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גי המתנ"ס יריד חו
 פרדס- חנה כרכור | יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30

על מדשאות המתנ”ס | הפעלה לכל המשפחה 
בני צדוק ~ הנחייה והפעלה    ~ 

פרוגרס

בית ספר למחול

אקרוג׳ים

קט מנוי

ג׳ודו

סדנת ״הופה הולה״ | סדנת בועות סבון ועוד...



תושבים יקרים,

שנת הפעילות החדשה של המתנ"ס נפתחת.
המתנ"ס מוביל בהיצע פעילות החינוך הבלתי פורמאלית 

במושבה ומהווה את הזרוע הביצועית של המועצה המקומית 
בתחום זה. ואכן, אולמות הספורט והמרכזים הקהילתיים מלאים 

בפעילות ענפה של ילדים,  בני נוער ומשפחות.
המתנ"ס מוביל אירועים קהילתיים, חוגים, 

מופעים והצגות וטקסים ממלכתיים. 
כמו כן, מרכז המתנ"ס את צהרוני בתי הספר 
ובכך נותן מענה איכותי נוסף לצרכי התושבים.

אין כל ספק שפעילויות אלה מוסיפות 
לתחושת השייכות של התושבים.

תודתנו לחברי הנהלת המתנ"ס העושים תפקידם בהתנדבות 
מלאה, לצוות המתנ"ס הרואה בעבודתו שליחות חברתית-

קהילתית וגאווה מקצועית 
ולעובדי הרשות המקומית 

המסייעים להצלחת הפעילות.

תושבים ומשתתפים יקרים,

בראשיתה של שנה חדשה שמחה להציג את חוברת 
החוגים והפעילות של המתנ"ס לשנת תשע"ח.

ביה"ס למחול הולך וצומח תחומי הספורט מתרחבים ועטורי הישגים 
שלוחות נוספות בביה"ס לרווחת התושבים.

הוספנו חוגים. תחומי דעת ועניין. ההיצע מגוון ואיכותי נבחר בקפידה 
עבורכם. בטוחני של אחד/ת יוכל למצוא את מבוקשו .כל זאת לצד 

הפעילות הוותיקה והאיכותית, כמו: מפעל מנויי תיאטרון לילדים ומבוגרים 
, סדרת מחול, קתדרה – חוגים וקורסים למבוגרים, צהרונים, שלוחת 

כרכור, מועדונים חברתיים קהילתיים – אדיס, צמרת ואור, מחלקת ספורט, 
מרכז למידה ואירועים קהילתיים.

ברצוני להודות לצוותי הקייטנות על קיץ מוצלח ומהנה. לצוותי הצהרונים, 
למדריכים, למאמנים, למורים, לרכזי התוכן, ועובדי המנהלה, 

על מקצועיות, מסירות, חדשנות, והקשבה לקהילה, תודה מיוחדת,
לאילן פורת יו"ר הנהלת המתנ"ס ולחברי הנהלת המתנ"ס על פעילותם 

המסורה ובהתנדבות למען הקהילה, לחיים געש, ראש המועצה 
ולעובדי המועצה על התמיכה ושיתוף הפעולה. 

בברכת שנת פעילות פוריה ומוצלחת

קולט ריימונד
מנהלת מתנ"ס פרדס חנה-כרכור

אילן פורת
יו״ר הנהלת המתנ״ס

חיים געש
ראש המועצה

חברי הנהלת המתנ״ס:
עו"ד אילן פורת – יו"ר הנהלה

אלי אטיאס - יו"ר ועדת כספים וכ"א      
זכריה ספיר | לימור נחמני | גיל טולדנו 

דר' נורית השמשוני-יפה | אורית בש | סיגל סימי׳׳אן.          מרכז כנה מאיר בע"מ 
מתנ ס פרדס חנה כרכור

w w w. m y m a t n a s . o r g . i l

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



מנהלת המתנ״ס: קולט ריימונד

רכזים: יאיר שושן, רגינה אמיר, רותם שוורצון, פלוביאן סמדר, 

ענת אלקבץ, נחמיה מנצור, מרגלית בר, טלי גיל, יפה אזולאי 

מזכירות: אפרת הס, פרחי קרן, בנדיק בקי 

הנהלת חשבונות: אייל בן יוסף , אורית ריקרדו 

תחזוקה: יוסף פרידון, בוריס אולנדר 

מזכירות מרכז אומנויות הבמה: ענת נוי, זהבה כהני 

טלפו | 04-6378551  04-6378707 | פקס: 04-6377368 

נשמח לעמוד לרשותכם! צוות המתנ"ס 

לוח חופשות תשע"ח 

 20-22/9/2017 ראש השנה 
4/10/2017  חולה״מ כרגיל  סוכות | ערב חג 

 11 - 12/10/2017 שמחת תורה | ערב חג  
 6/04/2018 - 30/03/2018 פסח 

11/04/2018 פתוח עד 19:00  יום הזכרון לשואה ולגבורה  
 17/04/2018 יום הזכרון לחללי מערכות ישראל  

