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דבר ראש העירייה

אם אתה יכול לחלום על זה אתה יכול לעשות את זה
)וולט דיסני(

סקרנים,  חולמים,  ילדים  לגדל  רוצים  אנחנו  יונה  כפר  בעיריית 
בעלי דמיון ויצירתיות מתוך אמונה כי עידוד לערכים אלו יצמיחו 
זו  בחוברת  המוגשים  החוגים  מגוון  חזקה.  וקהילה  איכותי,  דור 
הפעילות  הגילאים.  לכל  הפנאי  לשעות  מגוונות  פעילויות  מציע 
המרכז  אנשי  עם  פעולה  בשיתוף  למענכם,  העירייה  שמובילה 
של  ולמגוון  רחב  חוגים  מערך  של  בנייתו  את  יצרה  הקהילתי 

פעילויות פנאי לכל גיל.
אני מזמינה את ילדכם ואתכם להצטרף לחוגי ההעשרה, לחוגי 
והעשרה  ולהנות מרגעים של הנאה,  והיצירה  הספורט, המחול 

אישית.
בברכת שנת פעילות ענפה וברוכה הבאה עלינו לטובה.

שושי כחלון-כידור 
ראש העירייה

תושבים יקרים,
החוגים  חוברת  את  בפניכם  להציג  שמח  אני  כמיטב המסורת, 

לשנת הפעילות תש"ף 2019-2020.
צוות המרכז הקהילתי עמל רבות על מנת להכין עבורכם תכנית 
עשירה ומגוונת. לצד המשך פעילות קיימת הרחבנו את מגוון סל 
ואף נפתח מוקדי פעילות חדשים בשכונת  והחוגים,  השירותים 
הספורט  פעילות  תחום  את  עבורכם  ריכזנו  בנוסף,  שרונה.  
על  ולעמוד  להדגיש  מנת  על  וזאת  נפרד  באופן  התחרותי 

ההבחנות בין תחומי הפעילות בצורה ברורה.
ופנאי,  קהילה  פעילות  ולקדם  לפתח  נמשיך  זאת  בשנה  גם 
תכניות לנוער ולגמלאים, פעילות ספורט ואירועי שיא בתקופות 

החופשות והחגים.  
דירקטוריון המרכז בשיתוף הנהגת העיר רואים במרכז הקהילתי 

את לב פעילות הפנאי והתרבות בכפר יונה. 
בפתחה של שנת הפעילות נאחל לכולנו שנה פורייה ומוצלחת.

דבר הדירקטוריון

יגאל סתיו
יו"ר דירקטוריון המרכז הקהילתי

בשם הצוות וההנהלה



3

מזכירות המרכז הקהילתי
זמני קבלת קהל:

ימים א'-ה' בין השעות: 08:00-12:00, 16:00-19:00 
 kfaryona@matnasim.org.il :כתובת דוא"ל

 mky.org.il :אתר המרכז הקהילתי
טלפון: 09-8985111 

פקס:09-8947881 

חברי דירקטוריון מרכז קהילתי כפר יונה
יו"ר דירקטוריון מר יגאל סתיו 

יו"ר ועדת כח אדם גב׳ חדווה מונטיאס 
חברת דירקטוריון גב׳ עידית בר זוהר 
חברת דירקטוריון גב׳ לימור וייס 

חבר דירקטוריון מר חנן בראון 
חבר דירקטוריון מר שחר רז 
חבר דירקטוריון מר ניר נאמן 

מנהל מחוז מרכז בחברה למתנסים מר מוטי עבו 
חברה למתנסים מחוז מרכז גב׳ גילה מנור 

הסוכנות היהודית גב׳ אלוירה וולושין 

תאריךימיםחג
סגור29.9-1.10.19א׳ -ג׳ראש השנה

סגור8-9.10.19ג׳ -ד׳יום כיפורים

סגור13-14.10.19א׳ -ב׳סוכות

סגור20-21.10.19א׳-ב׳שמחת תורה

פעילות כרגיל22-29.12.19א׳-א׳חנוכה

פעילות כרגיל10.3.20ג׳פורים

סגור8-15.4.20ד׳-ד׳פסח

ערב יום הזכרון 
לשואה ולגבורה

החוגים יתקיימו 20.4.20ב׳
עד 19:00

ערב יום הזכרון לחללי 
מערכות ישראל

החוגים יתקיימו 27.4.20ב׳
עד 18:00

סגור28.4.20ג׳ ערב עצמאות 

סגור29.4.20ד׳יום העצמאות

סגור28.5.20ה׳שבועות

לוח חופשות - תש״ף 2019-2020
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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.

• תורשה•	 לא• למתנ"ס• כספים• חייבת• אשר• משפחה• •
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.•	
• 	1.9- פעילות• חודשי• •10 במשך• תתקיים• הפעילות• •

בכפוף• •,31.7 עד• שימשכו• פעילויות• ישנן• •,30.6
למפורסם.

• השבועות•	 מספר• ע"פ• מתומחרים• החוגים• מחירי•
בשנה•ובהתחשב•בימי•חג.

• בשנת•הפעילות•יתקיימו•כ-36•שיעורים•לפעילות•חד•	
שבועית•וכ-72•שיעורים•לפעילות•דו•שבועית.)פעילות•
חג/ימים• חג/ערב• שהינו• ביום• להתקיים• האמורה•

מיוחדים,•תופחת•ממס'•השיעורים•האמור(.
• בלוח•	 המפורסמים• במועדים• תתקיים• לא• הפעילות•

החופשות•מטה.
• במתנ"ס•	 ובפעילויות• בחוגים• המשתתפים• הילדים•

ומיד• הפעילות• לתחילת• עד• הוריהם• באחריות• הינם•
בסיומה.

הנחות למשתתפי חוגים
שאינם חלק מ"תוכנית חוגים מיוחדת/משולבת"

• •חוג•שני•למשפחה-•5%•הנחה.	
• •חוג•שלישי•ומעלה•למשפחה-•10%•הנחה.	

הגדרת "תוכנית חוגים מיוחדת/משולבת"
• •תוכנית•הכוללת•חוג•אחד•או•יותר•אשר•מחירו•מוצג•	

לאחר•הנחה.••אין•כפל•הנחות.
• מסלולי•קונסרבטוריון,•מסלולי•מחול,•מסלולי•ספורט.•	

חיסורים:
• לא•	 ומשתתף• חודשי• הינו• הפעילות• בגין• התשלום• •

יזוכה•בגין•היעדרות•או•השתתפות•חלקית.
• תתקיים•	 לא• החופשות• בלוח• הנקובים• במועדים• •

פעילות•בחוגים,•ואין•החזר•בגינם.

תנאי התשלום:
• התשלומים•לחוגים•ייעשו•באמצעות•כרטיסי•אשראי•	

)ישראכרט,•ויזה,•אמריקן•אקספרס(,•הוראות•קבע•או•
לשלם• ניתן• )לא• הפעילות• שנת• לכל• מראש• מזומן•

בכרטיס•דיינרס(.
• כל•נרשם•מאשר•למתנ"ס•להשתמש•בפרטי•כרטיס•	

)בכפוף•לעדכון• האשראי•שנמסרו•במעמד•הרישום•
פרטי•הכרטיס•ע"י•חברת•האשראי(.

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

לאחר•התראה•של•שבעה•ימים.
• פיגור•	 •.7/20 לחודש• עד• תתבצע• תשלומים• פריסת•

בתשלום•יגרור•תשלום•כפול•בחודש•הבא.•
• בכיסוי•	 הלקוח• יחויב• שחזרה• קבע• הוראת• עבור•

ההוצאות•על•סך•25•₪.•
ביטול השתתפות:

• בקשות•להפסקת•פעילות•יטופלו•אך•ורק•לאחר•מילוי•	
טופס•ביטול•במזכירות•המתנ"ס.•לא•יתקבלו•ביטולים•

בטלפון•או•באמצעות•מדריך•החוג.

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

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

• עד•	 תתקבלנה• החוגים• פעילות• להפסקת• בקשות• •
לבצע• יהיה• ניתן• לא• זה• מועד• לאחר• •,31/3/2020

ביטולים.
• יוחזר•	 המתנ"ס• משיקולי• יפתח• לא• והחוג• במידה• •

הכסף•במלואו•לנרשם.•
• בחזרה•	 כספים• ולקבל• חוג• לבטל• ניתן• לא•

רטרואקטיבית.
• או•	 לפחות(• שבועיים• )למשך• המשתתף• חלה• אם• •

ויצרף• בכתב• הודעה• כך• על• ימסור• בתאונה,• נפגע•
אישור•רפואי•מתאים,•בתוך•חודש•מתאריך•האירוע.•
יזוכה•המשתתף•בתמורת•החוגים•בהם• במקרה•זה•

לא•השתתף.

שיעור ניסיון:
• ביצוע•	 לפני• בשיעור• להתנסות• רשאי• משתתף• כל•

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

נהלי הרשמה ותשלומים במרכז הקהילתי

המרכז הקהילתי 
mky.org.il אתר

טלפון: 09-8985111



5

סוג פעילותכתובתטלפוןמוקד פעילות

מנהלה, מזכירות, קונסרבטוריון, מנחם בגין 898511120המרכז הקהילתי כפר יונה
היכל התרבות, ספריה ציבורית

חוגי ספורטגיבורי ישראל8986506בי"ס עמל-אולם ספורט
פעילות הספרייהמנחם בגין 897113420הספרייה הציבורית

חוגי ספורט + בי"ס למחולנחל פולג8941503היכל הספורט
חוגי ספורטנעמי שמר8971151 ביה״ס יפה נוף

חוגי כדורגלרח' הגלילמגרש הכדורגל
חוגי הקונסרבטוריון והספורטרח' יקינטוןבי"ס רימון

חוגי ספורטרח' הדריםבי"ס בר-אילן
מועדון טניססמוך למתנ"סמגרש משולב - מגרש הטניס

חוגי אומנותאלי כהן 89451745מרכז אומנות
פעילויות לנוערהדרים 894140721מועדון הנוער, הדרים 21

מעון יום רשת "התחלה חכמה"רח' גולני8949199"פשוש גולני"
מעון יום רשת "התחלה חכמה"רח' יקינטון8986469"פשוש יקינטון"

מעון יום רשת "התחלה חכמה"רח' נחל זויתן8652866"פשוש נחל זויתן"
מעון יום רשת ״התחלה חכמה״רח׳ שושנה דמארי7787110״פשוש יפה נוף״

חוגי ספורט + בי״ס למחולרח׳ אהבת אדםאולם שרונה
מוסיקה ואומנותרח׳ אהבת אדםבית הספר שרונה

מוקדי פעילות ברחבי העיר
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כתובת דוא״לטלפון/שלוחהתפקידשם

מנהלה

8985111kfaryona@matnasim.org.ilלשכת מנכ״ל

kfaryona@matnasim.org.il 8985111/278מנהלניתשלומית גינצלר

8985111/224rakzim@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירהליזה שדה

8985111/200Sigal7000@gmail.comמזכירהסיגל אהרוני

8985111/201matnasky@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירהמירב אשריאן

 8985111/206shivuk@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת שיווק ופרסוםקרן שרוני

8985111/209ksafim@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת כספים וכח אדםדורית זילברמן

8985111/203kys@kfaryon.matnasim.co.ilחשבת שכראיילת ארליך

8985111/217kfaryon@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת חשבונותאתי מיארה

8985111/208tarbut@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת תרבות, סל תרבותניצה חיתרבות

8985111/216tykyona@gmail.comרכזת תרבות יהודיתתמר עמיחי

צוות המרכז הקהילתי לשרותך!
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כתובת דוא״לטלפון/שלוחהתפקידשם

