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חי סורקה

חזון המרכזים הקהילתיים גלבוע
אנו שואפים לבנות לילדים ,בני נוער ,צעירים ומבוגרים ביישובי המועצה מרחבי
פעילות במגוון תחומים תוך מתן דגש על פיתוח מודעות ומעורבות חברתית ,נקיטת

עמדה ערכית והובלת תהליכים בחברה הסובבת אותם במגוון מתודות פעילות.
האגף הינו גוף מקצועי וחינוכי המוביל את החינוך הבלתי פורמלי במועצה ומסייע
לישובים השונים בבניית מסגרות פעילות יישוביות בהתאם לשונותם וצרכיהם.

שירותי המועצה תחת מודל האוטונומיה הניהולית

שירותים שוטפים
באחריות המועצה

שירותים שוטפים
באחריות הועד
המקומי

פרויקטים ארוכי טווח
המבטאים צרכים
מקומיים של ישוב
המבוצעים בשיתוף
פעולה תוך מציאת
משאבים גם מגורמי
חוץ
שיפוץ
והתאמת
מבנים
לפעילות

מטרה
הרחבת והעמקת הפעילות במחלקות האגף השונות תוך יצירת מגוון רחב של
מענים המותאמים לצרכים השונים של תושבי המועצה.

תפיסת העבודה

:
• הרחבת הפעילות היישובית בהתאם למודל האוטונומיה הניהולית במועצה
• הרחבת מעגל התושבים השותפים לעשייה באמצעות הקמת ועדות /צוותים יישוביים על
ידי הועדים המקומיים בתחומי האגף:
* ועדת נוער – קיימת במרבית הישובים
* ועדת צעירים
* ועדת ספורט
* ועדה /אחראי חוגים

דוגמא לעבודה במספר מודלים -חוגים בישובים
א .מודל מועצתי
ב .מודל החוגים הפרטיים –
* בתיאום ישובי בלבד
* פרסום מועצתי
ג .המודל המשולב -מפעיל פרטי כחלק מהמועצה

הכשרת צוותים מקצועיים בישובים

• צוות רכזי חינוך –  11ישובים
• מדריכים בוגרים (שם זמני)

• מדריכי א' – ו'

מרכז צעירים
מרכז צעירים גלבוע מהווה כתובת משמעותית עבור צעירים תושבי
הגלבוע בגילאי  18-40ונותן מענה לצעירים בתחומי הליבה הבאים:
•
•

•
•
•

השכלה גבוהה -ייעוץ והכוונה ,מלגות ,פסיכומטרי.
מעורבות חברתית -פעילות בקהילה ,הקמת פרלמנט צעירים ,שילוב מלגאים
בפרויקטים בקהילת הגלבוע ,פיתוח תוכניות מנהיגות בקרב צעירים.
תעסוקה וקרירה -הכוונה מקצועית ,קורסים ,יזמות עסקית.
משפחות צעירות -ליווי והנחית זוגות צעירים לקראת שילובם בהרחבות היישובים.
תרבות ופנאי -סדנאות בנושאים על פי תחומי עניין ,אירועים ומופעים.

מרכז הצעירים פועל למען אוכלוסיית הצעירים ,להעצמתה ,לחיזוק
המרקם החברתי ולשיפור איכות חיי הקהילה ,תוך מיפוי צרכיהם בשיתוף פעולה
עם נציגות מתנדבת מהישובים.

מרכז צעירים

מטרות ויעדי המחלקה לשנת 2015

• מיצוב ומיתוג של מרכז הצעירים בגלבוע ככתובת העיקרית לצעירים-
יעד  :1.1בניית ניוזלטר לפעילות מרכז הצעירים
יעד  :1.2חשיפה אינטנסיבית של מרכז הצעירים בגלבוע.
• פיתוח תחום המעורבות החברתית -צעיר מעורב מוביל שינוי חברתי
יעד  :1.1שילוב סטודנטים בפרויקטים בתוך היישוב -לרווחת התושבים.
יעד  :1.2הגדלת קרנות/מלגות לסטודנטים בני הגלבוע.
יעד  :1.3דגש על עשיה חברתית משמעותית של צעירים ויצירת רשתות חברתיות וקהילתיות
הפועלות למען שינוי סביבתי וחברתי.
יעד  :1.4הקמת פורום מנהיגות צעירה בגלבוע
• גיוס משאבים וכתוצאה מכך הרחבת הפעילות-
יעד  :1.1גיוס קרנות ושותפים למיזם.
יעד  :2.1שיתופי פעולה עם מחלקות המועצה (מחלקת הנוער ,ספורט ,תרבות ,חברה כלכלית)
• הקמת ועדת צעירים או רפרנט צעירים ביישובי המועצה-
יעד  :1.1בכל יישוב רפרנט בנושא צעירים
יעד  :2.1פעילות צעירים בכל יישוב (מבחן ה)33-

