
30.8.15: מעודכן

04-6767896'פרג דוד:הבית אב

Sport@kt.matnasim.co.ilדהאן אתי: משרד מנהלת

052-667-3688Shaham.amit@gmail.com שחם עמית:הספורט' מח מנהל

תקנון-  מיני

בשנה חודשים 10 לפי חודשית הינה המצויינת העלות        -

.מוגבל בקבוצה ים/המשתתפות ומספר קבוצה לפתיחת ים/משתתפות מינימום דרוש        -

למטה באמור שינויים ייתכנו        -

.ההורים עם בתאום הצוות של מקצועי דעת שיקול לפי קבוצות בין ספורטאים של מעבר ייתכן        -

הערכה וקבלת הרישום לאחר ספורטאים ערכות או/ו אישיות תאונות ביטוח עבור כספי החזר אין        -

052-451-1329 גלוב דנה: רכזתאתנה פרוייקט

מאמנתימי אימוןקבוצות

מאיה סנדלובה'ה', בו-סל בנות ה-קט

דקלה נוי'ה', בהישגי– ודו 'ג

דקלה נוי'דלביא. ק– ודו 'ג

תבור כפר–  הספורט מחלקת
2015-6 עונת

למצב בהתאם קלים לשינויים נתון-  סופי אינו ז"הלו

אולם הספורט כפר כמא

ודו בכדורי'אולם ג

ס יד ששון בלביא"בי

glovmd@bezeqint.net

מקום

04-65769585 פקס 04-6767896 טלפון

כפר תבור וכפר כמא , בשיתוף רשויות גליל תחתון, הפרויקט הלאומי לקידום ספורט נשים בישראל–  אתנה

: מזמינות אותך להצטרף לפרויקט האזורי ולקחת חלק באחת מקבוצות הספורט הפעילות באזור בענפים

.ודו וכדורסל'ג, התעמלות

שתשחק בכפר כמא בעונת המשחקים , אנו פותחים קבוצת קטסל בנות תחרותית, במסגרת פרויקט אתנה

.הסעות המועצה יעמדו לרשות הבנות בימים שני וחמישי. 2015-2016

!את תמיד מנצחת – כשאת עושה ספורט - אתנה 



דקלה נוי'גבנות מתחילות– ודו 'ג

אתי גלעד'ד', אגבעת אבני- התעמלות 

אתי גלעד'דלביא. ק– התעמלות 

אתי גלעד'גג מצפה נטופה-א– התעמלות 

אתי גלעד'ה', בהתעמלות קרקע

עומרי פורת'ה', ג', אהתעמלות קרקע

050-422-3355 בועז: מאמן 054-470-6750-  רמות שחף:  וואט 500 רכזתוואט 500-  אופניים

