את מגמת המחול 

בקונסרבטוריון ירושלים.

8

תמר רונן - היפהופ

ן  בסגנו מקצועית  ומורה  רקדנית  שחקנית, 
זכתה   2012 בשנת  שנים,   6 מזה  ההיפהופ 
וייצגה את ישראל  באליפות הארץ לקבוצות 

באליפות העולם בלאס וגאס ובארצות הברית.

9

ענבר שליו - קומפוזיציה מודרני

המסלול  בוגרת  בצה"ל,  מצטיינת  רקדנית 
להכשרת רקדנים של להקת "ורטיגו",לשעבר 
רקדנית בלהקת "קולבן דאנס",סטודנטית להוראת 

מחול בסמינר הקיבוצים.

10

מיכל מאיר- בלט11

ואקדמיה למחול בהולנד  ילין  בוגרת תלמה 
רקדנית לשעבר בבלט הישראלי ובלהקת בת-
דור, והשתתפה בפרויקטים בינלאומיים עם יוצרים 

באירופה.

דקל הררי - ברייקדאנס

אלופת הארץ  פלייבה"  "קושר  חבר בקבוצת 
בברייקדאנס לשנת 2013-2014,זכה בתחרויות 

במקום ראשון מס' פעמים רב בארץ ובעולם.

לירון גבע - ג׳אז12חדש!! 6

מורה מוסמכת לג'אז, פילאטיס ומתיחות  מטעם 
מכון וינגייט והג'ימנסיה. בעלת נסיון של למעלה 
מ15 שנה בהוראת המחול בבתי ספר למחול 

בארץ.

אראלי לוי 13

רקדנית, שחקנית, מורה מוסמכת ומקצועית 
בתחום המחול, היוגה והקרקס. הוכשרה בבית 
הספר הגבוה סנדסיאל, מכון ווינגייטמורה ומוסמכת 
ליוגה מטעם הארגון העולמי yoga alliance. למדה 

והופיעה עם gravity circus בטורנטו, קנדה.

נסיה ברדה: פלמנקו5

בעלת תואר ראשון בהוראת המחול. התמקצעה 
נטע  לפלמנקו של  בביה"ס  בתחום הפלמנקו 
 Manuel שיזף ובאקדמיה לפלמנקו מיסודו של

Betanzos שבספרד..

משה שבת

רקדן מקצועי מזה 10 שנים, מתמחה בסגנונות 
5 שנים בבתי ספר  היפ-הופ רבים, מורה מזה 
למחול למגוון גילאים, ייצג את ישראל בתחרות 

HHI לשנת 2015.

7
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מסלולי לימוד

 מסלול חוגי - דו שבועי
 מיועד לכתות ג’ - יב': 

בחירה אחת מבין האפשרויות המוצעות:

• שני שיעורי בלט קלאסי או שני שיעורי ג’אז.	

•  שני שיעורים לבחירה מתוך הרשימה: 	
מודרני, ג’אז, בלט, פלמנקו, היפ-הופ וקומפוזיציה.

מסלול גנים ועד כתה ב’
•  מחול יצירתי לגילאי הגן: 	

פעם או פעמיים בשבוע על פי חלוקה גילאית.

• בלט, ג’אז או פלמנקו לכתות א’-ג’: פעם או 	
פעמיים בשבוע.

מסלול פתוח
•  מיועדים לכתות ג’ ומעלה, 	

ללא התחייבות למסלול מסוים.

 מסלול מקצועי
מיועד לכתות ד’ - יב':

•  שני שיעורי בלט קלאסי ואחד עד שני שיעורים נוספים	
 לבחירה על פי חלוקה גילאית: 

מודרני, ג’אז, פלמנקו, היפ-הופ וקומפוזיציה.

• ניתן להוסיף מספר שיעורים בתוספת תשלום.	

 "הפרוייקט"
פרויקט מחול במסגרתו 
יבחרו תלמידות נבחרות 
להשתתף לסדנא בת 11 
מפגשים בהנחיית רקדנים 
מקצועיים מלהקת המחול 

המצליחה קמע"

עלות 350 ₪
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*

יום ו׳יום ה׳יום ד׳יום ג’יום ב׳יום א׳

 סטודיו גדול סטודיו קטן סטודיו גדולסטודיו מתנ"ס סטודיו קטן סטודיו גדול סטודיו גדולסטודיו מתנ"ס סטודיו גדול סטודיו קטן סטודיו גדולסטודיו קטן

 בלט, רחל        
 ו'-ז'

15:30-16:30

 ג'אז, לירון
 ג'

16:00-16:45

אראלי, א'
טרום ז'אז

16:00-16:45

 פלמנקו, נסיה
 ד'-ז' מתקדמות
15:30-16:145

 מודרני, יעל
 ו'-ז'

16:00-17:00

 בלט, רחל
 ג' חדשות

16:15-17:15

 טרום בלט,
 בינה: א'

16:15-17:00

קומפוזיציה, 
 ענבר: ח'-ט'
מודרני בוגרות,16:30-18:00

 יעל:
14:30-16:00 

השיעור מיועד 
לנשים בעלות 

רקע קודם במחול

בשיעורים נעבוד 
על טכניקה, 
חיזוק, שיפור 

הכושר, גמישות 
וכמובן שנרקוד 
בשביל הגוף 

והנשמה!

 היפ-הופ, תמי
 ו'-ז'

16:30-17:30

 בלט, רחל
 ג' חדשות

16:30-17:30

 ברייקדאנס,
 דקל - חדש!!!

 יסודי 
16:00-17:00

 ג'אז, לירון
 ד'-ה'

16:45-17:45

 אראלי,
 טרום,טרום+
טרום חובה

16:45-17:30

 פלמנקו, נסיה
 א'-ב' מתחילות
16:45-17:30

מודרני יעל
 ד'-ה'

17:00-18:00

 בלט, רחל
 ו'-ז'

17:15-18:15

 מחול יצירתי
 ט.חובה, בינה
17:00-17:45

קומפוזיציה, 
 ענבר: י'

18:00-19:15

 היפ-הופ, תמי
 ח'-ט'

17:30-18:30

 בלט, רחל
 ד'-ה'

17:30-18:30

 ברייקדאנס,
 דקל

 חטיבה+תיכון
17:00-18:00 

**

ג'אז, לירון

ו',ז'

17:45-18:45

אראלי,
חובה

מחול יצירתי
17:30-18:15

 פלמנקו, נסיה
 ב'-ג' ממשיכות
17:30-18:30

 מודרני יעל
 ח'

18:00-19:00

 בלט, רחל
 ד'-ה'

18:15-19:15

 מחול יצירתי
 חובה-בינה

17:45-18:30

 בלט קורל
 י'

19:30-21:00

קומפוזיציה,  
 ענבר 
 י"א-י"ב

19:15-20:30

 היפ-הופ, תמי
 ד'-ה'

18:30-19:30

 בלט, רחל
 ח'

18:30-20:00

 בלט, קורל
 י"א

18:15-19:30

 ג'אז, לירון
 ח'

            18:45-19:45

ב'
טרום ז'אז

18:15-19:00

  מודרני יעל
  י'

          19:00-20:15

 בלט, רחל ח'
19:15-20:30

 בלט
 ב'-בינה

18:30-19:15

 בלט, קורל
 י"א + י"ב

21:00-22:30

 היפ-הופ, תמי
 י"א-י"ב

19:30-20:30

 מודרני, יעל
 י"ב

20:30-21:30

 בלט, קורל
 י"ב

19:30-20:45

מיכל, 

להקה ייצוגית 2

19:45-20:45

גמישות 
 ומתיחות, מיכל
20:00-21:00

 מודרני,יעל: י"א
20:15-21:30

 היפ-הופ, תמי
 ט'-י'

20:30-21:30

להקה ייצוגית 1

21:30-22:30

 בלט, קורל
 י'

20:45-22:00

 מיכל, ג'אז 
 י"ב

              20:45-21:45

ג'אז, מיכל 
 י'-י"א

21:00-22:00

היפהופ, משה 
 ט'-י

20:30-21:30 

 היפהופ, משה
 י"א י"ב

21:30-22:30

מערכת שיעורים לשנת הפעילות תשע”ז

• קיום השיעור מותנה במס' משתתפים	
• שימו לב: שיעורי הברייקדאנס יחלו ב12.9	
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מסלול חוגי - שני שיעורים בשבוע

)לכתה ג’ ומעלה(

עלות משך זמן השיעור
חודשית

60X2₪ 265 דק’ 

60X1₪ 245 דק’ + 45X1 דק’

60X1₪ 285 דק’ + 75X1 דק’