קבוצת הגיל הצעירה  17-21חיילים וש"ש
פלח אוכלוסיה בתוך קבוצת הגיל

פרוייקט

מטרה (מועצה/
העצמה יישובית)

שותפים

ערב מתגייסים

מרכיב מועצתי

ועדות נוער ,מד"בים ,מנהלי
קהילות

לפני צבא

בזמן/אחרי הצבא

אחרי צבא

תהליך לקראת יציאה לשנת שירות +ערב
הוקרה למתנדבי שנת שירות

מרכיב מועצתי

מחלקת נוער ,מנהלי קהילות

"מתגייסים לשורותינו" -הכוונה לתלמידי
יב' לקראת השירות הצבאי

יישובי

מנהלי קהילות ,מד"בים ,יו"ר,
מנהלי בית ספר ,עמותת
"שערים לגיוס".

"בשביל החיילים" -קו חם לחיילים שלנו

מועצתי

מנהלי קהילות ,מד"בים ,יו"ר,
ועדת צעירים ,בתי ספר

ליווי חיילים פצועים

מועצתי\יישובי

קצין העיר ,משרד הביטחון,
אגף השיקום בצה"ל ,יו"ר,
מנהלי קהילות

יריד משתחררים

מועצתי

מכללת עמק יזרעאל ,היחידה
להכוונת חיילים משוחררים,
מנהלי קהילות ,יו"ר

קבוצת הגיל השנייה  22-28 -סטודנטים וצעירים אחרי צבא
פלח אוכלוסיה בתוך קבוצת הגיל

חיילים משוחררים

לקראת לימודים

פרוייקט

מטרה (מועצה/
העצמה יישובית)

שותפים

"מציאת כיוון" -מרכז להכוונה מקצועית
של i Decide

מועצתי

קרן גרוס ,היחידה להכוונת
חיילים משוחררים

 Check-meייעוץ והכוונה להשכלה גבוהה

מועצתי

יו"ר ,מנהלי קהילות

היחידה להכוונת חיילים משוחררים
במשרד הביטחון -פועלת מתוקף "החוק
לקליטת חיילים משוחררים" 1994 -
ותפקידה לסייע לחיילים משוחררים
בקליטה לאזרחות ,בהכוונה ללימודים
ובהכשרה מקצועית וקליטה במקומות
עבודה.

מועצתי

משרד הביטחון

אירוע צעירים ישובי

העצמת הפעילות
הישובית

כרטיס הטבות "צעיר בגלבוע"

מועצתי

קורס פסיכומטרי

מועצתי

ועדת צעירים-תנאי לקבלת
הכסף
תיירות ,עסקים קטנים ,רפרנט
צעירים
חברת פסיכומטרי ,יו"ר ,מנהלי
קהילות

פרויקט "השגים" -במטרה להרחיב את
הנגישות להשכלה גבוהה בקרב בני
הפריפריה ולפתח תשתית להשכלה
גבוהה

יישובי

מנהל קהילה ,ועדת צעירים
יישובית ,המועצה להשכלה
גבוהה ,ארגון אלומה ,גו'ינט
ישראל

מלגות (קרן המועצה ,קרן גרוס,קרן הרב
מנחם)

פרויקט פר"ח (חונכות)

סטודנטים

סטודנטים /בוגרים
לקראת סיום לימודים /בוגרים

תוכנית פרקטיקום -סטודנטים לתואר
ראשון ושני בהכשרה מעשית בארגון
"חכמים בלילה" -הרצאות לצעירים
(פרויקט )WIZEתנועה לשינוי תרבות
הצעירים וחיי הלילה בגלבוע ,המפיקה
הרצאות בפאבים.
"פורום צעירי הגלבוע"  -וועדת צעירים
(רפרנט צעירים)
סדנה לפיתוח קרירה לצעירים i-dcide