הערות ת/מאמן מקוםעלות שעות ימיםקבוצה
-ג ילדים שטח רכיבת קבוצות

(רמות לפי) ו
 *16:00-17:30190ב

 שטח רכיבת קבוצת

(+18) מאסטרים

 בהתאם יפתח

לביקוש  כביש רכיבת קבוצות

גברים/נשים/נוער

 בהתאם יפתח

לביקוש
נשים שטח רכיבת קבוצת

 בהתאם יפתח

לביקוש
אישיות תאונות ביטוח עבור  נוסף תשלום       *

:*השני מהאימון החל 054-7731699  נוי דקלה: מאמנתודו'ג

 הערותים/מאמן מקום מחיר* שעה יום קבוצה

14:00-15:00דקלהס"מתנ14:30-15:15150'גומעלה' ג כיתות

15:00-16:00דקלהס"מתנ15:15-16:00150'גב-א

16:00-16:45דקלהס"מתנ16:00-16:45135'גגנים

  054-455-5808-  פורת עומרי:ענף רכז

050-788-7272-  גלעד אתי: מאמנת

הערות ת/מאמן מקום מחיר שעות ימיםקבוצה

אתיהספורט אולם16:00-17:00190ה, ב'ב כיתה בנות

אתיהספורט אולם17:00-18:00190ה, ב'ג כיתה בנות

 ממועדון יציאה

 באולם האופניים

 רכיבה-  הספורט

האזור בכל

, רמות שחף

 שושן בועז

 500 וצוות

וואט

 לפנות נא

 לשחף

 רמות

לפרטים

ומכשירים קרקע התעמלות

אולם כפר תבור

אולם בית הנוער כפר תבור

ס כפר תבור"מתנ

אולם גבעת אבני

אולם בלביא

אולם במצפה נטופה



אתיהספורט אולם18:00-19:00190ה, בה-ד כיתות בנות

אתיהספורט אולם19:00-20:00190ה, בט-ו כיתות בנות

עומריהספורט אולם18:15-19:15150דב-א כיתות צעירים בנים

15:15-16:15190ד, או-ג כיתות בוגרים בנים
הנוער בית (א

הספורט אולם (ד
עומרי

עומריהנוער בית17:15-18:00135אחובה גן בנות

עומריהנוער בית17:15-18:15150ד'א כיתה בנות

15:30-16:30190ד, א('ד-'ב) צעירות מתקדמות
הנוער בית (א

הספורט אולם (ד
עומרי

עומריהנוער בית15:30-16:30190ה, ג('ט-'ה) בוגרות מתקדמות

עומריהנוער בית19:30-20:30190ה, גבנים נבחרת

עומריהנוער בית16:30-18:00210ה, גצעירה נבחרת

 עומריהנוער בית18:00-19:30250ה, ג, אבוגרת נבחרת

050-561-8770-  עובד דקל: ראשי מאמןטניס

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

עובד דקלמקורים מגרשים16:10-17:00205ג, אג-א מתחילים

עובד דקלמקורים מגרשים17:00-17:50205ג, או-ד מתחילים

עובד דקלמקורים מגרשים17:50-18:40205ג, או-ד מתקדמים

עובד דקלמקורים מגרשים18:40-19:30205ג, אמצטיינים

עובד דקלמקורים מגרשים19:40-20:50225ג, אנבחרת

עובד דקלמקורים מגרשים20:55-21:55215ג, אמבוגרים

050-499-9149-  גלעד שחר: מאמןשולחן טניס

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

גלעד שחרהספורט אולם13:45-15:15150גומעלה' ב מתחילים



052-331-1616 שוהם אוהד ; 054-9788076-  סקלובין אלכס:  ראשי מאמןחוגים-  כדורגל

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

שוהם אוהדכדורגל מגרש135* 016:15-17:0'בחובה גן

שוהם אוהדכדורגל מגרש190 *16:15-17:15ה, גב-א

סקלובין אלכסכדורגל מגרש210*  16:00-17:15ג,  אד-ג

ה,  אעממי ו-ה
  17:30-18:45 א

16:00-17:15 ה
סקלובין אלכסכדורגל מגרש210*  

(מסובסד) ₪ 110 וכדור גרביים, מכנס, חולצה-  שחקן ערכת על נוסף תשלום* 

052-298-3894 דוד אלון: רכז'יונייטד'-  כדורגל מועדון

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

שוהם אוהדכמא.כ/תבור. כ*17:30-19:00320ש/ו,ה,ג,ב2004  ילידי– ' ג ילדים

סקלובין אלכסכמא.כ/תבור. כ*17:30-19:00320ש/ו,ה,ג,ב2003– ' ב ילדים

זולו רומןכמא.כ/תבור. כ*17:30-19:00320ש/ו,ה,ג,ב2002– ' א ילדים

יפורסםכמא.כ/תבור. כ*17:30-19:00320ש/ו,ה,ג,ב2000– ' ב  נערים

צימברג אביכמא.כ/תבור. כ*1996/97/98320–  נוער

(מסובסד) אישיות תאונות וביטוח גרביים, אימונית, משחק מדי, תיק-  שחקן ערכת עבור-   ח"ש 400 נוסף תשלום      *

054-579-1262 תבורי דרור ; 053-640-9776 בלוקה אמיר ; 052-6673688 שחם עמית: רכזחוגים-  כדורסל

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

תבורי דרוריסודי ס"בי*16:00-17:00150ג,אבנות ד-ב

תבורי דרוריסודי ס"בי*17:00-18:00150ג,אבנות ו-ה

שחם עמיתהספורט אולם*16:15-17:00 135'דחובה טרום-  קטקטסל

שחם עמיתהספורט אולם*17:00-17:45 135'דחובה גן-  קטקטסל

תבורי דרורמקורים מגרשים *16:15-17:15 190ה, בבנים + (א) בנות ב-א

' מח בשיתוף

 של הספורט

 הגליל

 התחתון

.  קמא וכפר

 הקבוצות

 רשומות

 בהתאחדות

.לכדורגל
ישירות לשחקנים יימסר



בלוקה אמירמקורים מגרשים*16:15-17:15 190ה,בבנים   ד-ג

 פיתוח-   מצויינות אימון

 ומיומנויות משחק מיומנויות

גופניות

המועדון צוותהספורט אולם11:30-12:3080'ו
 קבוצות

קטנות

(מסובסד) ₪ 120 ותיק כדור, צדדי דו סט-  שחקן ערכת על נוסף תשלום* 

המועדון אימונית לרכוש אפשרות** 

053-777-1077 חנינה אלי; 052-795-0656 לביא צוור ; 052-6673688 שחם עמית: רכזתחרותי-  כדורסל