60X1₪ 305 דק’ + 90X1 דק’

75X2₪ 305 דק ’

75X1₪ 330 דק’ + 90X1 דק’

90X2₪ 350 דק ’

מסלול מקצועי - ארבעה שיעורים

בשבוע )לכתה ז’ ומעלה(

עלות משך זמן השיעור
חודשית

60X4₪ 410 דק’

60X3₪ 430 דק’ +75X1 דק’

60X3₪ 450 דק’ +90X1 דק’

60X2₪ 450 דק’ + 75X2 דק’

60X2₪ 490 דק’ + 90X2 דק’

60X2 דק’ + 75X1 דק’ + 
90X1 דק'

₪ 470

60X1₪ 470 דק’ + 75X3 דק’ 

60X1₪ 530 דק’ + 90X3 דק’

60X1 דק’ + 75X2 דק’ + 
90X1 דק'

₪ 490

75X4₪ 490 דק’

75X3₪ 510 דק’ + 90X1 דק’

75X2₪ 530 דק’ + 90X2 דק’

75X2 דק’ + 60X1 דק’ + 
90X1 דק'

₪ 490

75X1₪ 550 דק’ + 90X3 דק’

90X4₪ 570 דק’

90X2 דק’ + 60X1 דק’ +
75X1 ₪ 510 דק’

 מסלול להקות 
)עד 7 שיעורים(

₪ 690

גנים ועד כתה ב’ - שיעור אחד

או שניים בשבוע

עלות משך זמן השיעור
חודשית

45X1₪ 140 דק’

45X2₪ 195 דק’

60X1₪ 165 דק’

60X1₪ 245 דק‘ + 45X1 דק'

מוסיפים שיעורים לכל מסלול

ללא הגבלה, ונהנים מהטבה במחיר!

עלות משך זמן השיעור
חודשית

30X1₪ 50 דק’

60X1₪ 85 דק’

75X1₪ 105 דק’

90X1₪ 130 דק’

50 ₪גמישות ומתיחות

מסלול פתוח - שיעור
אחד בשבוע

עלות משך זמן השיעור
חודשית

60X1₪ 165 דק’

75X1₪ 205 דק’

90X1₪ 250 דק’

מסלול מקצועי - שלושה שיעורים

בשבוע )לכתה ד’ ומעלה(

עלות משך זמן השיעור
חודשית

60X3₪ 330 דק’ 

60X2₪ 350 דק’ + 75X1 דק’ 

60X2₪ 370 דק’ + 90X1 דק’ 

60X1₪ 370 דק’ + 75X2 דק’ 

60X1 דק’ + 75X1 דק’ 
90X1₪ 390 + דק’

60X1₪ 410 דק’ + 90X2 דק’ 

75X3₪ 390 דק’ 

75X2₪ 410 דק’ + 90X1 דק’

1X75₪ 430 דק’ + 90X2 דק’

90X3₪ 470 דק’

 "חווית מחול בגעתון"

יומיים אינטנסיביים של ריקוד במקום 
משכנה של להקת המחול הקיבוצית. 

סדנאות,שיעורים ועוד..

מסלולי לימוד לבחירה

 "קמע" 
אנו גאים לארח את להקת המחול העכשווית 

 "קמע" עם יצירתה האחרונה והמרהיבה, 
השנה על במת היכל התרבות כפר יונה.

היכנו למחול במיטבו!
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מחול מזרחי צעירות )ריקודי בטן(
בהדרכת: מיה טולדנו. 

בעלת תעודת הוראה למחול מזרחי מטעם מכון וינגייט, תואר ראשון בהצטיינות בחינוך, 
אקדמיה למוסיקה ולמחול בירושלים. נסיון של 16 שנים בהוראת מחול לילדות ונשים.

חוג המחול המזרחי הוא חוג מושקע ומהנה, המשלב סגנונות אתניים שונים )מצרי, צועני, 
לטיני( ומותאם במיוחד לילדות צעירות.

 מעבר ליתרונות המוכרים של עיסוק בריקוד, החוג תורם רבות להעלאת השמחה והביטחון העצמי.
החוג מלווה בתלבושות נוצצות ואביזרי ריקוד מודרני שכל ילדה תאהב!

מחול מזרחי יצירתי: טרום חובה- כיתה א' | יום חמישי 17:00-17:45

במהלך החוג נתמקד במשחקי מחול, עבודה על קצב, קואורדינציה, יציבה  נכונה ופיתוח 
היצירתיות.

מחול מזרחי אומנותי: כיתות ב' - ה' | יום חמישי 16:15-17:00

לימוד טכניקת המחול המזרחי, המובילה למופעי במה מרהיבים. מוזמנת להתאהב!

מחיר: 170 ₪

מחול מזרחי בוגרות )ריקודי בטן(
בהדרכת סיון יפת

פסיכותרפיסטית גופנית ובוגרת קורס הדרכת מחול מזרחי במכון וינגייט

עולם.  מוזיקת  לצלילי  המזרחי  המחול  מעולם  ותנועות  טכניקות  נלמד   בחוג 
לנשיות.  ומחבר   , העצמי הביטחון  את  משפר  הגוף,  את  מחטב  הבטן   ריקוד 

הריקוד מתאים לכולן ואין צורך בניסיון קודם. 

 נערות: ז'- יב' 
נשים: גיל 20 - 120

מחיר: 180 ₪
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כדורגל ליגה - במגרש הכדורגל

 ספורט תחרותי במסגרת התאחדות לכדורגל בליגות, הכדורגל הינו חוויה לשחקנים, לקבוצה ולצופים. 
המאמנים בוגרי בית ספר למאמנים במכון ווינגייט:

פיני אזולאי - מנהל מקצועי ומאמן מוסמך בכיר.
אלי גריידיש - מנהל בי”ס לכדורגל ומאמן מוסמך בכיר. 

איציק גבריאל - מדריך כדורגל מוסמך.
טימור ירון - מורה מוסמך בכיר בחינוך גופני בעל תואר ראשון בחינוך ומאמן מוסמך בכיר.

ישראלי רועי- מורה מוסמך בכיר בחינוך גופני בעל תואר ראשון ומאמן כדורגל מוסמך בכיר.

לכל  ספורט  פעילויות  של  האפשר  ככל  גדול  מגוון  ליצירת  פועל  הקהילתי  במרכז  הספורט  אגף 
מתמדת  ושאיפה  ראויים  ומבנים  מתקנים  פיתוח  תוך  והעממי,  ההישגי  הספורט  בענפי  הגילאים, 

לשיתוף בין המסגרות הפורמליות והלא פורמליות בישוב.

מחירמאמן ימים /שעהגיל 

טרום א’ ילידי שנת 2006

יפורסם בהמשך

320 ₪אלי גרידיש

320 ₪איציק גבריאל ילדים ג’ ילידי שנת 2005

320 ₪פיני אזולאיילדים ב’ ילידי שנת 2004

320 ₪פיני אזולאיילדים א’ ילידי שנת 2003

320 ₪  ירון טימורנערים ג’ ילידי שנת 2002 

320 ₪ רועי ישראלינערים ב’ ילידי שנת 2001 

320 ₪ רועי ישראלינערים א’ ילידי שנת 2000

320 ₪ירון טימורנוער ילידי שנת 98-99

אגף 
הספורט

 מנהל: ישראל ויזל
בעל תואר ראשון בחינוך ובוגר ביה”ס 
למאמנים, מורה מוסמך לחינוך גופני.  