סטודנטים מתנדבים
ביישובים וברחבי
המועצה

יו"ר ,מנהלי קהילות ,מחלקות
המועצה השונות

סטודנטים בחונכות
אישית בבתי הספר מנהלי בית ספר מוקייבלה ,יד
לחמישה ,גן נר
היסודיים (יד לחמישה,
מוקייבלה ,גן נר).
ישובי

מכללת עמק יזרעאל ,מנהלי
קהילה

מועצתי

ועדת צעירים ,מנהלי קהילות,
יו"ר ,חברת 'wizeמרצים

ישובי

מנהלי קהילות ,יו"ר ,מכללת
עמק יזרעאל

מועצתי

קבוצת הגיל השלישית  28-40-סיום לימודים ,ביסוס תעסוקה ,הורות
פלח אוכלוסיה בתוך קבוצת הגיל

הורים

לקראת סיום לימודים /בוגרים
משפחות צעירות

פרוייקטים כלליים לכל טווחי הגילאים (לפי
דרישה)

מנהלה – שכר ,אחזקת משרד

פרוייקט

מטרה (מועצה/
העצמה יישובית)

שותפים

הרצאות במגוון נושאים

מועצתי\ישובי

ועדת צעירים ,ועדת תרבות
ישובית ,יו"ר ,מנהלי קהילות,
מרצים

"נשים מבשלות דיאלוג" -דיאלוג נשים
יהודיות וערביות בנושא אימהות ונשיות

מועצתי

רפרנט צעירים

סדנה לפיתוח קרירה לצעירים i-dcide

מועצתי

"בונים בית בגלבוע" -ליווי והנחית זוגות
צעירים לקראת שילובם בהרחבות
היישובים

מועצתי

חברה כלכלית "גלבוע"

קורס "יוזמים עסק"

מועצתי

מנהלי קהילות ,יו"ר ,מטי
מנעם ,משרד הכלכלה

טורניר כדורסל בין ישובים +22

ישובי

גלבוע/מעיינות

עברית מדוברת

מועצתי

רכזים בכפרים הערביים

קורס צילום -סביבה וקיימות

מועצתי

רפרנט צעירים

קורס ברמנים

מועצתי

פאב TENESEE

פרוייקטים עתידיים

שיפוץ מבנה בגן נר -בית לצעירים

מועצתי

מחלקת הנוער
המחלקה אמונה על פעילויות הנוער והחינוך הבלתי פורמלי מכיתות ד' עד
י"ב .המחלקה שואפת ופועלת ליצירת סביבה מאפשרת להעצמה והתפתחות
אישית בהתווית פעילויות חינוכיות מגוונות ומאתגרות ,קידום ערכים חברתיים
של סולידריות ,סובלנות ,מעורבות בקהילה ,אחריות לזולת ולסביבה תוך
שילוב וחיזוק מודל החיים המשותפים בגלבוע.
המחלקה עוסקת בהכשרת צוותים חינוכיים ,פעילות
נוער אזורית וחיזוק והטמעת פעילות
תנועות הנוער בישובים.

מועצתי  /ישובי

סעיף /תוכנית

נוער כללי

ליווי וועדות נוער ומדריכים בישובים ובכפרים

שותפים

ישובי

פורום נציגי ועדות נוער
תוכנית אופנים

ישובי

קולנוע מסייע – תיעוד ומורשת הקמת חבל תענך

ישובי  /גושי

מחלקה לשירותים חברתיים

תהליך לקראת שנת שרות ושרות משמעותי בצה"ל

מועצתי /ישובי

מחלקת צעירים ()30,000

פעילויות שיא מועצתיות לפי שכבות
מנהלי קהילות ,רכזות חינוך

קייטנות
משלחת נוער

מועצתי

מועדוניות (מוקייבלה ,גוש אומן)

גושי/יישובי

יותם לוטן
עידוד פעילות ישובית
מינהלה – שכר ואחזקת משרד ( 4משכורות)

פרוייקטים עתידיים
עידוד פעילות א' – ג' בישובים
הפנינג דו קיום

מנהלי קהילות ,ועדות נוער

מחלקה לשירותים חברתיים

נוער כפרים
סעיף /תוכנית

מועצתי /ישובי

שותפים

שרות לאומי

ישובי

ועדים מקומיים ,מחלקת החינוך

מדריכי נוער בכפרים

ישובי

ועדים מקומים

הכשרות מד"צים

מועצתי /ישובי

קייטנות

מועצתי

גבייה מהורים

עידוד פעילות ילדים ונוער בחגים

ישובי

מנהלי קהילה ,ועד מקומי ,ועדת
נוער

תנועת נוער הצופים

ישובי

ועדים מקומים ,מדריכי נוער

חוגים במרכזי הנוער
אנגלית ,ציור ,אומנות...