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

מקורים מגרשים 17:15-18:45ב

מקורים מגרשים 17:15-18:45ה

מקורים מגרשים 12:30-14:00ו

הספורט אולם16:00-17:30א

הספורט אולם17:45-19:15ג
משח/אימון

ק
הספורט אולם12:30-14:00ו

הספורט אולם16:30-18:00ב

יסודי/אולם17:45-19:15ג

יסודי/אולם17:30-19:00ה
משח/אימון

ק
הספורט אולם17:30-19:00ב

הספורט אולם16:15-17:45ד

יסודי/  אולם18:30-20:00ה
משח/אימון

ק
הספורט אולם19:00-20:30א

משח/אימון

ק
הספורט אולם19:15-20:45ג

הספורט אולם18:00-19:30ד

שחם עמיתהספורט אולםד,אבוגרים

(מסובסד-  אישיות תאונות וביטוח ציוד) שחקן ערכת עבור ₪ 350 של נוסף תשלום* 

(מסובסד-  אישיות תאונות וביטוח ציוד) שחקן ערכת עבור ₪ 250 של נוסף תשלום** 

לביא צור * 2002295– ' א ילדים

חנינה אלי *2000/01295- ' א נערים

לביא צור * 285

חנינה אלי * 2003295– ' ב ילדים

 **2005260 ילידי' ב קטסל
 בלוקה אמיר

תבורי ודרור
אזורית ליגה

2004- ' א קטסל



054-579-1262-  תבורי דרור: רכזלייף פור ספורט פרוייקט

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

0בנים ד-ג-  כדורגל
 הכדורגל מגרשי

באזור
הפרוייקט צוות

0בנים ו-ה-  כדורגל
 הכדורגל מגרשי

באזור
הפרוייקט צוות

0בנות ד-ג-  כדורסל
 הכדורסל אולמות

באזור
הפרוייקט צוות

0בנות ו-ה-  כדורסל
 הכדורסל אולמות

באזור
הפרוייקט צוות

052-6673688 שחם עמית: מקצועי רכז   דיקלה: ארגונית רכזתספורט צהרון

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

ועמית קאריןהספורט אולםא

ושחר קאריןהספורט אולםב

ועמית קאריןהספורט אולםג

ויצירה אומנותהספורט אולםד

ועומרי דיקלההספורט אולםה

: *הצהרון צוות

שחם ועמית אלמאלם קארין

פורת עומרי

נוי דקלה

גלעד שחר

054-917-1633 אבוטבול אורי: מאמןרוגבי

 הערותים/מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

אבוטבול אוריכדורגל אצטדיון*16:00-17:15230ד,ב'ט- 'ו כיתות נערים

(מסובסד) ₪ 300 של בעלות שחקן וכרטיס ביגוד, אישיות תאונות ביטוח* 

050-2008081  דיגלייסקי מישקה: מאמן

בנפרד יפורסם
 פרוייקט

 בשיתוף

 מנהל

הספורט

בנפרד יפורסם

בנפרד יפורסם

בנפרד יפורסם

 האימונים

 המקצועיים

-14:00 בין

15:30 .2 

 יחידות

ביום אימון

שינויים יתכנו* 

(מגע קרב, יטסו'ג-יו'ג, ודו'ג, קרטה) הון שאי

13:00-16:00ובנות בנים ג-א כיתות

מיומנויות ופיתוח כדור משחקי

מכשירים התעמלות

ודו'ג

שולחן טניס



 הערות מאמן מקום מחיר שעה יום קבוצה

מישקההספורט אולם16:00-17:00180ה, במתחילים

מישקההספורט אולם17:00-18:00180ה, בסגולות חגורות

 כתומות, צהובות חגורות

וירוקות
מישקההספורט אולם18:00-19:00180ה, ב

, כחולות, ירוקות חגורות

וחומות אדומות
מישקההספורט אולם19:00-20:00180ה, ב

 וחגורות בוגרים, מבוגרים

חומות
מישקההספורט אולם20:00-21:30210ה, ב

052-451-1329 גלוב דנה: מאמנת

 הערותמקוםמאמנתמחירשעהיוםקבוצה

הספורט אולםגלוב דנה*18:00-19:00120ב'יב-'ז נערות

הספורט אולםגלוב דנה*19:00-20:30130בעממי

הספורט אולםגלוב דנה*20:30-22:00150ב(אזורית ליגה) תחרותי

 110₪-  אישיות תאונות ביטוח בנוסף* 

  נפרד פרסום ראוספינינג

תבור כפר-  כושר מועדון

בנפרד מפורסם

התבור דורבנות-  נשים כדורשת