 טלפון: 09-894150
sport@kfaryon.matnasim.co.il :מייל

אני מאמין שככל 
שיותר תושבים יעשו 

פעילות גופנית, כך 
יהיה לנו ישוב יותר 

בריא ושמח

“
“

כדורגל

60 ₪ ביטוח תאונות אישיות, 500 ₪ ביגוד, חד-פעמי.
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בית ספר לכדורגל בנות
מאמנת: מיכל לוריא רביץ, שחקנית נבחרת ישראל

בית ספר לכדורגל בנים 
מאמן: אלי גרידיש

מחיריוםשעהגיל

 16:00-17:00א'- ג'

א'- ד'
220 ₪ + 150 ₪  ביגוד חד פעמי 17:00-18:00ד'- ח'

19:00-20:30בוגרות חובבני

180 20:30-22:00₪מאמאגול

מחירשעהימיםגיל
16:30-15:30א’ + ג’כיתה ד’ 

 ₪ 150 + ₪ 220
ביגוד חד פעמי

15:30-16:30ב’ + ד’כיתה ג’
16:30-17:15א’ + ג’גן חובה

17:15-18:00א’ + ג’כיתה א’ 1
17:15-18:00ב’+ד’כיתה ב’ 2
16:30-17:15ב’+ד’כיתה ב’ 1
18:00-18:45א’ +ג’כיתה א’ 2

17:15-18:00ה’גן טרום חובה
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כדורסל
ליגת כדורסל

מנהל מקצועי - חיים נחמן 16 קבוצות ליגה.
בית הספר לכדורסל- בנים

מאמן- ערן מזרחי

בית הספר לכדורסל- בנות
מאמן: טל תורג'מן

מאמןגילקבוצה
ה' בנותקטסל

טל תורג'מן
ז' בנות

יריב לב ארי /ה' בניםקטסל
אור ג'אנח

ישראל ישי/ ו' בניםקטסל
מושיק ניסן

טל תורג'מןז' בניםקבוצת ילדים

קבוצת ילדים
דורון קצףח' לאומית

דורון קצףח' מחוזית

קבוצת נערים 
ראובן נויברגרט' לאומית

ארז מזרחיט' מחוזית

מושיק ניסןי' ארציתקבוצת נערים

חיים נחמןמחוזית2 קבוצות נוער

דן ג'ילאומית

יואב זרוגליגה ב'בוגרים 

דן ג'יליגה ארצית

מושיק ניסןד'הכנה לליגה

שעות וימי אימונים נפרסם בהמשך.

מחיר: 320 ₪ + 60 ₪ אימון כושר, לחודש.
60 ₪ ביטוח תאונות אישיות 500 ₪ ביגוד חד-פעמי.

מחירמיקוםיוםשעהכיתה
14:30-15:30ד' הכנה לליגה

איש שלוםא-ד
 ₪ 220

 +

 ₪ 150

 ביגוד
חד-פעמי

15:30-16:30ג'
16:30-17:15ב'
17:15-18:00א'

18:00-19:00ד' הכנה לליגה
14:30-15:30ד' הכנה לליגה

עמלב-ה

15:30-16:30ג'
16:30-17:15טרום חובה

17:15-18:00גן חובה
18:00-18:45א'
18:45-19:30ב'

17:10-17:50גילאי 3-4
170 ₪איש שלוםג'

16:30-17:10גילאי 3-4

מחירמיקוםימיםשעהכיתה
14:45-15:45ד'

מגרש רימוןא', ד'

₪ 220  
 + 

 ₪ 150 
 ביגוד 

חד-פעמי

15:45-16:30ג'
16:30-17:15א'-ב'

תלוי בהרשמהה'-ו'

150 ₪אולם עמלד'20:30מאמאסל



20
16

-2
01

7 
ם

גי
חו

ת 
בר

חו
ה

ונ
 י

פר
 כ

תי
יל

ה
ק

ז 
רכ

מ

25

תוכנית האימונים לתוכנית הבסיסית:

מתאימה לילדים, נוער ובוגרים שמתחילים טניס, משלב את לימוד 
הטכניקה הבסיסית, עם מצבי משחק.

תוכנית האימונים לרמה מתקדמת ותחרותית:
למועדון הטניס יש נבחרות נערים ונוער המשתתפים בתחרויות אזוריות וארציות- 

התכנית היא אישית במסגרת קבוצה.
התכנית כוללת ליווי לתחרויות עם המאמן האישי. מתאימה לבוגרי התוכנית הבסיסית, 

משלבת שיפור יכולת טכנית
עם מצבי משחק מתקדמים + שילוב בתחרויות אזוריות וארציות.

תוכנית האימונים למבוגרים:

מסגרת ספורטיבית מהנה וחברתית, מתאימה למבוגרים שרוצים לעשות ספורט.

מחירזמןרמהקבוצה
235 ₪פעמיים בשבוע 45 דק'בסיסית למתחיליםב'-ד'

160 ₪פעם בשבוע 45 דק'פיתוח יכולת גופניתא'

מחירזמןרמהקבוצה
כיתות ה-ו, ז' ומעלה

330 ₪פעמיים בשבוע, שעה כל אימוןמתחילים
מבוגרים

נבחרת גילאי: 8-18
מתקדמים 
ותחרותיים

440 ₪פעמיים בשבוע, שעה וחצי כל אימון
600 3₪ פעמים בשבוע, שעה וחצי כל אימון

50 45₪ דקות בשבועלנבחרותאימוני כושר

מחירזמןרמהקבוצה
200 ₪פעם בשבוע- שעהמתחיליםמבוגרים

מתקדמיםמבוגרים
250 ₪פעם בשבוע- שעה וחצי

440 ₪פעמיים בשבוע- שעה וחצי

 מנהל: אסף טוקר- מאמן בכיר וראש תחום הדרכה במכון וינגייט. 
בואו להיות חלק מחווית משחק מהנה, לכל המשפחה! תוכנית אימונים מותאמת לכל גיל ולכל רמה. לתאום ימים ושעות, ניתן לפנות למנהל המועדון, 

 אסף: 052-367718. 
כל נרשם יחוייב ב-50 ₪, עבור 2 חולצות אימון של המועדון.

מגרש הטניס על יד המרכז הקהילתיטניס
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בית הספר לאומנויות הלחימה

מחירמקוםשעותימיםגילחוג

MMA
יפים

10-14
ג’

ו’

16:00-17:00
13:15-14:30

בי”ס 

עמל

₪ 230

15+
ג’

ו’

17:45-19:00
14:30-15:45

₪ 270

ג’יו ג’יסטו
ברזילאי יפים

15-18
א’

ג’

19:00-20:15
19:00-20:15

₪ 270

15+
א’

ג’

20:15-21:30
20:15-21:30

₪ 270

לחימה
משולבת

10-14
ב’

ה’

16:00-17:00
18:00-19:00

₪ 230

6-9
ב’

ה’

17:00-17:45
17:00-17:45

₪ 230

אגרוף
תאילנדי

10-14
ב’

ה’

18:00-19:00
18:00-19:00

₪ 230

15-18
ב’

ה’

19:00-20:15
19:00-20:15

₪ 270

18+
ב’

ה’

20:15-21:30
20:15-21:30

₪ 270

המרכז הישראלי לג'ודו
ניהול: שני הרשקו ומאיר חקלאי

בחוג זה נקנה לדור העתיד ערכים של חינוך, משמעת וכבוד. ג'ודו זה דרך חיים במרכז 
הישראלי לגודו נלמד את יסודות בגודו ונשתתף בתחרויות רבות במהלך השנה.

מחירשעהיוםגיל

ז’ ומעלה
ג’
ה’

15:45-17:00
20:15-21:30

245 ש”ח

170 17:00-17:45₪ג’גן חובה +א’
170 ₪ 17:45-18:30ג’גן טרום חובה

215 ₪ 18:30-19:15ג’+ ה’ב’-ג’
225 ₪ 19:15-20:15ג’+ה’ד’-ו’

בהדרכת: יוסי בן טוב. דאן 3, מורה לחינוך גופני בוגר מכון וינגייט המתמחה בהתעמלות 
שופט ומאמן קראטה ומרצה לתורת לחימה, בעבר חבר נבחרת ישראל. 

שיטה המאפשרת התקדמות בקצב אישי, חיזוק הדימוי העצמי והגופני והמנטאלית. 

דמי חבר אגודה ושני מבחנים בשנה בתשלום חד פעמי של 150 ₪, ישולם בעת ההרשמה.
תלבושת חובה חליפה קראטה.

MMM ISRAEL- רשת אקדמיות ה-MMA הגדולה בעולם והמובילה 

בישראלץ צוות המדריכים שלנו כולל את מיטב הלוחמים הישאלים, 
בעלי נסיון בקרבות זירה בארץ ובעולם ובניהם רונן אדלשטיין, עידן 

דוצ'ימינר, ניר כהן, וקיריל מדבדובסקי.

ב- MMM ISRAEL מספר מסלולי אימונים הכוללים ג'יו ג'יטסו ברזילאי 
MMA אגרוף תילנדי, לחימה משולבת וכמובן גולת הכותרת ,)BJJ(

לפרטים, עידן: 052-4466155

קראטה ג’וג’ו ריו

מחירמקום שעות ימים גיל 
16:30-17:15ד'טרום חובה

מרכז קהילתי פעלתון

₪ 150
200 16:30-17:15₪א', ד'גן חובה
200 17:15-18:00₪א', ד'א'-ב'

200 18:00-18:45₪א', ד'ג' ומעלה
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מחירמאמןמיקוםשעותכיתות
15:00-16:00ד'-ה

א', ד'
 בחדר 

אומנויות לחימה
במרכז הקהילתי

עידו

₪ 225
225 16:00-16:45₪ב'-ג' מתקדמים
225 16:45-17:30₪א' מתקדמים

225 18:00-19:00₪נוער
16:00-16:45ג-ה

זיו

₪ 225
225 16:45-17:30₪א'-ב' מעורב

17:30-18:15גילאי 4

170 ₪ג' 17:00-17:45גילאי 4

17:45-18:30גילאי 5

קפוארה 
מאמן: עידו מובר

קפוארה, אומנות לחימה המגיעה מברזיל, קפוארה כוללת בתוכה אמנויות רבות ומגוונות 
עם צורת מחשבה שונה מכל אמנויות הלחימה האחרות. בקפוארה מתנסים בהגנה עצמית, 

התחמקויות, הפלות והתקפות.