מוסיקה

8985111/212musica@kfaryon.matnasim.co.ilמנהל הקונסרבטוריוןמרק וולך

8985111/213musica@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלנית הקונסרבטוריוןסוזי אגלמז

8985111/214musica@kfaryon.matnasim.co.ilמזכירות בי"ס מנגןפלורה סומברסקי                       

8971134libyona@gmail.comמנהלת הספריה הציבוריתתרצה שקד כהןספריה

8941503maofdance@gmail.comמנהלת בי"ס למחוליעל חיוןמחול

8985111/215kehila@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת קהילה ומתנדביםטל קופמןקהילה/מתנדבים

8985111/219zionb022@gmail.comמנהל אחזקהציון ברדהאחזקה

8985111kfaryona@matnasim.org.ilמ״מ רכז מרכז למידהדארל סולבימרכז למידה

ספורט
8986506sky@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת ספורט ישוביתסיגל אדמתי

8986506sportdity@gmail.comמזכירת מחלקת הספורטדיתי קודנר

הגיל הרך

8985111/210gil.r.kf@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת הגיל הרך ופשושיםיעל חן

8985111/218zaharonky@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת צהרוניםצביה רויט

8985111/210gil.r.kf@kfaryon.matnasim.co.ilמנהלת אדמיניסטרטיביתאיריס דריימן

8941407dnoarky@gmail.comמנהל מחלקת נוער וצעיריםדארל סולבינוער
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אירועים קהילתיים וטקסים
חג הסיגד יום שלישי, 26.11.19, כ"ח חשוון תש"ף

טקס יום הזיכרון לשואה ולגבורה יום שני, 20.4.20, 
כ"ו ניסן תש"ף, 20:00, היכל התרבות העירוני

טקס יום הזיכרון לחללי מערכות ישראל ונפגעי פעולות האיבה 
יום שני, 27.4.20, ג' אייר תש"ף, 20:00, 

אנדרטת הזיכרון ברחוב העלייה
ערב שירי לוחמים יום שני, 27.4.20, ג' אייר תש"ף, 21:15

 היכל התרבות העירוני
ערב יום העצמאות יום שלישי, 28.4.20, ד' אייר תש"ף, 20:00

מנהלת: ניצה חי טלפון: 09-8985111
tarbut@kfaryon.matnasim.co.il 

תרבות ואירועים

מנוי תיאטרון למבוגרים
תיאטרון איכותי לילדים

הצגות לילדים
מופעים

מופעי מחול 

סרטים בהיכל
סדרת מוסיקה

אירועי קיץ
טקסים ואירועים

סל תרבות מגן ועד תיכון

עונת המנויים
תש״ף 2019-2020

היכל התרבות כפר יונה

מיטב התיאטראות והשחקנים

הכי טוב. הכי קרוב
רכישת מנויים במרכז הקהילתי טלפון: 09-8985111
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יצירה  יוצרים תרבות, פעילות, אירועים מגוונים ועדכנים לכל המשפחה.
חיבור בין הגופים השונים בעיר ובין הקהילה לשורשים ולמסורת היהודית ישראלית.

נשמה יצירת מכנה משותף רחב ועמוק באמצעות תוכן תרבותי, יהודי ,פנימי וערכי, סביב 
מסורת ישראל ואהבת הארץ.

תחום תרבות יהודית פועל בעיקר סביב מועדי חגי ישראל, קבלות שבת, מופעים, 
הרצאות  וטיולים.

רכזת: תמר עמיחי
טלפון: 09-8985111/216

tykyona@gmail.com

תרבות יהודית

"בפאזל הזה שנוצר במדינת ישראל יש מקום לכולנו, 
לכל קשת הצבעים ואם תחסר פיסה אחת 

מהפאזל - התמונה לא תהיה שלמה. 
לכן אסור לוותר על שום חלק מהעם, וגם אם 
מלאכת ההרכבה תארך - אינני מתייאשת" 

)מרים פרץ, כלת פרס ישראל (
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מקוםמחירמדריך/השעותימיםהחוג
רב תכליתי₪120 לחודשסימה אסייג9:30-11:00ג׳תנ״ך 

רב תכליתי₪60 לחודשמלווינה9:30-11:00ה׳אנגלית

משתנה₪50/₪130אחת לחודשמשתנהב׳סבתות בג׳ינס

משתנה₪110/₪130אחת לחודש6:50-19:00שבתקהילה מטיילת

א׳, ד׳, הליכה נורדית
ה׳

יציאה ללא תשלוםאידה צנטלר                               19:30
מהמתנ״ס

מגרש הפטאנקללא תשלוםאוסי מרגלית18:00-20:00ב׳, ה׳פטאנק

מתחם קהילה₪10 למפגשאחת לחודש19:30א׳מתוקים בסכרת

מתחם קהילה₪10 למפגשאחת לחודש19:30א׳הפרלמנט

מנהלת: טל קופמן טלפון: 09-8985215
kehila@kfaryon.matnasim.co.il 

קהילה ומתנדבים

מחלקה לקהילה ומתנדבים פועלת לגידול עקבי במספר המתנדבים בכפר יונה ומפעילה מגוון
חוגים ותכניות העשרה ל"גיל הפעיל" )הגיל השלישי(

התכניות המרכזיות: סבתות בג'ינס, תדענה, מועדון מטיילים +60, קולשיר, קתדרה ובוטיק "יונל'ה בכפר".

מרכז למידה רשותי 
סוללים בשביל ההצלחה!
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תלמידי כיתות א’-ו’ 
ימי פעילות: שני ורביעי

שעות: 17:00-20:00
מיקום: חט”ב “איש שלום”

מחיר לחודש: ₪320
לימודי אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות שפה 	 
הכנה לכיתה א’ ולחטיבה 	 
למידה בקבוצות קטנות	 
קבוצות מותאמות גיל ורמה 	 
פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה	 
סיוע בשיעורי בית והכנה לבחינות	 
מורים מוסמכים בעלי תעודת הוראה	 
שילוב התלמידים בפעילויות המרכז הקהילתי לאורך השנה	 

תלמידי חט”ב )ז’-ט’( 
ימי פעילות: שני ורביעי

שעות: 17:00-20:00
מיקום: חט”ב “איש שלום”

מחיר לחודש: ₪350
מצטרפים לחוויית למידה אחרת! 	 
לימודי אנגלית, מתמטיקה ומיומנויות שפה 	 
הכנה לתיכון ולבחינות הבגרות	 
למידה בקבוצות קטנות	 
קבוצות מותאמות גיל ורמה 	 
פיתוח מיומנויות ואסטרטגיות למידה	 
סיוע בשיעורי בית והכנה לבחינות	 
מורים מוסמכים בעלי תעודת הוראה	 
שילוב התלמידים בפעילויות המרכז הקהילתי  לאורך השנה	 

מרכז למידה רשותי 
סוללים בשביל ההצלחה!

***פתיחת קבוצה מותנית במינימום נרשמים***
פרטים והרשמה 

במזכירות המרכז הקהילתי  טלפון: 09-8985111

מ״מ רכז: דארל סולבי טלפון: 09-8985111

מרכז למידה
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מנהל: מרק וולוך  | מנהלנית: סוזי אגלמז
טלפון: 09-8985111 שלוחה 9

musica@kfaryon.matnasim.co.il 

מוסיקה

מחלקת פסנתר מגיל 7
מחלקת כלי קשת מגיל 7  כינור | ויולה | צ'לו

כלי נשיפה מגיל 9  חליל צד | קלרינט | סקסופון
חצוצרה | טרומבון | בריטון / טובה

מחלקת גיטרות מגיל 8  יוקלילי | גיטרה קלאסית
מחלקת כלי הקשה מגיל 9  מערכת תופים 

כלי נקישה תזמורתיים
מחלקה ווקאלית  מגיל 12

פיתוח קול כחלק מהלימודים בקונסרבטוריון, התלמידים 
משולבים בהרכבים מוסיקליים על פי רמת התקדמותם.

תזמורות כלי קשת | תזמורת כלי נשיפה
הרכבים ווקאליים אנסמבל "ווקליזה" 

מקהלת הילדים הייצוגית "תמוז" 
הרכבים קאמריים

אנסמבל גיטרות
לימודי נגינה / שירה למבוגרים 

הרכבי נגינה למבוגרים / לנוער עפ״י גיל ורמה
חדש! מחלקה רב תחומית

כלים אתניים / פופ / רוק / ג'אז

מחלקות הלימודים בקונסרבטוריון

הקונסרבטוריון מעניק לתלמידיו חינוך מוסיקלי רחב המפתח, 
לצד לימודי הנגינה/שירה, את מיומנויות העמידה על במה, 

יצירתיות, שאיפה למצויינות, שיפור הביטחון העצמי, הרגלי עבודה 
עצמית, עבודה בצוות ועוד.

הקונסרבטוריון מהווה חממה מוסיקלית המפתחת דור של 
מוסיקאי עתיד, לצד קהילה שוחרת מוסיקה.

תלמידי הקונסרבטוריון מסיימים בכל שנה רסיטלי בגרות 
בהצטיינות ומגיעים לנבחרות המוסיקליות החשובות ביותר. 
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חינוך מוסיקלי בשיטת "אורף" גילאי 5-7
לכל  מעבר  הוכיחו  האחרונים  העשורים  בשלושת  מדעיים  מחקרים 
ספק כי חינוך מוסיקלי בשנות החיים הראשונות תורם תרומה מכרעת 

לעיצוב אישיותו של הילד
תורם  ביותר  המוקדם  מהגיל  מוסיקלית  בפעילות  עיסוק  כי  הוכח 
באופן מובהק ליכולת הריכוז, המיקוד ותשומת הלב של הילד, ומשפר 
באופן ניכר את מיומנויות השפה, החשיבה, הדמיון והיצירתיות. שיטת 
"אורף" הינה השיטה המובילה בעולם לחינוך מוסיקלי לגיל המוקדם, 

המפתחת את כל המיומנויות הדרושות להמשך לימודי המוסיקה
הנכם מוזמנים להיכרות עם שיטת הלימוד 
בתיאום מראש במזכירות הקונסרבטוריון .

מקהלת הילדים "תמוז"
מנצחת: אנה גורדון    מנהל מוסיקלי ומלחין: רני גולן

מקהלת הילדים "תמוז" הינה המקהלה הייצוגית של הקונסרבטוריון.
והערכה  מרובה  להצלחה  וזוכה  שנים   7 לפני  נוסדה  המקהלה 

מקצועית.
המקהלה עובדת בשתי שכבות גיל:

מקהלה צעירה - לתלמידי כיתות א'-ג'
מקהלה בוגרת - לתלמידי כיתות ד'-ו'

המקהלה מעניקה לילדים יסודות של שירה אמנותית, עמידה על 
במה לצד רפרטואר מוסיקלי רחב ומגוון. המקהלה מופיעה בהצלחה 

עם תזמורות ואמנים מהשורה הראשונה, בכפר יונה ובכל רחבי 
הארץ ומעלה מידי שנה הפקות מקוריות של מחזות מוסיקליים.

בשנים האחרונות הועלו המחזות המוסיקליים:
"דב דובוני בין דוביים מצחצח נעליים"

"איה פלוטו", "ארץ הילדים" על פי "זרעים של מסטיק"
"ציפור לאן את נוסעת", "אלבום לילדים" מאת: פ.י. צ'ייקובסקי 

ילדים בגילאי 6-13 
האוהבים לשיר, 

מוזמנים להצטרף אל 
שורות המקהלה.
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90 דק׳60 דק׳45 דק׳30 דק׳תחום

₪370₪450₪510₪750כל מקצועות הנגינה

₪370₪450₪510₪750שירה/פיתוח קול

מחירשעותימיםמקהלת תמוז ייצוגות

16:30-18:30₪260ד׳בוגרות

15:15-16:30₪240ד׳צעירה

מחירשעותימיםטרום נגינה ״אורף״

17:15-18:00₪195ב׳קטנטנים ״אורף״

17:15-18:00₪210ג׳גן חובה- א׳ ״אורף״

הנחות מיוחדות
* תלמידים ממשיכי תוכנית בית ספר מנגן

* כלים מועדפים

שימו לב!
במחלקות הלימודים בקונסרבטוריון 

השעורים כוללים: שעור נגינה/שעור שירה 
שבועי, שיעורי תורת המוסיקה ופיתוח 

שמיעה, השתתפות בתזמורת/מקהלה, 
או הרכב קאמרי לפי התקדמות.