ישובי

מדריכי נוער ,ועדים ,מנהלי קהילות

תנועת בני המושבים
בני המושבים בגלבוע ,פועלת כיום ב  23ישובים ,מתוכם ,שני גושים,
שבעה קיבוצים 8 ,מושבים וישובים קהילתיים ..ומשתתפים בה
למעלה מ  1000חניכים בשכבות השונות.
בשנה האחרונה ,יצאו כ  80חניכים מהגלבוע לסמינרי ההדרכה של
בני המושבים ,כולם עברו תהליך ט' אזורי ע"י הגרעינרים ,וכיום
מדריכים את השכבות הצעירות בכל הישובים.
חשוב לציין כי ביישובים בהם אין מדריכים צעירים ,הצבנו מדריכים
שעברו את הסמינר מישובים אחרים ,על מנת לאפשר לכל ישוב
לקיים פעילות תנועתית משלו.

סעיף /תוכנית /פרוייקט

מועצתי/ישובי

שותפים מהישובים

פעילות תנועתית יישובית שוטפת
(כולל סמינר פתיחת שנה ישובי וחג מעלות יישובי)

יישובית

וועדת נוער ,מנהלי קהילה ,מד"ב
גרעינר

גרעין עודד

מועצתי/ישובי

וועדת נוער ,מנהלי קהילה ,מד"ב

מד"בים

מועצתי/ישובי

וועדת נוער ,רכזות חינוך ,מנהלי קהילה

תהליך ט'
השתלמויות מד"צים

מועצתי/ישובי

מדב"ים ,וועדות נוער ,הורים

מועצתי/ישובי

מדבי"ם ,גרעין עודד

פורום מש"צים (יב')

מרכיב מועצתי והעצמת פעילות
ישובית

חג מעלות
טיולים ומחנות תנועתיים

מועצתי

מדבי"ם ,רכזות חינוך ,מנהלי קהילה

תנועתי

מדבי"ם ,רכזות חינוך ,מנהלי קהילה

היחידה לקידום נוער
היחידה לקידום נוער נותנת מענה לבני נוער בגילאי  15-18שנשרו ממסגרות
החינוך הפורמאליות.
היחידה לקידום נוער גלבוע פועלת בשני מוקדים עיקריים:
• יחידה בגבע -מונה כ 42-תלמידים ,מישובים וקיבוצים ברחבי המועצה.
בנוסף היחידה נותנת מענה לתלמידים מעמק המעיינות ,בקעת הירדן ועמק
יזרעאל כ 20-במספר.
• יחידה במוקייבלה -נמצאת בשלבי הקמה מחדש

סל השירותים ביחידה לקידום נוער
•
•

•
•

•
•
•

שירותי השכלה היל"ה -במסגרת היחידה מקבלים הנערים השלמת השכלה במתכונת
של בניית מערכת אישית לכל נער/ה לפי צרכיו .את השירות מלווה מנהלת השכלה
במקום.
מיומנויות חברתיות -יום ג' בשבוע הוא יום אשר מוקדש כולו לפעילות חברתית .את
היום מלווים המדריכים החברתיים ביחידה.
הכנה לצה"ל -במסגרת פעילויות היחידה ישנו דגש גדול על תחום הכנה לצה"ל .הנערים
לוקחים חלק בשלל הפעילויות הן המקומיות והן הארציות .את הפעילות מלווה מדנית
היחידה.
טיולים ,סמינרים ומסעות -כחלק מתוכנית השנתית התלמידים נהנים מסמינרים
שנתיים ,טיול שנתי ,טיולים חד יומיים ,מסע ישראלי ,מסע לפולין.
תרומה לקהילה -כל נער/ה ביחידה מחויב לקחת חלק בפעילות של תרומה לקהילה.
שילוב הורים בתהליך החברתי טיפולי -סדרת מפגשים הורים ותלמידים במהלך השנה.
הנחיה הורית פרטנית ע"י אנשי מקצוע .
מניעת התנהגויות סיכוניות -קיום סדנאות במהלך השנה בתחומי המניעה והטיפול
בהתנהגויות סיכוניות של בני נוער