אנו מזמינים את ילדכם לחוג התעמלות אתגרי בסביבה לא תחרותית, הפעילות מתאימה 
לילדים בגילאי 3-6 בקבוצות גיל נפרדות. הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד עם 
משימות מוטוריות כלליות ומשחקים באמצעות חשיבה. שני מדריכים בכל שיעור. עד 15 

משתתפים בקבוצה.
לפרטים נוספים: סיון ארבל 054-5286557, איתי 052-8759050

חברת פרוגרס- התעמלות אתגרית

מחירמקום שעות יוםגיל 
3-4

ה'
16:45-17:30

195 ₪פעלתון 4-517:30-18:15
5-618:15-19:00

אופניים
•  אימון בוקר בוגרים	

ימים א+ד 5:50-6:50 אימון 
 בוקר בפרדסים

יום ו' 7:00-9:30 רכיבה 
 בנקודות שונות בארץ

מחיר: 205 ₪

•  רכיבת נשים	
 יום ג' בימי הקיץ

18:00-20:00 
 ימי ג' בחורף
16:30-18:00 
מחיר 205 ₪

•  נערים	
 אימון בוקר יום שני

5:50-7:00 
מחיר 205 ₪

•  ילדים	
 בחלוקה לפי רמות גיל

יום א'/ ד' )פעם בשבוע( 
16:30-18:00 
 בחודשי הקיץ
18:00-20:00 
מחיר 205 ₪

• תשלום 60 ₪ ביטוח תאונות אישיות לכל רוכב.	
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מחיר מיקוםשעהיוםקהל יעד
19:00-22:00א'ליגה ארצית וליגה א’ בוגרים

אולם 
הספורט 
ביה”ס בר 

אילן

₪ 205

20:00-22:30 ב'אימוני בוגרים
19:00-21:00ג'אימוני ילדים

19:00-21:00 ד'משחקי ליגה לנוער
19:00-21:00ה'אימוני ילדים
21:00-22:30ה'אימוני בוגרים

טניס שולחן

ברידג'
בהדרכת חורחה שרו, מורה מוסמך- רב אומן. בבי"ס עמל

• כרטיסייה למשחק מודרך 350 ₪ ל-10 כניסות.	
• קורס 12 מפגשים 600 ₪, מינימום לפתיחת קורס 12 נרשמים.	

יום ב' 09:30-12:30 | יום ה' 18:30-21:30

החוג משלב ספורט והנאה, תורם לפיתוח הקואורדינציה , מהירות המחשבה, זריזות 
ויציבות מקנה לימוד ושיפור מיומנויות ושליטה בהחלקה על רולרבליידס , תוך כדי 

לימוד יסודות וטכניקה של המשחק ההוקי.
במסגרת בי"ס להוקי רולר מתקיימת ליגה לאומית בה לוקחים הילדים חלק ואף 

זוכים להשתתף בליגת הוקי קרח במטולה.

בית הספר להוקי רולר

מחירמיקוםשעותימיםגיל

17:30-18:30ב'גן חובה, א’-ב’
בית ספר 

רימון

₪ 170

200 16:00-17:30₪ב'ג' מתקדמים

200 18:30-20:00₪ב'ד', ה' מתקדמים

חוג סנוקר
ענף ספורט נחשק מהמובילים כיום בארץ ובעולם בהדרכת רועי 

פרננדס- אלוף ישראל ומקום שלישי באירופה.

החוג מעשיר בהרבה תחומים ומספק הנאה רבה ושאיפה 
למצויינות.

חוג שחמט
השחמט הינו משחק המלכים ההולך וגדל במספר רב של מדינות. בלימוד השחמט 
אנו מודעים לערכים, ריכוז ומשמעת, ניתוח סיכונים, פיתוח לחשיבה יצירתית, תכנון 
 ואסטרטגיה וקבלת החלטות. החוג מיועד למתחילים ומתקדמים בכל הגילאים

בהדרכת ניק קופלוף: 052-3572157, רפאל אליה: 050-8775795

מחירמקוםשעהרמהיום
165 ₪ בי”ס איש שלום17:00-18:00מתחילים ומתקדמיםד’

מחירמיקוםשעהגיליום
בי”ס איש 9-1618:00-19:00א’

שלום
₪ 250

1619:00-20:00 ומעלהא’
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 ריקודי עם 
בהדרכת: אתי ביטון 

Eti.biton321@gmail.com :מייל

חדש ומיוחד! )אין צורך בידע קודם(

 "להזיז את הגוף,
 להרקיד את הנפש.
 לחייך את המנגינה,

 לטבוע בנוסטלגיה ישנה,
 לשבור את השגרה,
 לחבר את ההרגשה.

 להכיר אנשים חדשים,
 להרגיש תמיד צעירים.

 להיות יחד עם כולם,
בואו לרקוד ריקודי עם".

מתחילים מהצעד הראשון נלמד מעגלים, 
שורות, זוגות, ריקודים מכל הזמנים; 

חדשים, ישנים ואמצע הדרך.

ההרקדה מיועדת לכל הגילאים, גברים 
ונשים. לימוד מקצועי ומובנה. צעד, צעד עם 

המון סבלנות ואהבה.

פינת שתיה חמה/קרה וכיבוד קל 

 בכל יום ראשון, במתנ"ס כפר יונה
פרטים יפורסמו בהמשך.

 ריקודי עם, מצעיר את הנפש ואת הגוף.

feetup kids
בהנהלת שירלי שבו, בעלת תואר ראשון במכון 

ווינגיט, יוזמת ומנהלת התכנית

מסגרת מחבקת של אורח חיים בריא הכוללת 
המותאמים  תזונה  מפגשי   + ריצה  אימוני 
לילדים. התכנית מסייעת בהטמעת העיסוק 
בספורט, תוך עידוד ולקחית אחריות על קיום 
אורח חיים בריא והקשבה לגוף בדגש על 
התאמה והתייחסות אישית לצרכיו ויכולותיו 

של כל ילד, העצמה והתמדה. 

נשתמש באלמנטים מעולם המשחק להגברת 
ישתתפו  הילדים  זמן.  לאורך  המוטיבציה 

במירוצים וארועים מיוחדים במהלך השנה. 

קבוצה מיוחדת לנערות בלבד )גילאי +12(

מחירשעהיוםגיל

נערות +12
18:00-19:30א'

₪ 255
18:00-19:00ד'

גילאי 7-12
16:30-18:00א'
17:00-18:00ד'

חוג אירובי נשים
 בהדרכת אורטל כחלון שטיימן, 

מדריכת אירובי וחיזוק הגוף.

לפרטים בטלפון: 050-9095157

מיקוםמחירשעהיום

א’
08:30-09:30

20:00-21:00 ₪ 300 
חודשי חופשי.

 ₪ 400
כרטיסיה ל-10 

כניסות.

היכל 
הספורט 
ליד “איש 

שלום”

ג’
08:30-09:30

20:00-21:00
20:30-21:30ה’

ו’
08:30-09:30

16:00-17:00

 כדור-רשת "סופה" 
כפר יונה, אימהות

בליגה  היא קבוצה תחרותית  "קבוצת סופה" 
הארצית, פותחת את שעריה לקבלת שחקניות 
חדשות. בתחילה השחקניות החדשות ירשמו 
כעתודה ובהתאם להתקדמות המקצועית ישתלבו 

במשחקי הליגה.

מחירים: לשחקנית בליגה: 380 ₪ + 60 ₪ ביטוח 

תאונות אישיות
            לשחקנית חוג: 180 ₪

חמישי 20:00-21:30 באולם עמל 
מוצ"ש 21:00-23:00 באולם איש שלום
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בית ספר להתעמלות
רכזת ההתעמלות: דפנה עצמון. 

מאמנת בכירה בהתעמלות קרקע ומכשירים ובעלת תואר ראשון בחינ”ג.