שלוחות חדשות 
בשרונה וביפה נוף

מוסיקה
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 מכבי דואגת לבריאות של כל המשפחה
עם מגוון שירותים ורופאים מומחים, ממש קרוב לבית

*4535 גם בכפר יונה, יש קופות חולים  ויש מכבי
maccabi4u.co.il | המידע מוגש כשירות לחברי מכבי

רח׳ גבעתי 31, כפר יונה

בנוסף ברחבי העיר:  פסיכולוג ילדים ונוער | 

 רפואת משפחה
 רפואת ילדים

 רפואת נשים ופיריון

 אף אוזן גרון
 כירורג

 אורתופד

 דיאטניות- 
   ילדים ומבוגרים

 מזכירות

 רפואת משפחה
 רפואת ילדים
 רפואת עיניים

 רפואת עור ומין
 אנדוקרינולוגית לילדים

 פסיכיאטריה
 קלינאית תקשורת
 אחות ליווי הריון 
 עובדת סוציאלית

 אחיות

 מעבדה )כולל          
בדיקות גנטיות(
 שירותי משרד

 בית מרקחת בהסכם

רח׳ שרת 6, קניון הכפר

 לשירותכם מוקד לרפואה דחופה
בשעות הערב ובסופ"ש
שד׳ בנימין 21, נתניה

תושבי כפר יונה
כשמדובר בבריאות שלכם

הגיע הזמן

לבחור נכון!לבחור נכון!
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מקצועית  מסגרת  ומספק  ה-28  השנה  זו  פועל  הספר  בית 
סגנונות  למגוון  התלמידים  חשיפת  תוך  במחול,  למצוינות 
הרך  מהגיל  החל   - ולגיל  לרמה  בהתאם  היצירתיות  ופיתוח 

ועד לבוגרים.
צוות מורים בכיר המקנה לתלמידים מיומנויות  בבית הספר, 

מקצועיות גבוהות, יחס אישי והתייחסות לכל צורך.
מחול  קלאסי,  בלט  למצוא  ניתן  ב’מעוף’  המחול  תחומי  בין 

מודרני, ג’אז, היפ הופ, פלמנקו, ברייקדאנס וקומפוזיציה. 
ומופעי  אירועים  בסדנאות,  חלק  התלמידים  לוקחים  בנוסף, 

סיום חגיגיים בסוף השנה.

תלמידים רוקדים ‘ורטיגו’:
פרויקט בשיתוף להקת ‘ורטיגו’ בסיומו תופענה 

הרקדניות במופע חגיגי ב’סוזן דלל’
מופעי מחול

סדנת לילה לבן
שיתוף פעולה עם קונסרבטוריון כפר יונה

השתתפות קבוצות נבחרות במחזמר 

כנס מחול באילת
שיעורים פתוחים

מופעים ביום העצמאות ובמגוון אירועים
‘ביכורים’ – מופע קומפוזיציה

קורס קיץ מקצועי במחול
סוף שבוע של מחול
נסיעה לכפר המחול

ב

ב

ב

ב

ב

ב

ב

מנהלת: יעל חיון
 yaelhayon84@gmail.com 09-8941503 :טלפון

מחול ״מעוף״

תכנית העשרה שנתית: 
מיועדת לרקדני כתות ה' ומעלה, כוללת צפייה ב-2 מופעי 
בחג  לבן"  ",לילה  באירוע  מחול  מקצועיים+סדנאות  מחול 

הפורים והשתתפות בסדנת אומן משתנה.
עלות שנתית ח"פ-250 ש"ח.

)העלות כוללת נסיעות מחוץ לכפר במידת הצורך(
# חובת רישום לרקדני המסלול המקצועי.



17

לאון קרביץ 
ברייקדאנס

יעל חיון 
מנהלת בית הספר
מנהלת מקצועית 

ואומנותית של בי״ס 
למחול ״מעוף״. מורה 
למחול מודרני גילאי 

יסודי עד נשים.

קורל עציוני 
בלט קלאסי

חן וענונו 
היפ הופ

מיה טולדנו 
מחול מזרחי

נסיה ברדה 
פלמנקו

ליר רבינוביץ 
ג’אז

לי וליס 
הגיל הרך

חן שלו 
רפרטואר

עדי עוזרי
 הגיל הרך

טל קרן 
היפ הופ נשים

אלין להב
מחזות זמר

הילה דקל
בלט

מוריה פוזיאלוב
היפ הופ

מעיין זוהר אידן
קומפוזיציה

מלי מזל
היפ הופ

צוות
המורים 

מחול 
״מעוף״

מחול
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שלישישניראשון

סטודיו גדולסטודיו קטןסטודיו גדולסטודיו קטןסטודיו גדולסטודיו קטן
ג׳אז ליר

ד'-ה'
15:45-16:45

בלט הילה
ז'

16:00-17:00

היפהופ מוריה
ג'-ד׳

16:00-17:00

פלמנקו-נסיה 
ג׳-ה׳ ממשיכות
14:30-15:45

טרום בלט לי
כתות א'

16:15-17:00 

 פלמנקו-נסיה 
להקה

15:30-16:30

ג'אז ליר
ו'-ז'

16:45-17:45

בלט הילה
ג'-ד'

17:00-18:00

היפהופ מוריה
ה'-ו'

17:00-18:00

בלט קורל
כתה ח'

16:00-17:30

"בייבי בלרינה" לי
גילאי 3-4

17:00-17:45

 פלמנקו-נסיה 
א׳-ג׳

16:30-17:15

ג'אז ליר
ח'-י'

17:45-19:00

בלט הילה
ה'-ו'

18:00-19:00

הפהופ מוריה
ז'

18:00-19:00

בלט קורל
כתה ט'

17:30-19:00

"מיני בלרינה" לי
גילאי 5-6

17:45-18:30

קומפוזיצה-מעיין
צעירות-ז'-ח'
19:00-20:15

פלור בר-הילה
ט'-י"ב

19:00-20:00

היפהופ חן
ח'-ט'

19:00-20:00

בלט קורל
כתות י"א-י"ב
19:00-20:30

טרום בלט לי
ב'

18:30-19:15

קומפוזיציה מעיין 
בוגרות-ט'-י׳
20:15-21:30

היפהופ חן
ט'-י'

20:00-21:00

היפהופ חן
כתות י"א-י"ב
21:00-22:00

היפהופ נשים-טל 
21:00-22:00

מחול ״מעוף״
 תוכנית שבועית
 היכל הספורט
״ איש שלום״
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שישיחמישירביעי 

סטודיו גדולסטודיו גדולסטודיו קטןסטודיו גדול סטודיו קטן
מודרני יעל 

ו׳ -ז׳
15:45-16:45

בלט הילה
ג'-ד'

15:45-16:45

פלמנקו-נסיה 
להקה

 15:30-16:30

ג׳אז -עדי
ב׳-ג׳

16:00-16:45

בוגרות - יעל
15:00-16:30

מודרני יעל
ט'-י'

16:45-18:00

בלט הילה
ה'-ו'

16:45-17:45

חן שלו-להקה
16:30-18:00

ג'אזצ'יק עדי
גילאי 3-4

16:45-17:30

מודרני יעל
ח'

18:00-19:15

בלט הילה
ז׳

17:45-19:00

חן שלו-עתודה
18:00-19:15

מחול יצירתי עדי
גילאי 5-6

17:30-18:15

מודרני יעל
 י"א-י"ב

19:15-20:30

מחזות זמר אלין
ז'-ח'

19:30-20:30

קורל-פוינט 
כתה ח'

19:30-20:30 

טרום ג'אז עדי
כתות א'

18:15-19:00

מודרני יעל
נשים

20:45-22:00

מחזות זמר אלין
ט' - י״ב

20:30-21:30

קורל-פוינט
כתות ט'-י'

20:30-21:30

קורל פוינט
 י"א-י"ב

21:30-22:30
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חמישירביעישלישישניראשון
 בלט קלאסי-לי ואליס 

  כתות ב'-ג'
16:00-16:45    

 ג'אז-ליר רבינוביץ' 
 כתות א'-ב'

16:15-17:00

היפ הופ יסודי-מלי מזל
 ד׳-ו׳

16:00-17:00

 בייבי בלרינה-לי ואליס 
גילאי 3-4

16:45-17:30

ג'אז-ליר רבינוביץ'
 גילאי 5-6

17:00-17:45

 מחול יצירתי מלי מזל
גילאי 3.5-4.5
17:00-17:45

 מיני בלרינה-לי ואליס
 גילאי 5-6

17:30-18:15

 ג'אז-ליר רבינוביץ'
 כתות ג'-ד'

17:45-18:45

 טרום היפהופ-מלי מזל
 כתות א'

17:45-18:15

 טרום בלט-לי ואליס
 כתות א'

18:15-19:00

 ג'אז-ליר רבינוביץ'
 כתות ה'-ו'

18:45-19:45

ברייקדאנס-לאון קרבץ
כתות ג'-ו'

19:15-20:00

 היפהופ-מלי מזל
 כתות ב׳-ג׳

18:15-19:15

טכניקה וחיזוק לרקדניות
לי ואליס

 כתות ד'-ו'
19:00-20:00

 מחול מזרחי-מיה טולדנו
 קב' נשים

20:30-21:30

מחול ״מעוף״
 תוכנית מחול שבועית

שכונת שרונה
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מסלולי לימוד

מסלול חוגי - דו שבועי
מיועד לכיתות ג’-י”ב

לבחירה אחת מהאפשרויות:
שני שיעורי בלט קלאסי או שני שיעורי ג’אז

בלט,  ג’אז,  מודרני,  לבחירה:  שיעורים  שני 
פלמנקו, היפ הופ וקומפוזיציה

מסלול מקצועי
מיועד לכיתות ד’-י”ב

שיעורים  ו-1-2  קלאסי  בלט  שיעורי   2
לבחירה לפי חלוקה גילאית:

מודרני, ג’אז, פלמנקו, היפ הופ, קומפוזיציה. 
ניתן להוסיף שיעורים ללא הגבלה בתוספת 

תשלום.

מסלול פתוח
לכיתות ג’ ומעלה, 

ללא התחייבות למסלול

מסלול גני ילדים - כיתה ב’
גילאי הגן: מחול יצירתי,

1-2 פעמים בשבוע, לפי חלוקה גילאית.
ג’אז,  בלט,  טרום  א’-ב’:  כיתות  חובה,  גן 

פעמיים בשבוע.