סעיף /תוכנית

מועצתי /ישובי

שותפים

השלמת השכלה פרוייקט הילה

מימון משרד החינוך

מיומנויות שנתיות

מימון משרד החינוך

מיומנויות אבות ובנים
אתגרים

מחלקת רווחה

הדרכת הורים אישית וקבוצה
טיפולית לנוער

 – 360התוכנית הלאומית לילדים ונוער
בסיכון

כח אדם

משרד החינוך

משלחות קידום נוער

שכירות ואחזקת משרד

ספורט רב תחומי
המחלקה פועלת מתוך תפישה של פיתוח
אורח חיים בריא לכלל הציבור כחלק בלתי נפרד מהעלאת איכות החיים בגלבוע .המחלקה
מייצרת פעילות בכדי לקרב ילדים ,בני נוער ומבוגרים לתחומי עיסוק אקטיביים,
המשפרים יכולות תפקודיות הן מבחינה גופנית והן מבחינה חברתית .המחלקה

מארגנת פעילויות במגוון תחומים ברמת חוג ,ספורט קבוצתי וספורט אישי וכן
מקיימת אירועי ספורט לקהל הרחב.
בשנת הפעילות הקרובה המחלקה שמה לה למטרה לקדם את העיסוק בספורט
ברמה היישובית ברחבי המועצה.

סעיף /תכנית /פרוייקט

חוגים בישובים

מועצתי/ישובי

שותפים

אופניים :גן נר ,כפר יחזקאל ,רם און.
גני ילדים :רמת צבי ,כפר יחזקאל ,סנדלה.

נציגי ועדים והורים

ג'ודו:
טמרה ,נעורה ,טייבה ,סנדלה.

נציגי ועדים והורים

קרטה:
סנדלה ,מוקיבלה ,טייבה ,נעורה ,טמרה.

נציגי ועדים והורים

מחול אירובי :טייבה ,סנדלה ,מוקיבלה ,נעורה.

נציגי ועדים והורים

טניס שדה:
תל יוסף ,קיבוץ יזרעאל ,סנדלה ,מוקיבלה.

נציגי ועדים והורים

הוקי גלגיליות:
רם און ,תל יוסף ,מוקייבלה

נציגי ועדים והורים

פרוייקט עיר ללא אלימות

קט רגל:
גן נר ,חבר ,טמרה ,נעורה ,טייבה ,טמרה,
מוקיבלה.

נציגי ועדים והורים

ליגת כדורשת

נשים :גן נר ,ברק ,גבע  ,עין חרוד ,ניר
העמק ,ניר דוד.

נציגי ועדים והורים

נערות:
גן נר ,ברק ,גבע  ,עין חרוד ,נעורה.

מנהל בית ספר והורים

מרכיב ייישובי

מנהל קהילה וועד מקומי

הקמה וליווי ועדות ספורט
יישוביות
יישובי הגלבוע על פי יוזמות מקומיות

סיוע באירוע ספורט
יישובי

נציגי ועדי הספורט ביישובים.

סייף:
אולם ברק ,גן נר ,גבע.
קפוארה:
גן נר ,גבע ,עין חרוד.
כושר קרבי הכנה לצה"ל:
עין חרוד
התעמלות אומנותית:
קיבוץ גבע ,עין חרוד ,מושב
ברק.
חוגים גושיים
התעמלות קרקע:
פעילות חוגי
קיבוץ גבע
הספורט היישובי
אופני הרים :ניר יפה ,עין
חרוד ,גן נר ,כפר יחזקאל,
נעיין חרוד.
חדר כושר:
עין חרוד.
כושר קרבי
אצטדיון עין חרוד

נציגי ועדים והורים
נציגי ועדים והורים
הורים
נציגי ועדים והורים

נציגי ועדים והורים
נציגי ועדים והורים

פעילות ספורט בתי
הספר
פרויקט זוזו

פעילות ספורט בתי ספר
פרוייקט פרחי ספורט
שלב א'

פעילות ספורט בתי ספר
פרוייקט פרחי ספורט
שלב א'
נבחרות
בתי ספר

אתלטיקה:
טמרה ,טייבה ,נעורה ,סנדלה ,מוקיבלה.
עמק חרוד ,חב"ד ,יד לחמישה ,נר הגלבוע.