התעמלות קרקע מכשירים, התעמלות אומנותית 
התעמלות בנים, נבחרות ייצוגיות ותחרותיות

 מסלול חוגים
 האימונים מתקיימים באולם ביה”ס בר -אילן

צוות מאמנים: הילה גלברד, נטע קוזי

 תוכנית כללית:
 קייטנות התעמלות מקצועיות - פסח וקיץ

 מופעי סוף שנה
 מספר המקומות מוגבל בכל קבוצה.

ייתכנו שינויים בהרכב כל קבוצה בהתאם לרמת 
 המתעמלים.

בכל קבוצה, מאמן/נת וצוות מדריכות מקצועי 
בהתאם למספר המתעמלים בקבוצה.

 תלבושת חובה: 
בנות - בגד גוף, טייץ ושיער אסוף | בנים - בגדי 

ספורט / חליפת התעמלות.

בתחילת השנה, תתקיים רכישת ביגוד קבוצתי 
באופן מרוכז ) כ- 150 ש”ח לחליפה(

אימון התגבור בימי ו’ הוא למי שרשום באחת 
 הקבוצות ורוצה אימון נוסף )לא השלמה(. 

תשלום נפרד כל אימון )ללא קשר לתשלום החוג 
החודשי(.

 מסלול השגי-תחרותי : קבוצות “דנה”
האימונים מתקיימים באולם ביה”ס עמל צוות 

מאמנים: נוי נישרי וניצן סגל )*קבלה לפי הזמנת 
הצוות(

 תוכנית שנתית נבחרות: 
“טאמבלינג” ו”ג’נרל ג’ימנסטיק”

• סוכות: מפגש קבוצות חוויתי	

• פסח: "גימנסטרדת אילת" כנס מקצועי של 4 	
 ימים מלאים בהתעמלות והרבה כייף 

בעלות של: 1,550 ש”ח

• מופע יום העצמאות	

• מופעי סוף שנה	

• מחנה קיץ )תשלום בנפרד(	

•  ג’נרל ג’ימנסטיק: 3 גימנסטרדות ארציות	

השתתפות בתחרויות מקצועיות במהלך 
השנה בתוספת תשלום.
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מיקום מחיר שעות ימים גיל קבוצה

₪ 360
+ 

₪ 100
)יום ו'(

עמל

17:30-19:30
19:00-21:00
17:30-19:30
15:00-17:00

א'
ג'
ד'
ו'

מעורב
 נבחרת דנה
 "טאמבלינג"
תחרותית

₪ 360 
+ 

₪ 100
)יום ו'(

עמל

19:00-21:00
17:15-19:15
19:00-21:00
13:00-15:00

א'
ג'
ד'
ו'

מעורב
 קבוצת הופעות

 דנה "ג'נרל
ג'ימנסטיק"

₪ 100  סטודיו
במתנ"ס

15:00-16:00
16:00-17:00 ג' מעורב  בלט לנבחרות

₪ 360 עמל 15:00-16:30
15:45-17:15 א', ד', ג' ג' ומעלה  נבחרת ג'נרל

 דנה-

₪ 260 עמל 16:00-17:30 א', ד' א'-ג' עתודה

מחיר מיקום שעות ימים גיל קבוצה

₪ 210

 בי"ס 

בר אילן

18:00-19:00 א', ד' מעורב בנים 

₪ 210 15:30-16:30
13:00-14:00

ב'
ו' א' - ד' אומנותי

₪ 150 16:30-17:15 ב' 4 טרום חובה

₪ 150 17:15-18:00 ג’ 4 טרום חובה

₪ 150 17:15-18:15 ב' 5 חובה מתחילים

₪ 210 17:00-18:00 א', ד' 5 חובה מתחילים

₪ 210 17:00-18:00 ג', ה' חובה - א' חובה+ א' ממשיכים

₪ 210 16:00-17:00 א', ד' א' - ב' א'-ב' מתחילים

₪ 210 16:00-17:00 ג', ה' א' - ב' א'-ב' ממשיכים

₪ 210 15:00-16:00 א', ד' ב' - ג' ב'-ג' ממשיכים

₪ 210 18:00-19:00 ג', ה' ג' - ה' ג'-ה' מתחילים

₪ 210 15:00-16:00 ג', ה' ד' - ו' ד'-ו' ממשיכים

₪ 210 18:15-19:15
14:00-15:00

ב'
ו' חטיבה בוגרות

 30₪
לאימון 15:00-16:00 ו' כלל 

הקבוצות תגבור

מסלול הישגי תחרותי- נבחרת

מסלול חוגי התעמלות קרקע
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 דנה טוקר- מורה ליוגה מטעם ארגון מורי היוגה בישראל. 

מלמדת בשיטת יוגה ויניאסה ואשטנגה יוגה, בוגרת קורס מורי יוגה תרפיה.

אי של שקט בתוך המרוץ של החיים, הזדמנות להשאיר  היא  היוגה 

 את הטירוף מחוץ לדלתות הסטודיו ולתרגל את הגוף ואת התודעה. 

ויניאסה היא המעבר מתנוחה לתנוחה,  אימון דינמי ועוצמתי של רצפי תנועה 

בסנכרון עם הנשימה. 

תועלות מרכזיות בשיעור: אימון היוצר חום פנימי , השגת גוף חזק, הארכת 

ומגבלות תנועה  יציבה  והגדלת טווחי התנועה, שיפור ליקויי  שרירים 

פונקציונאליות. )מומלץ מאוד למניעת פציעות לספורטאים(.          

אימון שנוצר מתוך תשומת לב והקשבה לגוף הינו מדיטטבי ועוצמתי. 

מזמינה אתכם להצטרף אלי למסע, ליהנות מאחת המתנות היפות שיש 

בעולמנו- היוגה.

מקוםשעהיום תאור

20:15-21:30א'ויניאסה יוגה

חדר מחול 
מתנ"ס

08:15-09:30ב'ויניאסה יוגה

20:30-21:30ג'אשטנגה ויניאסה  

08:15-09:15ד'ויניאסה יוגה

08:15-09:30ו'ויניאסה יוגה

• יתכן ויהיו שינויים בשעות וזמני השיעור במהלך השנה.	

•  במהלך השנה יתקיימו סדנאות עומק ומפגשי השראה, עם דנה ומורים 	

אורחים, בעלות סמלית. תינתן הודעה מוקדמת לטובת הרשמה מראש.

מחירים
נערות- פעם בשבוע 160 ₪ לחודש

מבוגרות- פעם בשבוע 175 ₪ לחודש
מבוגרות- פעמיים בשבוע 220 ₪ לחודש

יוגה
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• רחב 	 חוגים  מגוון  מציע  המרכז 

בתחומי היצירה והאומנות  פלסטית.

• המרכז מהווה בית ליוצרים צעירים 	

ומבוגרים ושוחרי אומנות בתחומים 

שונים כגון: ציור, קרמיקה, שילוב 

אומנויות, אומנות שימושית, פיסול 

ועוד...

• מציע מסגרת לימודית מעשירה 	

וחוויתית, תוך כדי טיפוח הכישרון 

היצירתי ואהבת האומנות.

• המרכז מאפשר כלים לביטוי האמן 	

שבנו ולהתנסות בתהליכי עבודה.

• בזכות צוות מורים מיומן ומקצועי 	

ומגוון חומרי יצירה מעולם האומנות 

הפלסטית.

• המותאם 	 במבנה  שוכן  המרכז 

נעימה  באווירה  היצירה  לצרכי 

ומטפחת  המעודדת  ותומכת 

וחשיבותה  האומנות  ערכי  את 

האומנותית לאדם ולקהילה.

אמנות

 מרכז האמנות: רח' אלי כהן 5 
 טלפון: 09-8945174

omanut.art@kfaryon.matnasim.co.il :מייל

מחירשעהיוםמדריךגילשם החוג

 גן חובה- א'שילוב אמנויות
ב' ומעלה

 אופירה
א'מור- מחלב

16:30-17:20
17:30-18:20

₪ 170

ציור

195 16:00-16:45₪ב'מיקה שביטא'-ב'

205 17:00-18:00₪ב'מיקה שביטג'-ד'

205 18:10-19:10₪ב'מיקה שביטה'-ח'

 פיסול 
בבצק סוכר 

 א'-ג'
ג'נחמה עבדיג'-ו'

16:15-17:45
18:00-19:30

₪ 205

קרמיקה

17:00-17:55ד'יפעת חזן לויחובה-א

₪ 170 18:30-18:55ד'יפעת חזן לויב- ג

19:00-19:55ד'יפעת חזן לויד-ה

אמנות שימושית
א'-ו'

יעל גיטר

re:make חברת
ה'

17:00-17:50
₪ 205

18:00-19:00עיצוב אופנה

מחירשעהיוםמדריךשם החוג
275 20:00-21:30₪ג'מיקה שביטציור- במגוון חומרים

קרמיקה- פיסול 
300 19:00-21:30₪ד'יפעת חזן לויבעבודת-יד

החזון הוא להביא לידי 
ביטוי את הפן היצירתי 

ופיתוח הדמיון דרך 
האומנות והיצירה

“
“

חוגים למבוגרים

חוגים לילדים
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 שילוב אומנויות
 אופירה מור-מחלב, מדריכה מוסמכת, 

בוגרת מסלול בית ברל

במסגרת החוג ניצור עם חומרי יצירה שונים ונלמד טכניקות 
עבודה שונות, גזירה, הדבקה, צביעה. נכין דברים שונים 

העשויים מנייר, ועוד.