מסלול חוגי –  כיתות ג’ ומעלה, 
2 ש”ש

מחירזמן השיעור

60x2₪275 דק׳

60x1 + 45x1₪250 דק׳

75x1 + 60x1₪290 דק׳

75x2₪310 דק׳

90x1 + 60x1₪310 דק׳

מוסיפים: שיעורים ללא הגבלה 
ונהנים מהטבה במחיר

מחירזמן השיעור

60x1₪95 דק׳

75x1₪110 דק׳

90x1₪135 דק׳

45x1₪75 דק׳

מסלול מקצועי – כיתות ד’ ומעלה, 3 ש”ש
מחירזמן השיעור

60x3₪335 דק׳

60x2 + 75x1₪355 דק׳

60x2 + 1x90₪375 דק׳

60x1 + 75x2₪375 דק׳

60x1 + 75x1 + 90x1₪395 דק׳

גנים - עד כיתות ב’, 1-2 ש”ש

מחירזמן השיעור

45x1₪150 דק׳

2x45₪200 דק׳

60x1₪175 דק׳

60x1 + 45x1₪245 דק׳

שעור אחד בשבוע
מחירזמן השיעור

60x1₪175 דק׳

75x1₪215 דק׳

90x1₪250 דק׳
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מחירזמן השיעורשם השיעור
75x1₪200 דק׳מודרני נשים 

90x1₪220 דק׳מודרני בוגרות

60x1₪180 דק׳היפ הופ נשים

75x1 +60x1₪285 דק׳מודרני + היפ הופ

מסלול מקצועי - 4 ש״ש כיתה ז׳ ומעלה

מחירזמן השעור

60x4₪420 דק׳

60x3₪440 דק׳ + 75x1 דק׳

60x3₪460 דק׳ + 90x1 דק׳

60x2₪460 דק׳ + 75x2 דק׳

60x2₪500 דק׳ + 90x2 דק׳

60x2₪480 דק׳ + 75x1 דק׳ + 90x1 דק׳

60x1₪500 דק׳ + 75x2 דק׳ + 90x1 דק׳

60x1₪480 דק׳ + 75x3 דק׳

90x2₪520 דק׳ +  60x1 דק׳ +  75x1 דק

שעורי נשים
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מנהלת: עו״ד סיגל אדמתי  | מזכירה: דיתי קודנר
sky@kfaryon.matnasim.co.il  09-8986506 :טלפון

sportdity@gmail.com                                            

ספורט

בי״ס לכדורגל בנים מגרש כדורגל
מאמן: אלי גרידיש  טלפון: 052-4345908

מחיריום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳שעות

כיתה ג׳כיתה ד׳*15:30-16:30
השלמת
 חוגים 

שבוטלו

כיתה ג׳כיתה ד׳*
1 ש״ש ₪170
2 ש״ש ₪220
3 ש״ש ₪320

כיתה ב׳גן חובהכיתה ב׳גן חובה16:30-17:15

כיתה ד׳*כיתה א׳טרום חובהכיתה א׳17:15-18:00

* כיתה ד׳ הכנה לליגה  המחיר: ₪320 ל-3 ש״ש
* טרום חובה פעם בשבוע

* תלבושות : ₪160

הילדים רוכשים יכולות תרגול ושליטה בכדור, משפרים את יכולת הבעיטה והמסירה ואת השליטה 
בכדור, קואורדינציה, בטחון עצמי וכושר גופני. משחקים ותחרויות בין הקבוצות ונגד קבוצות מהאזור.

חוג עד סוף יוני

חוג עד סוף יולי

חוג שנתי
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הבנות נהנות מפעילות כושר, בריאות, יסודות ומיומנויות 
הכדורגל, ביטחון עצמי, משמעת עצמית וחוויות כחלק 

מקבוצה. אין צורך בניסיון או ידע בכדורגל.

מחירשעותגילאיםימים

16:00-17:00₪220א׳-ג׳א׳, ה׳

17:00-18:00₪220ד׳-ו׳א׳, ה׳

 מחיר תלבושת: ₪160

כדורשת ילדים שרונה
מאמן: צדוק יעקב טלפון: 054-6959170

מחירגילאיםשעותימים
1 ש״ש  ₪180ג׳-ד׳18:00-19:00ב׳, ה׳

2 ש״ש  ₪235 ה׳-ו׳19:00-20:00ב׳, ה׳

כדורגל בנות
רכזת: אירית אברהמי טלפון: 050-5425773

חדש

ספורט

טניס שולחן אולם ספורט ביה״ס בר אילן
מדריך: בני גליק טלפון: 052-3375465

המשתתפים בחוג ילמדו את יסודות המשחק ואת הטכניקות, 
החבטות וההגשות. המצטיינים ישתתפו בתחרויות אזוריות, 

אליפות מכבי ואליפות ישראל. הנרשמים החדשים יקבלו 
מחבט וכדור.

מחירימיםימים
19:30-23:00₪180 אימון בוגריםיום א׳

20:00-22:30₪180 אימון בוגריםיום ב׳

18:30-19:30₪180 אימון ילדיםיום ג׳
19:30-20:30 אימון ילדים

20:00-22:30₪180 אימון בוגריםיום ה׳
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שעהיוםקבוצה/גיל
16:40-17:15ה׳גנים 3-4

17:15-18:00א׳ + ד׳גנים 4-5
16:30-17:15א׳ + ד׳גנים 5-6

17:15-18:00ב׳ + ה׳

18:00-18:45א׳ + ד׳כיתות א׳

18:00-18:45ב׳ + ה׳
18:45-19:30א׳ + ד׳כיתות ב׳

18:45-19:30ב׳ + ה׳ 

15:30-16:30א׳ + ד׳כתות ג׳

15:30-16:30ב׳ + ה׳
כיתות ד׳

הכנה לליגה
14:30-15:30א׳ + ד׳

14:30-15:30ב׳ + ה׳

בי״ס לכדורסל בנים בית ספר עמל
מנהל ומאמן: ערן מזרחי טלפון: 052-2777350

כיתה ד׳ הכנה לליגה 3 ש״ש,  אילן ברקוביץ׳ וערן מזרחי 
מחיר: ₪340

החוג לגילאי 3-4 מתקיים אחת לשבוע 
מחיר: ₪180 

מחירשעות יוםגילקבוצה/גיל

14:30-15:15₪230ב׳ , ה׳ג׳ -ד׳כדורסל

15:15-16:00₪230ב׳, ה׳א׳-ב׳כדורסל

א׳ -ב׳כדורסל
א׳ , ד׳

16:30-17:15₪230

15:45-16:30₪230ג׳כדורסל

14:45-15:45₪230ד׳ -ה׳הכנה ליגה

17:15-18:30₪340א׳, ב׳, ד׳ו׳ - חעתודה

בי״ס לכדורסל בנות שרונה /״איש שלום״
מאמן: טל תורג׳מן | טלפון: 050-7691719

הצטרפו למשפחת כדורסל הבנות האיכותית באזור!
הבנות לומדות את יסודות הכדורסל, בהתאם לגיל ולרמה. 

משחקים, טורנירים והכנה לליגה בכיתה ד’.

₪230 לחודש | מחיר תלבושת: ₪119

 מחיר תלבושת: ₪160

ספורט
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ספורט

טניס מגרש הטניס
מנהל: אסף טוקר  טלפון: 052-3677189

מספר אימוניםמחירשעות קטגוריה

פעם בשבוע60x1 ₪210 דק׳ילדים/מבוגרים

פעם בשבוע60x2₪340 דק׳ילדים / נוער

פעם בשבוע45x1₪170 דק׳ילדים

פעם בשבוע90x2₪460 דק׳נבחרות

3 פעמים בשבוע90x3₪625 דק׳נבחרות עתודה

אימון בודד45₪180 דק׳אימון אישי

אימון בודד60₪220 דק׳אימון אישי

העשרה לחוג טניס70 45₪ דק׳יוגה/ כושר נוער

אימון מתחילים, לכיתות א׳ -ב׳ 
בשיטת STAY&PLAY , על מגרשי מיני 

טניס 
אימון בסיסי לכיתות ג׳-ו׳

לימוד טכניקה בסיסית עם כדורים רכים
שלב תחרותי – שילוב בקבוצות מתקדמות 

שכולל תכנית להתנסות בתחרויות
אימוני מבוגרים לכל הרמות – בשעות הבוקר 

והערב, מסגרת ספורטיבית מהנה!
אימוני כושר והעשרה – לקבוצות בשלב 

התחרותי וההישגי.
אימונים אישיים - לשיפור יכולת אישית לכל 

הגילאים.
עוד במהלך השנה: מחנות אימון בארץ 

ובחו״ל, קייטנות, תחרויות.
כל נרשם חייב בתשלום ₪50 

עבור שתי חולצות אימון
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ספורט

קפוארה 
אמנות לחימה ברזילאית הכוללת מגוון אמנויות לחימה. התנסות בהגנה עצמית, 

התחמקויות, הפלות והתקפות. 
*החג יפתח במהלך חודש ספטמבר-אוקטובר יש לעקוב אחר הפרסומים.

מחירמיקוםשעותימיםגיל
₪215מרכז קהילתי15:30-16:15א׳ + ד׳ד’-ה’ מתקדמים

₪215מרכז קהילתי16:15-17:00א׳ + ד׳ב’-ג’ מתקדמים

₪180מרכז קהילתי17:00-17:45א׳חובה-א’ מתקדמים

₪180מרכז קהילתי17:00-17:45ד׳א’-ב’ מתחילים

ג’-ה’ מתחילים 
ומתקדמים

₪215יפה נוף16:00-16:45א׳ + ד׳

א’-ב’ מתחילים 
ומתקדמים

₪215יפה נוף16:45-17:30א׳ + ד׳

₪180יפה נוף17:30-18:15א׳גילאי 5 מתחילים

₪180יפה נוף17:30-18:15ד׳גילאי 4 מתחילים
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ספורט

אומנויות לחימה בי״ס ״עמל״
מנהל: עידן דוצ׳ימינר  טלפון: 052-4466155

מאמנים: עידן דוצ'ימינר וטוליק מוסייב
 .MMA-איגרוף תאילנדי, לחימה משולבת, ג'ו ג'יטסו ברזילאי ו
כל מסלול אימונים מתחלק לקבוצות גילאים מהקטנים ביותר 

)גילאי +6( ועד לאימוני בוגרים. 

מחירשעותימיםגילאיםחוג

  MMA+ 12ג׳
ו׳

18:30-19:30
13:30-14:30₪240

ג׳12 +גיוג׳יסטו
ו׳

19:30-20:30
14:30-15:30

₪240

לחימה 
משולבת

ב׳10-14
ה׳

15:30-16:30
15:30-16:30

₪240

ב׳6-9
ה׳

16:30-17:15
16:30-17:15

₪240

אגרוף 
תאילנדי

ב׳10-14
ה׳

17:30-18:30
17:30-18:30

₪240

ב׳15-18
ה׳

18:30-19:45
18:30-19:45

₪280

ב׳+18
ה׳

19:45-21:00
19:45-21:00

₪280

טאקוונדו
בהנהלת: סיני רז  טלפון: 054-6220500

אומנות לחימה וספורט אולימפי, אומנות מרתקת ומודרנית 
כושר גופני, ביטחון ודימוי עצמי, קשב וריכוז, הגנה עצמית.

מחירשעותימיםגיל

16:30-17:15₪225א׳, ד׳גן עד ב׳

17:15-18:15₪260א׳, ד׳ג׳ -ו׳

מחירשעותימיםגיל

16:30-17:15₪225א׳, ה׳גן עד ב׳

17:15-18:15₪260א׳, ה׳ג׳ -ו׳

בביה"ס יפה נוף

בביה"ס עמל
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ספורט

המרכז הישראלי לג׳ודו
מנהל ומאמן: סיוון חקלאי:  050-5406465 

מאמן: מאראט מרגוליס 050-4331945
הג’ודו הוא הספורט האולימפי המעוטר והמוביל בישראל, 

המקנה ערכים של מקצוענות, סובלנות וכבוד הדדי. 
סגל מאמני בית הספר מורכב ממאמני נבחרות ישראל 

ומאמני ספורטאים בינלאומיים. הצוות מקצועי ומיומן לקידום 
כל שכבות הגיל, מגילאי 4 ומעלה. ספורטאי החוג נמנים על 

נבחרות ישראל ובהם גם מדליסטים מאליפויות אירופה.