כדורשת:
טמרה ,טייבה ,נעורה ,סנדלה ,מוקיבלה.
עמק חרוד ,חב"ד יד לחמישה ,נר הגלבוע.
כדור סל:
טמרה ,טייבה ,נעורה ,סנדלה ,מוקיבלה.
עמק חרוד ,חב"ד ,יד לחמישה ,נר הגלבוע.

נציגי ועדים והורים

נציגי ועדים והורים

נציגי ועדים והורים

יסודות כדור סל:
טמרה ,טייבה ,נעורה ,סנדלה ,מוקיבלה.
עמק חרוד ,חב"ד ,יד לחמישה ,נר הגלבוע.

נציגי ועדים והורים

הכשרה תנועתית:
טמרה ,טייבה ,נעורה ,סנדלה ,מוקיבלה.
עמק חרוד ,חב"ד ,יד לחמישה ,נר הגלבוע.

נציגי ועדים והורים

כדור יד:
טמרה ,טייבה ,נעורה ,סנדלה ,מוקיבלה.
עמק חרוד ,חב"ד ,יד לחמישה ,נר הגלבוע.

נציגי ועדים והורים

מרוץ שדה ,קט רגל ,כדור סל בנות ,נווט,
אופניים ,כדורגל ,סייף ,כדורשת.

מנהלי בתי ספר ,הורים ונציג ועדים.

פרויקטים  /אירועים
מועצתיים

כדורים פורחים ,מרוץ הגלבוע ,סמינר
קרטה ,צעדת הגלבוע.

תחרויות מועצתי

מונדיאליקו ,כדורשת ,אתלטיקה ,מונדיאל.

השתתפות באירועים
ארציים
מינהלה – שכר  ,אחזקת
משרד והצטיידות

אולימפיאדת הילדים ,נווט ,המשחקים של
פעם ,סייף ,קרטה ,אופני שטח ,כדורשת

נציגי ועדיים והורים

מועדון כדורסל גלבוע/
מעיינות
המועדון נמנה בין שלושת מועדוני הכדורסל הגדולים והאיכותיים בארץ .המועדון מקנה
מסגרת מקצועית ,חינוכית ,נעימה ותומכת ,המהווה חממה לגידול כדורסלנים צעירים
ומוכשרים ומכשירה את דור העתיד של כדורסלני גלבוע  /גליל .מועדון הכדורסל הרחיב את

מספר המשתתפים באורח ניכר ,ומהווה אבן שואבת לבני נוער השוחרים ספורט זה.

סעיף/תכנית/פרוייקט

חוגים בישובים

חוגים לגיל הרך
ישובים :
מולדת ,בית השיטה ,כפר יחזקאל ,פרזון
,אביטל ,רם און  ,רמת צבי ,גן נר

חוגים לבנות
ישובים :
כפר יחזקאל ,גן נר ,בית השיטה ,מולדת  ,רם
און ,
חוגים לכתות א-ד בנים
ישובים :
כפר יחזקאל ,יזרעאל ,גן נר ,בית השיטה ,
מולדת ,רם און ,רמת צבי ,בית אלפא ,גבע,

מטרה/מרכיב
מועצתי/העצמת פעילות
ישובית
העצמת פעילות יישובית והרחבת
התשתיות

שותפים מהישובים/מועצה
/גורמי חוץ

עמק המעיינות

חוגים לגיל הרך
גושים :
דדו יד לחמישה ,גוש חרוד
חוגים לבנות

חוגים מועצתי

גושים :
דדו יד לחמישה ,גוש חרוד
חוגים לכתות א-ד בנים
גושים:
דדו יד לחמישה ,גוש חרוד

מרכיב מועצתי מערכתי .הרחבת התשתיות
והגעה לכלל הילדים בישובים הקטנים

כחלק מתקציב המועדון
עונת 14-15
מסגרות רווחיות

תחרותי

כיתות ה-ו  13קבוצות בליגה

מרכיב מועצתי ויישובי כאחד.