 ציור 
מיקה שביט, אמנית ציירת ורכזת תחום אומנות

במסגרת החוג תערכו הכרות עם מושגי היסוד של שפת 
הציור, ותרכשו כלים ודרכים לביטוי אישי. התנסות בחומרים 
וטכניקות עבודה בעפרונות רישום, פסטלים, צבעי מים, 
ואקריליק. החוג מקדם ומפתח יכולות קיימות ונרכשות תוך 

כדי העשרה, התבוננות ביצירות אומנות והנאה מיצירה.

 קרמיקה
יפעת לוי, בוגרת החוג לאומנות בבית ברל, מפסלת 

בקרמיקה מעל 20 שנה

בחוג לפיסול קרמי, נלמד ונתנסה בשיטות פיסול שונות 
בחומר, ניצור ונעצב כלים שימושיים ופסלים דקורטיביים. 
מטרות החוג: פיתוח הדמיון והיצירתיות, שיפור היכולת 
המוטורית והיישומית והקנית ידע טכני בשימוש בחומר 
והפיכתו מחומר גלם למוצר בר קיימה הראוי לשימוש ביתי.

 פיסול בבצק סוכר
 נחמה עבדי, בוגרת shooga מעצבת עוגות, 

בעלת ניסיון רב בעבודה עם ילדים, 

גילוי נפלאות העבודה עם בצק סוכר: הפעלת 
הדמיון, חידוד החושים, פיתוח המוטוריקה העדינה 

וחדוות היצירה. העבודה בבצק סוכר הינה עולם 
קסום למשתמש, חוויתית ומרתקת.שבמהלכה נהנה 

הילד משילוב צבעים ריחות, טעמים ומרקמים.

 עיצוב אופנה 
re:make מבית היוצר של אירית אלון. חברת

בה  חשי דרכי  מלמד  פנה  או ב  צו בעי ג  החו
יחודיים, בניית סקיצה  יצירתית, הצגת רעיונות 
 ותכנון תהליך העבודה עד למוצר סופי שימושי.

נכיר טכניקות בסיסיות של תפירה, שרטוט, קליעה, 
השחלה, סריגה והחשוב ביותר, נכין לעצמינו פריטים 
ועוד מוצרים  גופיות  כמו כובעים, תיקים, חולצות 

שימושיים ואופנתיים. מיועד לגילאי: א'- ו'.

אומנות שימושית
באומנות שימושית נלמד טכניקות רבות בעבודה 
ידנית: שימוש בסיסי בכלי עבודה, טכניקות צביעה, 
פיסול בחומרים שונים וחשיבה עיצובית. תכנית 
עשירה וצבעונית המאפשרת עיצוב ויצירה עם מגוון 
רחב של חומרים כגון: גבס, עץ, פלסטיק קרטון חימר 

ועוד. מיועד לגליאי: א'- ה'.

תוכן חוגי אמנות



20
16

-2
01

7 
ם

גי
חו

ת 
בר

חו
ה

ונ
 י

פר
 כ

תי
יל

ה
ק

ז 
רכ

מ

35

 אני מאמינה כי הילד זכאי 
בכל גיל לממש את הפוטנציאל 

שלו ואנו המבוגרים נדרשים 
 להיות זמינים ופתוחים 

 על מנת ללוות את הילד 
ממקום של שותפות, אמונה 

וכבוד לכוחותיו ויכולותיו  

“

“

גיל הרך
צהרונים

מנהלת צהרונים: סיגלית סימן טוב 
 בוגרת סמינר הקיבוצים במסלול 

 הגיל הרך א’-ב’.
מורה וגננת בחירה, בעלת ותק רב 
בעבודה עם ילדים, הורים וצוותים 

חינוכיים.

 טלפון: 09-8985111 שלוחה 3
sigalit900@gmail.com :מייל

32
1

הצהרונים שלנו
 הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ברחבי העיר ובבתי הספר היסודיים.

פועלים מ-1 בספטמבר, בין השעות 14:00-17:00 בבתי הספר 12:45-16:30
 נותנים מענה בחופשות ע”פ לוח חופשות של החברה למתנס”ים

⋅ הדרכה פדגוגית בפיקוח המרכז הקהילתי.
⋅ חוגים מגוונים - שני חוגים בשבוע.

⋅ ארוחות חמות: ארוחת צהריים בשרית חמה וארוחת מנחה - בפיקוח דיאטנית
⋅ יחס אישי וחם.

⋅ עזרה בשיעורי הבית ופעילות פנאי.

 הערותמחירשעה  יום מדריכ/הגיל חוג 

תנועה 
לקטנטנים
מתקיים 
בגימבורי

1.5-3 
שנים

שרי 
160 17:15-18:00ג'חוטינר

₪

פעילות משותפת לילדים ולהורים, 
פיתוח מיומנויות מוטוריות מותאמות גיל 

המשלבות משחק, צליל והנאה. 

ליגת לה 
לצ’ה

מתקיים 
בספריה

אמהות 
ותינוקות

 טל דגן/
ג’ני 

אלמליח

ה'
אחת 

לשבועיים 
ללא 10:00

עלות
תמיכה ומידע לנשים הרות ולנשים 

מניקות.

חוגים לגיל הרך

 צהרונים מתקיימים בבתי הספר: הדר, יפה נוף, ורימון.
 מתחילים מיד בתום יום הלימודים עד השעה 16:30. 

 בחופשות של משרד החינוך קייטנות מהבוקר ללא תוספת תשלום, 
 ע”פ לוח החופשות של החברה למתנסים. 

 אמור לי ואשכח, 
 למד אותי ואזכור,
שתף אותי ואלמד

 בנז’מון פרנקלין
““
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מנהלת מעונות היום ”פשוש”: גלית מורן

בוגרת בית הספר לחינוך של 
אוניברסיטת בר אילן. בעלת רקע 
וניסיון בניהול פרוייקטים חינוכיים.

galit.moran@gmail.com :מייל

פשושים
 מסגרת חינוכית איכותית לגילאי 3 חודשים 

עד 3 שנים

מעונות רשת "התחלה חכמה" של החברה למתנסים 

המופעלים ע"י המרכז הקהילתי ובפיקוח משרד כלכלה

הסביבה החינוכית בתפיסתה החדשה, מאפשרת 
את מיצוי הפוטנציאל הגלום בילד ומעודדת אותו 
לעצמאות המתאימה לקצב התפתחותו. אנו 
מאמינים ביכולתו של הילד ללמוד ולשכלל את 
מיומנויותיו תוך כדי חקירת הסביבה, התנסויות 

ולמידה.

אצלנו הילד הוא במרכז:
יחס אישי וחם ⋅ ההתפתחותיים של הילד ⋅ מענה 
לכל הצרכים ⋅ דגש על תזונה נכונה - מנה בשרית 
בכל יום ⋅ הציוד בכיתות ובחצרות מותאם גיל, 
עפ”י תקן ישראלי ⋅ הקפדה על בטיחות ובטחון 
⋅ צוות חינוכי מוסמך ופיקוח והדרכה פדגוגית 
⋅ דגש על תכניות העשרה בשיתוף  צמודים 
⋅ פיקוח של משרד הכלכלה, משרד  ההורים 

הבריאות והאגודה לבריאות הציבור

פשוש גולני

רח' יפתח 18)במערב הכפר(, טלפון: 09-8949199 

אפשרות  )קיימת   7:00-16:00 פעילות:  שעות 
 להארכת יום עד השעה 17:00 בתוספת תשלום(. 

מנהלת - חבצלת לידאני

פשוש נחל זויתן

שלום(,  איש  ספר  בית  )מול   23 זויתן  נחל   רח' 
טלפון: 09-8652866. 