מחירשעותימיםגיל

ג׳ז׳ ומעלה
ה׳

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

₪255

17:00-17:45₪180ג׳גן חובה + א׳

17:45-18:30₪180ג׳טרום חובה 

ג׳ב׳ -ג׳
ה׳

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

₪225

ג׳ ד׳ - ו׳
ה׳

19:15-20:15
18:45-19:45

₪240

שלוחת שרונה

מחירשעותימיםגיל

17:00-17:45₪180ב׳טרום חובה

17:45-18:30₪180ב׳גן חובה + א׳

18:30-19:15₪180ב׳כיתות ב׳ ומעלה מרכז קהילתי כפר יונה

יפה נוף

מחירשעותימיםגיל

17:00-17:45₪180ה׳טרום חובה

17:45-18:30₪180ה׳גן חובה + א׳

18:30-19:15₪180ה׳כיתות ב׳ ומעלה
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ספורט

“נינג'ה קידס” שרונה
בהנהלת: יוסי בן טוב טלפון: 052-8788418

פעילות אתגרית לילדים המשלבת מיומנויות מוטוריות 
בשילוב אלמנטים מאומנויות הלחימה, התנועה, הספורט, 
הקרקס והבמה.  תרגילים ומיומנויות מעולם ההתעמלות, 

אקרובטיקה, משחקי כדור, קרקס, מוסיקה בתיפוף גוף 
ובליווי מוסיקה. שימוש בציוד כגון אייר טראק, ערכת לוחמים, 

צ'אנברה, קרוסבו, סולמות קואורדינציה, אייר פלור, ציוד 
אתגרי. 

מחירשעותימיםגיל

16:45-17:30₪180א׳, ד׳טרום חובה- חובה

17:30-18:15₪215א׳, ד׳טרום חובה

18:15-19:00₪215א׳, ד׳גן חובה

19:00-19:45₪215א׳, ד׳יסודי

קראטה גוג'ו ריו סטודיו “יפה נוף”
בהנהלת: יוסי בן טוב טלפון: 052-8788418

הגנה עצמית, התעמלות קרקע, סגנונות לחימה, קיודו - ירי 
בחץ וקשת, ספורט צ’אנברה תחרותי, כלי נשק עתיקים 

וקראטה מסורתי - אומנותי וספורטיבי. במהלך השנה: 
תחרויות, לילה לבן, שיעור הורים, ומבחני דרגה.  צוות מורים 

מוסמכים באמנויות לחימה, בוגרי מכון וינגייט.
דמי חבר ושני מבחנים בשנה בתשלום חד פעמי: ₪150

תלבושת חובה: חליפת קראטה.

מחירשעותימיםגיל

17:15-18:00₪180א׳טרום חובה

17:15-18:00₪215א׳, ד׳חובה

18:00-18:45₪215א׳, ד׳כיתות א׳-ב׳

18:45-19:30₪215א׳, ד׳כיתות ג׳-ו׳

19:30-20:30₪215א׳, ד׳בוגרים

חדש
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בי״ס להתעמלות קרקע אולם ״בר אילן״ 
אימונים חווייתיים ומקצועיים המשלבים התעמלות קרקע ופס אקרובטי. עבודה על פיתוח קואורדינציה, זריזות, כוח, שיווי משקל, 
החזקה נכונה של הגוף, כושר, גמישות, שיתוף פעולה ועבודת צוות, בשילוב מוסיקה ומשחקים. במהלך השנה יתקיימו קייטנות 

ומחנות אימונים )בחופשת הפסח ובחופש הגדול(, יציאות מקצועיות ומופע סיום לעיני ההורים ובני המשפחות. 

מחירשעותימיםגיל

ב׳-ג׳ ממשיכים

א׳ + ד׳

15:00-16:00₪220

16:00-17:00₪220א׳-ב׳ מתחילים

17:00-17:45₪160טרום חובה

17:45-18:00₪220חובה מתחילים

18:00-19:00₪220ו׳ ומעלה

ד׳ - ו׳ ממשיכים

ב׳ + ה׳

15:00-16:00₪220

16:00-17:00₪220א׳-ב׳ ממשיכים

17:00-18:00₪220חובה +א׳ ממשיכים

18:00-19:00₪220ג׳-ה׳ מתחילים

19:00-20:00₪220ו׳ ומעלה

חוגים

ספורט



32

ספורט

אופניים
מאמן ראשי: מנש ליבשטיין טלפון: 050-9777097

נבחרת האופניים של כפר יונה יוצאת לתחרויות ומגיעה 
להישגים מרשימים במהלך השנה. הפעילות מטמיעה את 

תרבות הרכיבה. פעילויות משותפות מתקיימות בשיתוף בני 
המשפחה. 

מאמנים: מוריץ קסטנר, גילה קמחי, צחי בר סלע, אלון להב, 
יונתן ליסון, אלינור וסנר

מחירשעותימיםגיל

הורדת גלגלי עזר 
רכיבה מתחילת 

הדרף ועד הכנסה 
לקבוצה

על סמך 
נרשמים

₪500על סמך נרשמים

16:20-18:00₪220א׳קטנטנים

16:20-18:00₪220א׳/ ד׳ילדים

16:20-18:00₪220א׳ נערים

ללא 6:00-7:00 ג׳נערים/ת
עלות

החוג מקנה למשתתפים את הכלים שייקחו אותם לשלב 
הבא במסע הסקייטבורד שלהם. עבודה בקבוצות קטנות, 

מתאים לכל הגילאים והרמות.
ציוד מגן וסקייטבורד לשימוש בחוג יסופקו למשתתפים.

מחירשעותימיםגיל

16:30-17:45₪330ד׳כיתות א׳- ה׳

17:45-19:00₪330ד׳ו׳ ומעלה

* פתיחת החוג מותנית במספר משתתפים

סקייטבורד סקיטפארק
מדריך:  אלמוג פרום טלפון: 052-8553554



33

ספורט

לקרוס )Lacrosse(, הוא ספורט קבוצתי במסגרתו נדרשים 
השחקנים להשתמש במקל ייחודי שבקצהו רשת בכדי 

להתמסר בכדור גומי קשיח אותו יש לקלוע לשער היריב. 
לומדים תקשורת, עבודת צוות, הגדרת מטרות, מנהיגות 

וביטחון עצמי.
ימים ושעות יפורסמו בהמשך | המחיר ₪250 |גילאי 15-13 

לקרוס
מדריך: ירין זנו שחקן נבחרת ישראל

בחוג ירכשו המשתתפים מיומנויות וכושר. יחד עם ערכים של 
משמעת עצמית, השקעה, התמדה ומוטיבציה גבוהה. 

בניית  הקטנים,  לגילאים  המותאמים  אימונים  אתלטיקט 
מיומנויות תנועה אתלטיות, קוארדינציה וחיזוק.

אחת לחודש הקבוצות יתאמנו באיצטדיון אתלטיקה קרוב. 

אתלטיקה מגרש כדורגל
מאמן: טרקין אדגו טלפון: 050-9511022

מחירשעותימיםגיל

16:30-17:30₪215ב׳,ד׳א׳- ג׳

17:30-18:30₪215ב׳, ד׳ד׳-ו׳

16:00-17:30₪315א׳, ג׳, ה׳חט״ב 

17:30-19:00₪315א׳, ג׳, ה׳תיכון
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ספורט

שחמט שרונה
מדריך: ניר קופלוף טלפון: 052-3572157

בחוג שחמט מטמיעים תרבות חשיבה בתלמידים, בליווי 
חידות מאתגרות לפיתוח אינטלגנציה רגשית, תכסיסים, 

הערכה ותכנון.

מחירשעותימים
16:30-17:30יום א׳, ד׳

17:30-18:30
1 ש״ש ₪175
2 ש״ש ₪215

החלקה על גלגיליות אולם ‘בר אילן’
מנהלת: ספיר יוסף טלפון: 054-3198820

ההחלקה על גלגליות משלבת אלמנטים של קפיצות, 
סיבובים וריקוד ומפתחת את שיווי המשקל, קואורדינציה 

וכושר גופני. מותאם לגילאי 5 ומעלה לקבוצות לפי גיל. 

מחירשעותימיםגיל

16:00-16:45₪200ג׳ג׳ ומעלה

16:45-17:30₪200ג׳גן עד ב׳

17:30-18:30₪200ג׳גן עד ב׳

זומבה יפה נוף
מדריכה: בטי קונפטי טלפון: 050-2588508

זומבה משלבת תנועות ריקוד המושפעות מסגנונות שונים 
לצלילי מוזיקה לטינית, מערבית ומזרחית, במטרה להפוך 

את האימון הגופני למהנה. צעדי ריקוד פשוטים כשכל אחת 
יכולה להשתלב בכיף ובקלות.

תורם לשיפור סיבולת לב ריאה | גמישות | קואורדינציה | 
הצרת היקפים | ביטחון עצמי.

מחירשעותיוםגיל

17:00-17:45₪195ג׳א׳ -ב׳

17:45-18:30₪195ג׳ג׳ - ו׳

18:30-19:15₪195ג׳ה׳-ו׳

זומבה נשים שרונה
מדריכה: אלי ליסטופד טלפון: 052-5562296

מחירשעותיוםגיל

20:15-21:15₪210א׳, ג׳נשים

חדש

חדש
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מדריכה: דנה טוקר טלפון: 052-6687189
אימון שנוצר מתוך תשומת לב והקשבה לגוף, שיטת אימון דינמית ועוצמתית.

יוגה ויניאסה שיעור שכולו על טהרת ה-flow, רצף תנועה, סנכרון בין תנועה לנשימה, מעברים בין תנוחה לתנוחה.  
אשטנגה יוגה שיעור בסדרה קבועה של תנוחות החוזרות על עצמן תוך שהייה קבועה.  האימון יוצר השגת גוף חזק, הארכת 

שרירים, גמישות והגדלת טווחי תנועה, שיפור ליקויי יציבה ומגבלות תנועה פונקציונאליות. מומלץ מאוד למניעת פציעות 
לספורטאים. במהלך השנה יתקיימו סדנאות עומק ומפגשי העשרה עם מורים אורחים. 

שעותיוםסוג

סטודיו מתנ״ס20:15-21:30ראשוןאשטנגה יוגה

סטודיו מתנ״ס8:30-9:30שני

סטודיו מתנ״ס8:15-9:30רביעי

סטודיו מתנ״ס18:00-19:00שני יוגה נערות

סטודיו מתנ״ס20:00-21:15שלישיויאנסה יוגה

אולם שרונה20:00-21:15חמישי

אולם שרונה8:30-9:45שישי

יוגה ויניאסה ואשטנגה יוגה

מחיר: 
למבוגרים ל-2 אימונים בשבוע: ₪240 לחודש
למבוגרים ל-3 אימונים בשבוע: ₪285 לחודש

נערות: ₪185
ייתכנו שינויים בזמני השיעורים במהלך השנה

ספורט
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מאמאנט אולם שרונה
מאמן: צדוק יעקב טלפון: 054-6959170

מחירגילאיםשעותימים
₪170נשים20:00-21:00ב׳, ה׳

התעמלות לנשים אחרי לידה שרונה
מדריכה: קרן אדלר טלפון: 052-2553373

חזרה לפעילות גופנית אחרי לידה צריכה להיות מבוקרת 
ובמסגרת מתאימה, שמתייחסת לצרכי גוף האישה.

בשיעורי ההתעמלות לאחר לידה נעבוד על: חיזוק שרירים, 
שימור האלסטיות וטווחי התנועה, חיזוק שרירי רצפת האגן 

והבטן, גב עליון ותחתון ושרירי החזה הקדמיים. 
הפעילות תתבצע בהדרגה ותוך כדי הקשבה לגוף.