הישובים בהם יש קבוצה רק
מישוב אחד הם :

אקדמיה

גן נר ,מולדת
כתות ז-י"ב  21-קבוצות בליגה
הישובים בהם יש קבוצה רק
מישוב אחד:

מולדת
בנות –  5קבוצות בליגה בכל
הגילאים
מעל גיל –18בנים  4קבוצות
בליגה

אקדמיה

מינהלה – שכר ,אחזקת
משרד

עמק המעיינות

מועצתי

פרוייקטים

ערב פתיחת עונה  ,ערב הורים  ,מחנה חנוכה  ,סטריט בול
יום מקצועי לקבוצות הקט סל  ,טורניר משפחות ,טורניר
דביר לניר ,טורניר ליגץ הקיץ עש תומר רון
ליגת אפרוחים ,אליפות יסודות לחוגים ולקט סל
מחנה פסח ,מחנה קיץ ,ערב סיום עונה

מנהלי קהילות ,מד"בים

מועדון כדורגל אסי גלבוע

אנו רואים במועדון הכדורגל אמצעי חינוכי בו פעילות ספורט מקצועית מקנה ערכים
וכישורים חברתיים ,משמעת עצמית וקבוצתית המאפשרת לכל ילד להגשים שאיפות
בתחום.
המועדון שואף לקיים פעילות חוגית מקצועית בכדורגל בכל ישוב/גוש ישובים (מינימום 14
ילדים) באמצעות מאמנים מוסמכים ומקצועיים.

סעיף  /תוכנית

חוגים

מועצתי/ישובי

שותפים

חוגי כדורגל לכיתות א  -ו

מנהלי קהילה ,ועדים מקומיים ,ועדת ספורט

חוגים בכפרים

ועד ישוב ,מדריך נוער ,מנהל קהילה

טורניר סוכות מועצתי

תחרותי

הפנינג משפחות בחנוכה
קבוצות תחרותיות לפי גילאים  7 -קבוצות

פרוייקטים

כדורגל חופים

כללי

מינהלה – שכר ,אחזקת משרד

מרכז צעירים

אולפן למחול
אולפן למחול "הגלבוע" פועל במטרה להקנות לתלמידים בעלי זיקה ,כישרון
ואהבה למחול ,יסודות לבלט קלאסי ,מודרני ,היפ הופ ועוד.
השנה אחת ממטרות האולפן היא "להתקרב" ליישובים ולפתוח חוגים
בישובים לתלמידות ביה"ס יסודי.
האולפן למחול מאמין בהכשרה מקצועית המשולבת בגישה אישית וחברית  .באולפן,כל תלמיד מקבל תשומת לב מרבית
והדרכה בהתאם לכישרונותיו ונתוניו האישיים.
האולפן מצפה מתלמידיו לגישה מקצועית ,עניינית ומחויבת למחול.
צוות המורים מקפיד על משמעת והתנהגות נאותה תוך שמירה על אוירה בריאה וחיובית של כל התלמידים.

.

אנו מאמינים כי כל תלמיד חייב לפתח יכולת עבודה עצמית וביקורת עצמית במטרה להתקדם מבחינה
מקצועית .
באולפן למחול אנו מכשירים תלמידים המגיעים מגיל הגן ( )5ועד גיל : 18
תלמידי הגן מקבלים את הכלים הראשונים והיסודות למחול תוך שילוב של משחק והנאה .
עד גיל  18תלמידינו רוכשים מיומנות גבוהה תוך הכשרה ארוכה ומורכבת ,משמעת ,רצינות ,מחויבות ועבודה
קשה.

גם תלמידים שאינם שואפים לקריירה מקצועית יוכלו
ליהנות מהשקעתם ולרכוש חוזק גופני ,גמישות,
קואורדינציה ,תפיסה מרחבית ושליטה עצמית.

סעיף /תוכנית

מועצתי /ישובי

חוגי מחול באולפן

מועצתי

חוגים בישובים

ישובי

חוגים לנשים ולצעירות
חוג זומבה לאמהות לתלמידות
צעירות בזמן חוג הילדות
ריקודי בטן
פלמנקו

מועצתי

מגמת מחול

מועצתי

שכר מורים למחול
מסיבת סיום ופעילות העשרה
מינהלה – משכורות ואחזקת
המתחם כולו

פרוייקטים עתידיים

הוספת מבנה יביל

הגדלת מספר התלמידות וצמצום
הוצאות הסעות.

שותפים
ביס יד לחמישה ,מנהלי קהילות ,יו"ר
ועדים

בי"ס עמק חרוד