אפשרות  )קיימת   7:00-16:00 פעילות  שעות 
 להארכת יום עד השעה 17:00 בתוספת תשלום(.

מנהלת - אינגריד הולינגר

פשוש יקינטון

 09-8986469  : ן ו טלפ  ,10 ן  טו נ קי י ב   ברחו
אפשרות  )קיימת   7:00-16:00 פעילות  שעות 
 להארכת יום עד השעה 17:00 בתוספת תשלום(.

מנהלת - גלית מורן

גיל הרך
מעונות פשוש

 הדואג לימים, 
 זורע חיטה 

 הדואג לשנים, 
 נוטע עצים 

 הדואגלדורות, 
מחנך אנשים

יאנוש קורצ'אק

“
“
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אנו מאמינים שבכל נער ונערה טמון פוטנציאל אישי הרוצה להתממש ובעזרתו ניתן להגיע למצוינות, יצירתיות, 
מנהיגות והצלחה. לכל פעילות המתקיימת יש תפקיד בהעברת תכנים במטרה לחזק את יכולתם של בני הנוער 

להכיר בשונות התרבותית ובייחודיות הפרט מלבד ההנאה מהפעילות עצמה. 

אנו מאמינים כי לנוער יש את הצורך להרגיש שייכות לקהילה, להכיר ולדעת גבולות אישים וחברתיים וללמוד 
להכיר את התפיסה החברתית על כל רבדיה. 

בבני הנוער טמון הפוטנציאל המחכה להתממש ואנו רואים אתגר לפתח בבני הנוער את היכולת להאמין בעצמם 
באמצעות שילובם בתנועות הנוער, בחוגים, בסדנאות ובפרויקטים במטרה להעצים ולהעשיר אותם“.

מועדון הנוער:
Hadarim 21 הבית של הנוער בכפר יונה. המועדון משמש לפעילות ענפה ומגוונת בשעות הפנאי לבני נוער מכיתות 
ז' ומעלה, המועדון מהווה בית חם לנוער ונותן מענה לבני הנוער במגוון תחומים : חונכויות, סדנאות העשרה, 
הרצאות, הקרנת סרטים, ערבי בנות, חוגים לנוער, מפגשים חברתיים ועוד. המועדון פתוח בכל ימות השבוע 
בשעות אחה“צ והערב ומאוייש ע“י צוות נוער בוגר ומקצועי.  במהלך חופשות החגים ובחופשת הקיץ מתקיימות 

הפעלות ופעילויות ברחבי הפארקים בכפר ובמגרשי הספורט. 

נוער
 מנהל מחלקת נוער: דארל סולבי 
בוגר תואר ראשון במדעי החברה 

והרוח

 מרכז הנוער: רח‘ הדרים 21
 טלפון: 09-894-1407 

 dnoarky@gmail.com :מייל 
פייסבוק: אגף הנוער כפר יונה.
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החוג פותח פתח ראשוני ומקנה התנסות בדרך חווייתית בהכרת 
צורות בישול והמרחב במטבח , תוך למידת מיומנויות במטבח, 

מתכונים שונים ומגוונים ובעיקר טעימים!

במסגרת החוג הילדים ילמדו את יסודות משחק התיאטרון, 
עבודה עם טקסט, עבודה על דמות, קומדיה דל-ארטה/ מסכות, 
ליצנות ועוד... בכך הם מביאים את עצמם לידי ביטוי פיזי ורגשי, 
משפרים את הביטחון והדימוי עצמי. במהלך החוג יתקיימו 

מפגשי העשרה/ סדנאות אומן, בתשלום סמלי של 25 ₪.

מחירשעהיוםמדריכ/הגיל
“חברת א’-ג’

פאזל”
א'

16:30-17:45₪ 175

+45 ₪ לחומרים 18:00-19:15ד-ו

מחירשעהיוםמדריכ/הגיל
ב’-ג’

ליאורה 
סיקלאי

א'
16:00-17:15₪ 195

17:30-19:00ד'-ה
₪ 220

17:30-19:00ב'ו'-ח'

תיאטרון ודרמה

השף הצעיר

חוגי אגף נוער מועצת הנוער: 
מועצת הנוער מהווה גוף מוביל של בני נוער המתנדבים לפעול למען הקהילה ולמען 
הנוער בכפר.  המועצה בנויה מנציגים של בני נוער אשר נבחרו באופן דמוקרטי ומייצגים 
את כלל קבוצות הנוער הנמצאות ביישוב, ניתן להגיש מועמדות למועצת הנוער דרך 

מועצת התלמידים בבית הספר או בפני מועצת הנוער בתחילת שנת הלימודים.

מדצ“ים: 
קורס של משרד החינוך המקנה למשתתפים כלים להדרכה, עמידה מול קבוצה, פיתוח 
מנהיגות ועוד. תכני הקורס הינם של מינהל חברה ונוער, מטעם משרד החינוך. בסיום 
הקורס ושנת הדרכה יקבלו המשתתפים תעודת מדריך צעיר המאפשרת עבודה כמדריך. 

בית יוצרים: 
בית היוצרים הינו מקום מפגש לקבוצות נוער עם זיקה לתחום האומנות, מוסיקה 
ואומניות. הקבוצות מלוות על ידי צוות של חיילי הנח"ל רכזים מ"תנועת תרבות" 
שמדריכים ועובדים עם בני הנוער במטרה לגבש אותם כקבוצת עניין ואף לקיים עימם 
ערבי מוסיקה, תיאטרון והופעות. בית היוצרים הינו קבוצה שפועלת תחת פיקוח משרד 
החינוך ובעיקרה להקנות לחניכים מיומנויות של קבוצה מוערבות חברתית וקהילתית. 
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היכנסו דרך משחק תפקידים לעולם פנטזיה מלא קסם וריגוש אין סופי. 
החוג משתמש במשחק ככלי לאמצעי פיתוח היצירתיות, למידה ופיתוח 

מיומנויות חברתיות, תוך כדי הנאה.

מחירשעהיוםמדריכ/הגיל
“חברת ב’-ג’

פאזל”
ד’

16:00-17:30
₪ 175

17:30-19:00ד'-ו

מבוכים ודרקונים

מחירשעהיוםמדריכ/הגילחוג
תאטרון 
ודרמה

100 21:00-23:00₪א’ליאורה סיקלאי25-45

מחירשעהיוםמדריכ/הגילחוג

חוג לגו
א’-ב’

ה’שחר ברגיגי
16:00-17:15

₪ 175
17:30-18:45ג' - ד'

תנועת הילדים מב“ט )מובילים בדרך טובה( בהובלת מדריכים מוסמכים 
מטעם משרד החינוך. במסגרתה יעבירו לחניכים תכנים שונים בנושאים 
חברתיים, ערכיים ומהנים, תוך מתן כלים ראשוניים להשתלבות בקבוצה 

ובהמשך בכיתה ד‘ לתנועות הנוער.

מחירשעהיוםמדריכ/הגיל

17:00-18:00ג’מד”ציםב’-ג’
₪ 150 

תשלום  חד-פעמי

מב”ט- תנועת ילדים

חדש בכפר!! למבוגרים  משחק ותיאטרון לנשמה!
 תיאטרון בלורה מרחיב את המסך ופותח את הבמה למבוגרים שעדיין ילדים בנשמתם!

אז אם אתם עדיין ילדים בנשמה, עם אנרגיה ורצון לחוות רגעים קסומים של יצירתיות, 
 ביטוי עצמי, התפרקות, גילוי, גירוי וחוויה- מקומכם איתנו- בתיאטרון הכפר!

למי זה מתאים? לכל מי שרואה את עצמו/ה על הבמה ומעולם לא העז..

דרך משחקי תיאטרון נתגבש לקבוצה קהילתית שיוצרת ומביאה את עצמה 
לביטוי אומנותי. מה נלמד: משחקי תיאטרון, אימפורוביזציה, עבודה על דמות, 

עבודה עם פרטנר, עבודה עם טקסט ובסיום השנה נעלה הצגה !

החוג יתקיים במרכז הקהילתי.

חדש בכפר!!  חוג לגו הנדסי של בריקידע
 רוצים לדעת איך מכונות פועלות? להכין גלידה עם מערבל שבניתם מלגו? 

לדעת מי היה אייזיק ניוטון? מי היה ארכימדס ומה הוא גילה?