מחירשעותיוםגיל

10:30-11:30₪225ג׳, ה׳נשים

חדש

ספורט

פילאטיס
מדריכה: אורלי מורבניק טלפון: 052-2584514

שיטת אימון לחיזוק שרירי הליבה תוך התמקדות בגמישות, 
חיזוק, טיפוח היציבה ושכלול יכולת תנועתית. הזרימה 

בשיעור והמעברים מתרגיל לתרגיל גורמים להנעה ולהנאה.

מחירקבוצהמקוםשעותימים
גבריםשרונה21:00-22:00א׳, ד׳

פעמיים 
בשבוע
₪170

נשיםמתנ״ס20:00-21:00ב׳, ה׳

שרונה20:00-21:00ד׳

שרונה10:00-11:00ו׳

חדש
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Totalworkout
מדריכה: אורטל כחלון שטיימן טלפון: 050-9095157

אימוני אירובי לנשים, חיזוק וחיטוב הגוף 

קבוצהמקוםשעותימים
8:30-9:30א

19:30-20:30
20:30-21:30

איש שלום
יפה נוף
יפה נוף

נשים
נשים
נשים

8:30-9:30ג
19:30-20:30
20:30-21:30

נשיםאיש שלום

19:30-20:30ה
20:30-21:30

איש שלום
איש שלום

נשים
נשים

8:30-9:30ו
16:00-17:00

איש שלום
איש שלום

נשים 
נשים

19:30-20:30מוצ״ש
20:30-21:30

איש שלום
איש שלום

קבוצהמקוםשעותימים
ב׳

ג
ד׳
ה׳

8:30-9:30
20:30-21:30
18:00-19:00
18:00-19:00

8:30-9:30

שרונה
נשים
נשים

נערות
נשים
נשים

מחיר: ₪300 חופשי חודשי
           ₪400 כרטיסיה ל-10 כניסות

ספורט
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מחירמקוםשעותימים
8:00-9:00א׳

9:00-10:00
איש שלום

פעם בשבוע
₪100

2 פעמים בשבוע
₪135

8:00-9:00ד׳
9:00-10:00

איש שלום

8:00-9:00א׳
9:00-10:00

שרונה

8:00-9:00ד׳
9:00-10:00

שרונה

פלדנקרייז לגיל השלישי ׳איש שלום׳
מדריך: משה הרצמן טלפון: 055-8823433

שיטה המשכללת את יכולת המתעמל, מסייעת להשיב לגוף 
גמישות ולהרחיב טווחי תנועה. השיטה מומלצת  ע"י הרפואה 

המשלימה  למניעת כאבים והפחתתם.
מחירשעותימים

8:00-8:45ב׳
8:50-9:35

פעם בשבוע
₪100

2 פעמים בשבוע
₪135

8:00-8:45ה׳
8:50-9:35

פעילות גופנית לגיל השלישי  שרונה
מדריכה: הילה סופר טלפון: 054-7979971

פעילות גופנית סדירה מסייעת למניעת ולצמצום בעיות 
בריאותיות בגיל זה. לצד שיפור תיפקוד מערכת הלב, כלי 

הדם ומערכת הנשימה. מסייעת באיזון לחץ הדם ומפחיתה 
את הסיכון למחלות נוספות.

מחירשעותימים

8:00-9:00א׳, ד׳
9:00-10:00

₪240

פילאטיס לגיל השלישי שרונה
מדריכה: קרן אדלר טלפון: 052-2553373

מדריכה: אורלי מורבניק טלפון: 052-2584514
להתחזק, להתגמש, לשפר את היציבה ולפתח שליטה טובה 

יותר בגוף בעזרת אימון פילאטיס. עיקר המיקוד בשיטת זו 
אימון הוא בחיזוק שרירי הליבה, תוך כדי מתיחת שרירי גוף 

שונים.
חדש

ספורט
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תנועה ומוסיקה לקטנטנים
מדריכה: קרן הרבט נייד:054-2600238 

פעילות לקטנטנים מגיל חודש עד זחילה ומגיל זחילה עד 
שנתיים לפי גיל. מלווה במוסיקה תנועה ואביזרים שונים 

התורמים להתפתחות קשר הורה ילד.

חוגים לילדים מיוחדים

ימים ושעותמאמןהחוג
בתאום עם המדריךמנש ליבשטייןאופניים

ב׳ 17:00-18:00דנה טוקריוגה - מתנ״ס

אומנויות 
לחימה  ״עמל״

בתאום עם המדריךעידן דוצ׳ימינר

מחירשעותיוםגיל

חודש עד 
שנתיים

10:30-11:30₪225ג׳, ה׳

חוגים פרא רפואיים

חדש

חדש

ספורט

התעמלות אתגרית 
חברת פרוגרס טלפון: 050-4849502

חוג התעמלות אתגרית בסביבה לא תחרותית. הילדים 
מתרגלים ולומדים להתמודד עם משימות מוטוריות כלליות 

ומשחקים באמצעות חשיבה.

מחירשעותימיםגיל

6-8
ה׳

מרכז 
קהילתי

16:00-16:45

₪195
3-416:45-17:30

4-517:30-18:15

5-618:15-19:00

מחירשעותימיםגיל

6-8
ד׳

שרונה

16:00-16:45

₪195
3-416:45-17:30

4-517:30-18:15

5-618:15-19:00
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כדורגל ליגה מגרש כדורגל
מנהל: יובל עזריה טלפון: 058-5505577

מאמנים: איציק גבריאל י, רון טימור, גיל כחלון, רועי ישראלי, 
אלירן פנספורקר מאמן כושר: רועי ישראלי

אימונים ומשחקי כדורגל תחרותיים במסגרת ההתאחדות 
לכדורגל בישראל. 

שעותמאמןימיםגיל

18:00-19:30אלי גרידישב׳, ד׳, ה׳ילדים טרום א 2009

17:00-18:30גיל כחלוןא׳, ב׳, ה׳ילדים ג׳ 2008

17:00-18:30רועי ישראליא׳, ג׳,ה׳ילדים ב׳ 2007

18:00-19:30איציק גבריאלא׳, ג׳, ה׳ילדי א׳ 2006

18:00-19:30אלירן פנספורקרא׳, ג׳, ה׳נערים ג׳ 2005

19:00-20:30ירון טימורב׳, ד׳, ה׳נוער 2001-2003

₪380 לחודש | מחיר תלבושת: ₪410

כדורסל ליגות  בי״ס ״איש שלום״
מנהל מקצועי: חיים נחמן  | טלפון: 052-7295556

מאמןגילקבוצה
בעז קליימןה׳ בנותקטסל

טל תורג׳מןז׳ בנות

טל תורג׳מןו׳ בנותקטסל

יונתן ורדי/ארז מזרחיה׳ בנים

ישראל ישי/ מושיק ניסןו׳ בניםקט סל

ישראל ישיח׳ בנותסל

יהודה מושייבט׳-יב׳סל נערות

ארז מזרחיז׳ בניםילדים

יהודה מושייבלאומיתילדים

יונתן ורדיט׳-י׳ מחוזיתנערים

חיים נחמןמחוזיתנוער

אילן ברקוביץ׳לאומית

יואב זרוגליגה ב׳בוגרים

אילן ברקוביץ׳ליגה ארצית

מחיר ₪325 + ₪80 שיפור יכולות אישיות
מחיר תלבושת: ₪485

ספורט תחרותי
העמותה לקידום הספורט
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טאקוונדו תחרותי
בהנהלת: סיני רז  טלפון: 054-6220500

אומנות לחימה וספורט אולימפי, אומנות מרתקת ומודרנית 
כושר גופני, ביטחון ודימוי עצמי, קשב וריכוז, הגנה עצמית.

מחירשעותימיםגיל

נערים 12 ומעלה
תחרותית

18:15-19:15₪260א׳, ד׳

בביה"ס עמל

מחירשעותימיםגיל

נערים 12 ומעלה
תחרותית

18:15-19:15₪260א׳, ה׳

בביה"ס יפה נוף

מחירמקוםשעותימיםגיל

א׳, ג׳, ד׳פס ליגה
ו׳

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

ג׳ - עמל
א׳,ד׳, ו׳- שרונה

₪430

פס 
ארצי

א׳,ג׳,ד׳
ו׳

16:30-18:30
14:30-18:00

₪565 שרונה

בי״ס להתעמלות קרקע ״בר אילן״ 
ניהול מקצועי: נבחרות עתודות ניצן סגל

 טלפון: 054-2032753

אימון תיגבור נבחרות 3 ש״ש - ₪290
אימון תיגבור עתודות 2 ש״ש - ₪280

כדורשת סופה בי״ס ״עמל״
מאמנת: ונסה פרץ טלפון:  052-2720798

מחירשעותימים
א׳
ה׳

19:45-21:15
19:45-21:15

21:00-23:00  לסירוגין

שחקנית ליגה ₪360 
שחקנית חוג   ₪180

א׳, ד׳,עתודה
 ו׳

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

שרונה
שרונה

₪370

עתודה 
מתקדמים

א׳, ד׳,
 ו׳

16:30-18:30
14:30-16:30

שרונה
שרונה

₪550
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פשושים רשת מעונות יום
מסגרת חינוכית איכותית לגילאי 3 חודשים עד 2.9 שנים

למתנ״סים  החברה  של  חכמה״  ״התחלה  רשת  מעונות 
מופעלים ע״י המרכז הקהילתי ובפיקוח משרד הכלכלה. 

אנו מאמינים ביכולתו של הילד ללמוד ולשכלל את מיומנויותיו 
תוך כדי חקירת הסביבה, התנסויות ולמידה.

פשוש גולני
רחוב יפתח 18 )מערב הכפר( 

טלפון: 09-8949199
שעות הפעילות: 7:00-16:00 

)קיימת אפשרות להארכת יום 
עד השעה 17:00 בתוספת 

תשלום(.
מנהלת: חבצלת לידאני

פשוש נחל זויתן
רחוב נחל זויתן 

)מול בי״ס ״איש שלום״(
טלפון: 09-8652866

שעות הפעילות: 7:00-16:00 
)קיימת אפשרות להארכת יום 

עד השעה 17:00 בתוספת 
תשלום(.

מנהלת: אינגריד הולינגר

פשוש יקינטון
רחוב יקינטון 10 

טלפון: 09-8652866
שעות הפעילות: 7:00-16:00 

)קיימת אפשרות להארכת 
יום עד השעה 17:00 

בתוספת תשלום(.
מנהלת: לימור אביטל

פשוש יפה נוף
רחוב שושנה דמארי 1

טלפון: 09-7787110
שעות הפעילות: 7:00-16:00 

)קיימת אפשרות להארכת יום 
עד השעה 17:00 בתוספת 

תשלום(.
מנהלת: שונית ברנדוין

מנהלת: יעל חן
gil.r.kf@kfaryon.matnasim.co.il  09-8985111 :טלפון

אגף הגיל הרך

אצלנו הילד הוא במרכז:

יחס אישי וחם  | מענה לכל הצרכים ההתפתחותיים 

של הילד | דגש על תזונה בריאה - מנה בשרית בכל 

יום | הציוד בכיתות ובחצרות מותאם גיל עפ״י תקן 

ישראלי | הקפדה על בטיחות ובטחון | צוות חינוכי 

מוסמך בפיקוח והדרכה פדגוגית צמודים | דגש על 

תוכניות העשרה בשיתוף ההורים 

בפיקוח משרד הכלכלה, משרד הבריאות 

והאגודה לבריאות הציבור.



43

צהרוני הגנים: 
הצהרונים מתקיימים בגני הילדים ברחבי העיר .  •

הפעילות בימי א׳-ה׳ בתאריכים: 1.9.2019-30.6.2020  •
הילדים ממשיכים את יום הלימודים במקום מוכר ובטוח.  •

ללא הסעות והולכה רגלית.  •
חוג שבועי – תואם את גיל הילדים   •

הצוותים מסורים, עוברים הכשרה במהלך השנה.  •
)מד"א, פדגוגיה וכד'(.   

ארוחת צהריים חמה בשרית + כריך ופרי למנחה.  •
פיקוח של תזונאית ומשרד הבריאות על התפריט והאוכל.  •

8 ימים ארוכים שכלולים במחיר הצהרון )ע"פ לוח חופשות(.  •
ליווי של מנחה פדגוגית מרשת "צהריים טובים".  •

מנהלת: צביה רויט
zaharonky@kfaryon.matnasim.co.il :טלפון: 09-8985111 שלוחה 218 מייל

צהרוני בתי ספר: 
הצהרונים מתקיימים בביה״ס: יפה נוף, רימון, הדר ושרונה.  •

הפעילות בימים א' – ה' בין השעות 12:45-17:00  •
הילדים ממשיכים את יום הלימודים במקום מוכר ובטוח    •

ללא הסעות, הולכה רגלית.  •
הצוותים מסורים, הצוותים עוברים הכשרה   •

)מד"א, פדגוגיה וכד'(.  
עזרה בהכנת שיעורי הבית ופעילות פנאי .  •

פיקוח של תזונאית ומשרד הבריאות על התפריט והאוכל .  •
ארוחת צהריים חמה בשרית + כריך ופרי למנחה.  •

8 ימי קייטנה )ע"פ לוח חופשות(.  •
ליווי ופיקוח של משרד החינוך – "תוכנית ניצנים"  •
ליווי של מנחה פדגוגית מרשת "צהריים טובים"   •
חוגים – מבחר של שני חוגים שיפעלו לסירוגין.   •

שכר לימוד מסובסד, בכפוף להנחיות משרד החינוך.   •
נכון להיום: כיתות א' – ב' ₪785 / כיתות ג' ₪985.  

הצהרונים שלנו
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״פשושים״
רשת מעונות יום קהילתיים לגילאי 3 חודשים - שלוש שנים

פשוש גולני  - הבית להורים ולפעוטות גם אחה"צ

פעילות להורים וטף
אחת לחודש נצא למסע מופלא בעולם 

עם סיפורים ואגדות - נשיר, נרקוד ונמחיז
עלות כרטיס 15 ₪ לילד, הורה מלווה אחד חינם. 

ניתן לרכוש כרטיסיה בעלות של 60 ₪ לכל 6 הפעילויות.
רכישת הכרטיסייה תתבצע במזכירות המתנ"ס 8985111,  

רכישה של כרטיסים בודדים יתבצעו 
בכל אחד מהפשושים אצל המנהלות.

הפעילויות יתקיימו בשעה 17:00 מס' המקומות מוגבל.

פעילות חווייתית 
עם בעלי חיים להורים וילדים

מפגש מרתק עם תוכי, נחש וארנבות
כשלטאה, צבים ושרקנים  נפגשים
בואו להכיר את עולמם של העופות

פעילות עם יונים, תרנגולות וסלווים

גילאי שנה עד שנתיים בשעה 16:30
גילאי שנתיים – חמש בשעה 17:15

עלות פעילות 15 ₪ לילד, הורה מלווה אחד חינם.  
מס' המקומות מוגבל.

ם.
ויי
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כני

תו
 ה

*



45

עיצוב אופנה
RE;make מורה: נאוה טפטק, חברת

העצמה ופיתוח דרכי חשיבה יצירתית, הכנת ספר סקיצות, הכרת 
חומרים ובדים, תרגול טכניקות בסיסיות בתפירה, אריגה וסריגה. 
תיקים,  כובעים,  כגון  האישי  לשימושם  פריטים  יכינו  המשתתפים 

חולצות, גופיות וצעיפים.

ציור לילדים
RE;make מורה: אורית כהן, חברת

שפת  עם  הכרות  חומרים,  במגוון  התנסות  תוך  בציור,  טכניקות 
האומנים בתקופות שונות, התבוננות ביצירות אומנות תוך דגש על 

ה”אני מאמין האמנותי” של כל משתתף כיוצר וכמשתתף. 

פיסול בעקבות ספרים
מורה: יפעת חזן לוי 

נקרא  שיעור  בכל  סיפור,  עם  מחימר  יצירה  פעילות  נשלב  בחוג 
עצמי  לביטוי  ודרכים  כלים  נרכוש  דמות,   נפסל  ובעקבותיו  ספר 
בשיטות פיסול שונות, נפתח את הדמיון והיצירתיות  ונחזור הביתה 

עם יצירות.

פיסול בקליי )חימר קל(
מורה: נחמה עבדי, בוגרת shooga מעצבת עוגות 

אוהבים.  מאד  הילדים  ונעים, אותו  קל  רך  חומר  הינו  הקל  החימר 
תכשיטים  מפתחות,  מחזיקי  דמויות,  חיים,  בעלי  באמצעותו  ניצור 
ואת המוטוריקה העדינה. נפתח  יצירות. נחזק את האצבעות  ועוד 
בכל  המוצר.  ועיצוב  אסטטי  חוש  יד,   – עין  קשר  תאום  יכולת  את 

שיעור נצא עם מוצר נהדר.

המשפחה  לכל  רחב  חוגים  מגוון  מציע  האומנות  מרכז 
קטנות.  בקבוצות  פלסטית,  והאומנות  היצירה  בתחומי 
ושוחרי אומנות  ומבוגרים  ליוצרים צעירים  המרכז הינו בית 
בתחומים שונים כגון: ציור, קרמיקה, שילוב אומנויות, אומנות 
ומקצועי  מיומן  מורים  צוות  במקום,  ועוד.  פיסול  שימושית, 

ומגוון חומרי יצירה מעולם האומנות.

רחוב אלי כהן 5 כפר יונה | טלפון: 09-8985111  

מרכז אומנות
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ציור למבוגרים בשלוחת שרונה
מורה: אלון פיליאן , מורה לרישום ולציור 

כיוונים,  קווים,  טונאליות,   - הציור  בעולם  יסוד  במושגי  מתחילים 
מידות. ממשיכים בלימוד והכרת הכלים השונים לרישום כגון מקלות 
וכו, שהם הבסיס לכל השאר בהמשך  פחם, עפרונות, מחק פחם 
לומדים איך לבנות כל צורה בתלת מימד במרחב. מתקדמים אט 
השימוש  ואופן  המכחולים  הכרת  הצבע,  עולם  אל  ובהדרגה  אט 

בהם, שימוש בסכין ציירים )שפכטל( ועוד. 

א)ו(מנות עם שלומית
סדנאות לילדים, נוער וצעירים עם צרכים מיוחדים

קטנות  לקבוצות  ומכיל,  תומך  במרחב  חווייתיים  יצירה  מפגשי 
ומותאמות. ניפגש, נתנסה וניצור בחריזה, תפירה, רקמה, מקרמה, 

סריגה, צביעה, פיסול והדפסה. 

על מנת שנוכל ליצור קבוצות מותאמות גיל, הינכם מתבקשים 
ליצור קשר עם שלומית: 052-2755421. 

פתיחת הסדנאות מותנית במספר מינימום של משתתפים.
ההרשמה בתיאום מראש עם המורה.

חדש

חדש
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מקוםמחירשעהיוםמדריךגילשם החוג

16:15-17:30א’נחמה עבדיא’-ו’פיסול בקליי
17:45-19:00

בי״ס שרונה ₪210
חדר אומנות

א’-ד’ציור ילדים
ה’-ז’

Re:make
מרינה זוהר

17:00-18:00ה׳
18:00-19:00

בי״ס שרונה ₪210
חדר אומנות

מתחילות א’-ו’עיצוב אופנה
מתקדמות א׳-ו׳

Re:make
נאוה פאטיק

16:45-17:45ד’
17:45-18:45

בי״ס שרונה ₪210
חדר אומנות

א)ו(מנות עם 
שלומית לבעלי 
צרכים מיוחדים

ד׳-ו׳
ז׳-ט

תיכון

16:00-17:00ג׳שלומית בן כליפא
17:15-18:15
17:30-19:30

בי״ס שרונה ₪200
חדר אומנות

פיסול בעקבות 
ספרים

טרום חובה 
-חובה )4-5(

אלי כהן 17:00-18:00₪2105ד׳יפעת חזן לוי

א׳-ג׳קרמיקה לילדים
ד׳-ו׳

18:00-19:00ד׳יפעת לוי חזן
19:00-20:00

אלי כהן ₪2105

בי״ס שרונה 19:00-21:00₪270ד׳אלון פליאןמבוגריםציור
חדר אומנות
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HADARIM21 מועדון הנוער
ומעלה.  ז’  כיתות  לתלמידי  הפנאי  בשעות  ומגוונת  ענפה  פעילות 
הקרנת  הרצאות,  העשרה,  סדנאות  חונכות,  פעילות:  תחומי 
סרטים, ערבי בנות, חוגים, מפגשים חברתיים ועוד. המועדון פתוח 
בכל ימות השבוע בשעות אחה”צ והערב ומאויש ע”י צוות נוער בוגר 
הפעילויות  מתקיימות  והקיץ  החגים  חופשות  במהלך  ומקצועי. 

בפארקים ובמגרשי הספורט ברחבי כפר יונה.

HADARIM21 קבוצות מנהיגות
נוער,  מועצת  מנהיגות:  קבוצות  שלוש  פועלות  הנוער  במועדון 
מדצ”ים )מדריכים צעירים( וקבוצות עניין. לכל אחד מהם תפקיד 
משמעותי       בפיתוח מנהיגות ומעורבות בקהילה בקרב בני הנוער.

מועצת נוער: נציגי בני הנוער שנבחרו באופן דמוקרטי ומייצגים 
את כלל קבוצות הנוער בעיר. ניתן להגיש מועמדות למועצת הנוער 
באמצעות מועצת התלמידים בבית הספר או בפני מועצת הנוער 

בתחילת שנת הלימודים.

מדצ”ים: קורס של מינהל חברה ונוער במשרד החינוך להכשרת 
מדריכים צעירים בעלי כלים להדרכה, עמידה מול קבוצה, מנהיגות 
תעודת  המשתתפים  יקבלו  הדרכה  ושנת  הקורס  בסיום  ועוד. 

מדריך צעיר המאפשרת עבודה כמדריך.

לתחומי  זיקה  עם  נוער  לקבוצות  מפגש  מקום  עניין:  קבוצות 
תיאטרון  מוסיקה,  ערבי  מתקיימים  ואמנויות.  מוסיקה  אומנות, 
ומופעים. החניכים מקבלים מיומנויות למעורבות בחברה ובקהילה.

מחלקת נוער
רחוב ההדרים 21 כפר יונה | טלפון: 09-8985111  

מנהל: דארל סולבי 
מרכז הנוער Hadarim 21 רח‘ הדרים 21
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ימים א׳- ה׳ ערבים פתוחים: קריוקי/

משחקי שולחן/פעילויות חוייתיות

ערבי להקות: ג׳אם סשן/ סדנאות אומנות

ימי ב׳ פעילות בנושא מגדר מיניות/טיפוח ויופי

ימי ד׳ אקטואליה וערכים, דיון ושיח

ימי ג׳ תרבות ואומנויות

מסיבות ופעילויות לקראת חגים 

ואירועי קיץ
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השף הצעיר
הדרכה: חברת ״פאזל״ | טלפון: 054-4712449 

החוג פותח פתח ראשוני ומקנה התנסות בדרך חווייתית בהכרת 
במטבח,  מיומנויות  למידת  תוך  במטבח,  והמרחב  בישול  צורות 

מתכונים שונים ומגוונים ובעיקר טעימים!