חוגי הלגו ההנדסי של בריקידע מתאימים לילדים חוקרים וסקרנים, האוהבים 
והנדסת  בעולם המדע  ינים  והמתעני לפרק  וגם  לבנות  להמציא, 
המכונות. חוג מאתגר, מרתק ומלא הנאה. בואו ללמוד את העולם המדע, 

דרך חווית הבניה בלגו. “בריקידע - לצאת מהקוביה”
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חמישי
ערב תרבות ושיח

הרצאה/ קפה דילמה/ מרחבי הידברות 
בנושאי אקטואליה וערכים

 רביעי
ערב פתוח

 פעילויות חווייתיות/ קריוקי/ 
משחקי שולחן/ משחקי חברה

שני
ערב בנות

פעילות בנושא מגדר/ מיניות/ טיפוח ויופי

פעילויות לנוער
 כל הפעילויות מתחילות בשעה 20:00 || הפעילויות ללא עלות*

שלישי
ערב בית יוצרים

ערב להקות/ ג'אם סשן/ סדנאות 
אומנותיות/ תאטרון

ראשון
ערב פתוח

 פעילויות חווייתיות/קריוקי/ 
משחקי שולחן/ משחקי חברה

הבית של הנוער בכפר יונה

ההשתתפות בהתאם לנהלי המקום
 לצוות האגף האפשרות להרחיק מפעילות בעקבות התנהגות לא נאותה

לצוות האגף הזכות לשינויים ללא התראה מוקדמת ט.ל.ח,  |  *אלא אם פורסם אחרת.
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הספרייה 
הציבורית

מנהלת: תרצה שקד-כהן 

צוות הספרייה:
 עדינה אלעד, שירי גיל-ווין,  

הדס גרבר, מירי דגני, רותי זיגדון, 
ליאת מקובר, אורנה קירשנבוים, 

קירה ריפס.

 טלפון: 09-8971134
 פקס: 09-8971135

libyona@gmail.com :דואר אלקטרוני 
kfaryona.library.org.il :אתר הספרייה 

חפשו אותנו גם ב-

הספרייה הציבורית כפר-יונה מאירה את פניה ומעניקה 
יונה והסביבה. שירותי  שירותים לכל תושבי כפר 
וכוללים: קריאה,  ניתנים לכל הגילאים  הספרייה 
השאלה, עיון, יעץ, פעילות תרבותית ושירותים טכניים. 
אוסף הספרייה עשיר ומגוון וכולל ספרים בעברית, 
אנגלית, רוסית, צרפתית וספרדית, כתבי עת בתחומים 
שונים ותקליטורים. כמו-כן בספרייה: עמדות-מחשב, 
מאגרי מידע אלקטרוניים ואינטרנט אלחוטי. הספרייה 
מרעננת את האוסף, מחדשת ומרחיבה אותו לעיתים 
תכופות. בספרייה מחכה לכם צוות ספרניות מקצועי, 

אדיב ומנוסה.
מוזמנים להגיע וליהנות מהספרייה המורחבת הנגישה 

והמחודשת.

השירותים הניתנים בספרייה:
• השאלת ספרי קריאה וספרים להאזנה לכל הגילאים.*	
• השאלת כתבי-עת והשאלת ספרים מחדר עיון.*	
• הכנת שיעורים ועבודות, למידה ועיון בחדר-עיון.	
• שימוש וחיפוש במאגרי-מידע אלקטרוניים/אינטרנט.	
• סיוע והכוונה באיתור מידע ובבחירת ספרים.	
• חיפוש והזמנה מקוונת בקטלוג הספריה האינטרנטי.	
• הדפסה, צילום, למינציה.**	
• מכירת ספרים מעודפי הספרייה.	

*ההשאלה ניתנת כמפורט ב”תנאי השאלה”
** שירותים בתשלום
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 שימו לב: 
 חדר העיון נסגר בשעה 18:45. שירותי ההשאלה

מסתיימים רבע שעה לפני שעת הסגירה של אותו יום.

לידיעתכם: קטלוג הספרייה באינטרנט מאפשר לכם 
גם מהבית וגם מעמדת החיפוש בספרייה לערוך חיפוש 
 ספרים באוסף הספרייה ולהציץ לכרטיס המנוי שלכם, 
בכתובת: kfaryona.library.org.il , כמו-כן ניתן להאריך 
תקופת השאלת ספרים שאינם מוזמנים ואינם באיחור 
ולהזמין ספרים. לנוחיותכם, תיבה להחזרת ספרים 
עומדת בכניסה לספרייה ובה ניתן להחזיר ספרים גם 

בשעות שבהן הספרייה סגורה.

אחה”צבוקריום
19:00-15:00הספרייה סגורהא'
12:00-9:0019:45-15:00ב'
12:00-9:0019:00-15:00ג'
הספרייה סגורההספרייה סגורהד'
12:00-9:0019:30-15:00ה'
12:00-9:00ו'

תנאי השאלה:שעות פתיחה:

ההשאלה מהספרייה מותנית בהרשמה מסודרת:

1. הצגת תעודת-זהות עדכנית ומסירת פרטים 
אישיים  של כל אחד מבני המשפחה השואל 

ספרים.

2. חתימה על תקנון הספרייה ועמידה בכל 
סעיפיו.

ההשאלה ניתנת רק בהצגת כרטיס קורא 
 המונפק בספריה. 

ההשאלה ללא תשלום, אולם איחור בהחזרת 
ספרים מחייב תשלום דמי-איחור.

יש לזכור כי האחריות על שמירת הספרים 
והחזרתם בזמן, חלה על בעל המנוי.

הערות:

*חלק מהחומרים בחדר-עיון ובחדרי-הקריאה אינו 
ניתן להשאלה.

*קיים שירות הזמנת ספרים מבוקשים )פרטים 
בספרייה(.
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אירועי-תרבות ודעת:

• פעילויות לילדים )שעות-סיפור, הצגות, סדנאות-בחופשות ועוד(.	

• מפגשים עם סופרים ומפגשי ספרות ודעת )יש לעקוב אחר הפרסומים(	

• פעילות עם תלמידי בתי-הספר, ילדי הגנים ועוד.	

• אולפן עברית ללימודי השפה לעולים.	

•  מיזמים מיוחדים ואירועי שבוע הספר.	

• מפגשי מועדון קוראות, חוגים וסדנאות בנושאים שונים.	

אתם מוזמנים להצטרף לדף שלנו בפייסבוק. חפשו את “הספרייה הציבורית 
כפר-יונה” ולחצו "לייק". כדי לקבל מאתנו עדכונים במייל, שלחו לנו דוא”ל 

ובקשו להצטרף לרשימת הדיוור שלנו.

מציגה:

6/11/16
הענק וגנו
אוסקר ויילד

גיא אלון

20/11/16
אבא עושה 

בושות
מאיר שלו 

גבריאל הדר

18/12/16
טרופותי

ג'וליה דונלדסון
הדס מתיאטרון 

שיגעון

8/1/17
דודי שמחה

 ע. הלל
גבריאל הדר

4/12/16
הצב של אורן

מירה מאיר
רן זמיר

12/2/17
יום הולדת 

לקוף
סיפור מקורי 
אורנה הוכרמן

26/2/17
מעשה 
באפרוח

ע"פ לוין קיפניס
רומי תיאטרומי

22/1/17
שלושה אגוזים

לאה גולדברג
גיא אלון

5/3/17
מי מוכן 

להיות לולין
פנינה פרנקל 
גבריאל הדר

19/3/16
החלילן 
מהמלין

רוברט בראונינג 
אורן דסאו

2/4/17
וניל על המצח 
ותות על האף

מאיר שלו 
רן זמיר

14/5/17
סבתא מינה 

מבנימינה
דתיה בן דור 
גבריאל הדר

28/5/17
דירה להשכיר
לאה גולדברג 
גבריאל הדר

התוכנית מיועדת לילדים בגילאי 6-3 בלבד!
המציגים הם מספרים מקצועיים

ה
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כדי לבלות בנעימים בשעת-סיפור יש להקפיד על גילאי הילדים, לשמור על השקט, 
לכבות מכשירים סלולריים ולהשמע להוראות הספרנית והמספר/ת.

אין להכניס תינוקות ואין להיכנס עם דברי-אוכל ומשקה.

כרטיס לילד בליווי מבוגר אחד- 20 ש"ח במזכירות המרכז הקהילתי, טל': 09-8985111
מומלץ להצטייד בכרטיסים מראש! מספר המקומות מוגבל!

הספרייה הציבורית כפר-יונה, שדרות בגין (בתוך המרכז הקהילתי) טל': 09-8971134
דוא"ל: libyona@gmail.com חפשו אותנו גם ב-

הספריה הציבורית
כפר יונה

בימי ראשון פעמיים בחודש בשעה 17:15

תוכנית שעות-סיפור 
לשנת תשע"ז (2017-2016)