תנועת הילדים מב“ט מובילים בדרך טובה 
חברתיים  בנושאים  תכנים  החניכים  מקבלים  הפעילות  במסגרת 
עניין  בקבוצות  להשתלבותם  ראשוניים  כלים  מתן  תוך  וערכיים, 
ע”י  ד’, בתנועות הנוער. הפעילות מועברת  ובהמשך, החל מכיתה 
מדריכים מוסמכים מטעם משרד החינוך. תחילת הפעילות לאחר 

חג סוכות.

מבוכים ודרקונים
הדרכה: חברת ״פאזל״ | טלפון: 054-4712449 

וריגוש  קסם  מלא  פנטזיה  לעולם  תפקידים  משחק  דרך  היכנסו 
אין סופי. החוג משתמש במשחק ככלי לאמצעי פיתוח היצירתיות, 

למידה ופיתוח מיומנויות חברתיות, תוך כדי הנאה.

מחירשעותיוםגיל

₪150 חד פעמי17:30-18:30ג׳ב׳ -ג׳

חוג לגו ומדע
מדריך: שחר ברגיג, בריקידע | טלפון: 050-3456708

לומדים. בונים. משחקים. מבינים. 
דברים  וכיצד  הנדסה  מדעים,  לומדים  בריקידע,  של  הלגו  בחוגי 
פועלים ולאחר מכן בונים דגמים בלגו ומיישמים את הנלמד בפועל.

בכל שיעור נלמד נושא חדש ונבנה דגם חדש. בחוג נשים דגש על 
והכל  יד  עין  שיפור המוטוריקה העדינה, התמצאות במרחב, קשר 

בדרך חווייתית ומהנה.

מאושר ע״י משרד החינוך

מחיריום ושעות גילקבוצה

מתקדמים
מתחילים

שנה ב׳/ כיתה ג׳  
כיתה א׳ -ב׳

ה׳ 16:00-17:15
ה׳ 17:30-18:45

₪185

מחירשעותיוםגיל

א׳ - ג׳
ד׳ - ו׳

16:00-17:15א׳
17:30-18:45

₪185
+ ₪45 לחומרים

מחירשעותיוםגיל

ב׳ -ג׳
ד׳

16:00-17:30₪185
כולל 

חומרים 17:30-19:00ד׳ - ו׳
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תיאטרון קהילתי למבוגרים
שעריו  את  ופותח  שנתיים,  חוגג  יונה  כפר  הקהילתי  התיאטרון 
העלה  כבר  הקהילתי  התיאטרון  חדשים.  ושחקניות  לשחקנים 

בהצלחה רבה את ההפקה הראשונה שלו "סיפורי שכונה".
אם תמיד חלמתם לעמוד על במה 

ולא העזתם זה המקום הנכון עבורכם!
יצירתיות, ביטוי עצמי, פורקן, גילוי, גירוי וחוויה.

רצוי ניסיון קודם, מותנה בראיון אישי 
הפניה לנשים וגברים מגילאי +30

תיאטרון ומשחק ״בימות נוער״
עם  עבודה  המשחק,  יסודות  את  לומדים  הילדים  החוג  במסגרת 
טקסט, עבודה על דמות, אימפרוביזציה, עבודה עם חפצים, משחק 
העשרה   סדנאות  יתקיימו  השנה  במהלך   כן,  כמו  מצלמה.  מול 

בתשלום נפרד וחד פעמי לכל סדנא.
החוג יפתח במהלך ספטמבר אוקטובר יש לעקוב אחר הפרסומים.

התיאטרון הקהילתי כפר יונה

מחירשעותיוםגיל

20:30-23:00₪170א׳30 +
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השירותים הניתנים בספריה: 
השאלת ספרי קריאה, ספרים להאזנה וסרטים     -

לכל הגילים )ללא תשלום וכמפורט ב'תנאי השאלה'(.   
גישה לקריאת ספרים דיגיטליים חינם.  -

השאלת כתבי עת וספרים מחדר עיון )ללא תשלום     -
וכמפורט ב'תנאי השאלה'(.  

הכנת שיעורים ועבודות, למידה בחדר עיון.  -
סיוע והכוונה באיתור מידע ובחירת ספרים.  -

חיפוש והזמנה מקוונת בקטלוג הספריה באינטרנט  -
הדפסה, צילום, ניילון - שירותים בתשלום.  -

מדפסת תלת מימד לפי תכנית ובתיאום מראש.  -
צפייה בסרטים תיעודיים באתר מיוחד.  -

)פרטים אצל הספרניות(.  
תכנית אירועים חודשית המפורסמת מדי חודש.  -

עזרי נגישות: שימוש במכשיר שמע ובמכשיר     -
הגדלה למתקשים בשמיעה וראייה.  

אחה״צבוקריום

19:00-15:00א

12:00-9:0020:00-15:00ב׳

12:00-9:0019:00-15:00ג׳

הספריה סגורהד׳

12:00-9:0019:30-15:00ה׳

12:00-9:00ו׳

ה:
רי

ספ
 ה

חת
תי

 פ
ות

שע

הספריה הציבורית כפר יונה, מאירת פנים ומעניקה שירותים 
לכל תושבי כפר יונה והסביבה. צוות הספרניות מקצועי, אדיב 
ומנוסה. שירותי הספריה ניתנים לכל הגילים וכוללים: קריאה, 
השאלה, עיון, יעץ, פעילות תרבותית ושירותים טכניים. אוסף 
וכולל ספרים בעברית, אנגלית, רוסית,  ומגוון  הספריה עשיר 
תקליטורי  תחומים,  במגוון  עת  כתבי  וספרדית,  צרפתית 

ספרים וסרטים.
לעיתים  האוסף  את  ומרחיבה  מחדשת  הספריה  הנהלת 
תכופות. כמו כן, בספריה עמדות מחשב, ומדפסת תלת מימד. 

מוזמנים להגיע וליהנות מספריה רחבת ידיים ונגישה.

הספריה הציבורית
מנהלת הספריה: תרצה שקד-כהן, יו״ר איגוד מנהלי הספריות בישראל

libyona@gmail.com :טל': 09-8971134 |פקס: 09-8971135 | מייל
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שימו לב:
שירותי ההשאלה מסתיימים רבע שעה לפני שעת הסגירה. ב	

חדר העיון נסגר בשעה 18:45. ב		

.kfaryona.library.org.il אתר הספריה בכתובת ב		

פייסבוק 'הספריה הציבורית כפר יונה'. ב		

קטלוג הספריה באתר מאפשר לערוך חיפוש אחר ספרים ולעקוב אחר   ב		

כרטיס המנוי מהבית ומעמדת החיפוש בספריה.  

באתר ניתן להאריך תקופת השאלת ספרים שאינם מוזמנים ואינם    ב		

באיחור.  
באתר ניתן להזמין ספרים המושאלים ע"י אחרים. ב		

תיבה להחזרת ספרים מוצבת בכניסה לספריה להחזרת ספרים גם    ב		

כשהספריה סגורה.  
חלק מהחומרים בחדר העיון ובחדרי הקריאה אינו ניתן להשאלה. ב		

קיים שירות הזמנת ספרים מבוקשים )פרטים בספריה(. ב		

תנאי השאלה
מנוי בספריה נעשה בהרשמה מסודרת הכוללת:

הצגת תעודת זהות עדכנית ומסירת פרטים אישיים ב	

של כל אחד מבני המשפחה השואל ספרים.  
חתימה על תקנון הספריה ועמידה בכל סעיפיו. ב 

ההשאלה מתאפשרת רק בהצגת כרטיס קורא המונפק בספריה. ב 
ההשאלה ללא תשלום, איחור בהחזרת ספרים מחייב תשלום דמי איחור. ב 

האחריות על שמירת הספרים והחזרתם בזמן חלה על בעל המנוי. ב 

המנהלת: 
תרצה שקד כהן

הספריהעובדות

צוות: 
עדינה אלעד, 

שירי גיל-ויין, 
צוף וייסבוך, 

רותי זיגדון, 
ליאת מקובר, 

סמדר שובקירה ריפסאורנה קירשנבוים, 

אירועי תרבות ודעת בספריה
פעילויות לילדים - שעות סיפור, הצגות, סדנאות בחופשות ועוד. ב  

מפגשים עם סופרים, מפגשי ספרות ודעת. ב		

פעילויות לתלמידי בתי הספר, גני הילדים וקבוצות אוכלוסייה שונות. ב		

אולפן עברית ללימודי שפה לעולים. ב		

מיזמים מיוחדים ואירועי חודש הקריאה והספריות. ב		

מפגשי מועדון קוראות, חוגים וסדנאות בנושאים שונים. ב		
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24.11.19 כ"ו בחשון17.11.19 י"ט בחשון10.11.19 י"ב בחשון3.11.19 ה' בחשון

29.12.19 א' בטבת22.12.19 כ"ד בכסלו15.12.19 י"ז בכסלו8.12.19 י' בכסלו1.12.19 ג' בכסלו

26.1.20 כ"ט בטבת19.1.20 כ"ב בטבת12.1.20 ט"ו בטבת5.1.20 ח' בטבת

23.2.20 כ"ח בשבט16.2.20 כ"א בשבט9.2.20 י"ד בשבט2.2.20 ז' בשבט

תכנית שעות -סיפור בספריה לשנת תש"ף 2020-2019
בימי ראשון בשעה 17:15 בספרית כפר יונה

 תאטרון תות
ליאור בכה 

כשאמא הלכה 

גבריאל הדר
איתמר וכובע 

הקסמים השחור

לימור וקסלבלט 
ארנבון, בלונים 

וחברים 

סיפורלה
תום החתול הכחול

 רן זמיר 
וניל על המצח
 ותות על האף

נויה שטרייפלר
    הדייג ודג הזהב

תאטרון תות
הפיל שרצה 

להיות הכי

גבריאל הדר 
זה היה בחנוכה
  )לכבוד חנוכה(

רומי תאטרומי
היום המיוחד 

של ברל'ה

גיא אלון 
קרוסלה של גמדים

סיפורלה
המטפס הקטן 
והפרח הזוהר

לימור וקסלבלט
 חבורת התירס 

   תאטרון תות
איילת מטיילת

רומי תאטרומי
גורי מחפש חבר  

סיפורלה  
אבא של עמליה טס 

לאוסטרליה 

נויה שטרייפלר
המעיל של אילאיל

גבריאל הדר 
מי מוכן להיות לוליין
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התכנית מיועדת לילדים בגילים 3-5 ומבוצעת ע״י מספרים מקצועיים

29.3.20 ד' בניסן22.3.20 כ"ו באדר15.3.20 י"ט באדר8.3.20 י"ב באדר1.3.20 ה' באדר

26.4.20 ב' באייר19.4.20 כ"ה בניסן5.4.20 י"א בניסן

31.5.20 ח' בסיון24.5.20 א' בסיון17.5.20 כ"ג באייר10.5.20 ט"ז באייר3.5.20 ט' באייר

לימור וקסלבלט
  הגמד גמדן 
והקוסם תותן

 רן זמיר
כובעים למכירה
)לכבוד פורים(

 תאטרון תות
האריה הזללן

גיא אלון
להוריד את הירח

רומי תאטרומי
החתלתול ששכח 

לדבר חתולית  

סיפורלה 
הנסיכה שלבשה 

שקית נייר

 גבריאל הדר
מר זוטא ועץ 

התפוחים

לימור וקסלבלט
בנצי הפיל 

והדובון האבוד

גיא אלון 
שיח הבלונים

רומי תאטרומי 
 כשאהיה גדולה 

גיא אלון
הברנש בכובע קש

נויה שטרייפלר
גומות החן של זוהר

גבריאל הדר 
הכבש ה - 16
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אתר האינטרנט עמוד הפייסבוק

 כל החוגים והפעילויות 
mky.org.il :באתר
ובעמוד הפייסבוק

 מרכז קהילתי 
h כפר יונה