 18/4/2018 ערב יום העצמאות 
שבועות  20/05/2018 

תמונת השער | חוג לבלט | בית ספר למחול במתנ״ס
צלמת: מאיה קורן

רשמה מוקדמת
ה

ד - 22.8.17
ע

תוכן העניינים:
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שלוחת צמרת  ............................................. 32
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מרכז קהילתי אור ...................................... 38
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שלנו     הצהרון
בבתי הספר: כרכור | מעיינות | רבין | שדות | שרת | מורשה

מסיום הלימודים עד 17:00

בצהרונים שלנו צוות מקצועי המקבל את ילדכם למסגרת חינוכית בשילוב למידה, הנאה וארוחה 
חמה, תוך הקפדה על בטיחותם וביטחונם של הילדים ללא צורך בהסעות וחציית כבישים.

צהרון איכותי | מציע להורים שילוב בין מקצועיות, הנאה  ותהליכי למידה.
חוגים והעשרה | 2 חוגים בשבוע ואטרקציות מגוונות במהלך השנה.

תכנית פדגוגית | תכנית המותאמת להתפתחות הילדים, ליווי וסיוע בהכנת שיעורי בית,  
                         פעילויות המבוססות על ניסיונם המקצועי של אנשי הצוות. 

ליווי והנחייה | רכזת הצהרונים מלווה את עבודת הצוותים.
תזונה | ארוחת צהריים חמה וכשרה, המזון מורכב ממזון טרי המכיל את אבות המזון

            הדרושות להתפתחות הילד.
קייטנות | בחופשות בתי הספר - ללא תוספת תשלום. )כפוף ללוח חופשות התמ"ת לא כולל חופשת קיץ(. 

המתנ"ס מאפשר להצטרף לצהרוני החופש הגדול מה-1.7-15.8 בתוספת תשלום.

www.mymatnas.org.il  050-5386636 | רגינה אמיר   04-6378551 מתנ"ס 

״בשביל החברות״
התכנית החדשה של צהרוני בתי הספר תשע״ח

 תכנית פעילות יומית העוסקת
במיומנויות חברתיות ומותאמות לילדי כיתות א׳-ג׳

 תיאטרון, אומנות חשיבה ודמיון תנועה
ומשחקי חצר וגם... חוג בנהפתעה

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



שחמט
בהדרכת: ארנון חלמיש

מפתח  שחמט  ומהנה.  מסקרנת  מאתגרת,  חשיבה  לחוות  בואו 
מיומנויות חשיבה ומשמש כלי לפיתוח ריכוז, סבלנות, ספורטיביות, 

הגינות והגיון.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

160 17:30-18:30₪א'מתנ"ס5 ומעלה

קרמיקה
תל-חי  מכללת  בחומר,בוגרת  ויוצרת  קדרית  לב,  ורד  מדריכה: 

בעלת נסיון רב בעבודה עם ילדים.
כלים  נכין  ומשטחים,  בחוליות  נעבוד  בחימר,  לפסל  נלמד 
וכל  , דמויות  חיות  יפים של  ופסלים  כוס קערה,  שימושיים כמו 
מה שעולה בדמיוננו. את כל העבודות שנכין נשרוף בתנור מיוחד, 

נקשט ונצבע וכמובן ניקח הביתה. 
עד 10משתתפים בקבוצה 

הפעילות עד סוף מאי 2018

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

סטודיו א׳-ב׳
לקרמיקה 

במתנ"ס

160 16:00-16:50₪ג'
חומרים 250 ₪

חד פעמי 16:00-16:50ד׳ג'-ו'

טיסנאות ותעופה
בהדרכת: חברת "הארה"

דאונים,  גלשון,  טיסני  של  בבנייה  התלמידים  מתנסים  בחוג 
במו  רואים  התלמידים  ועוד.  הליקופטר  פורח,  כדור  עפיפונים, 

עיניהם כיצד עומדת התאוריה במבחן המציאות.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

16:00-17:00ה'מתנ"סג' ומעלה
₪ 180

חומרים 295 ₪
חד פעמי רכז: יאיר שושן | 050-6570693

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



אומנות
מדריכה: גלית טסלר

בואו לגלות ולחוות את הקסם בעולם האומנות.
טכניקות  במגוון  בהשראתם  וניצור  אמנים  בעקבות  למסע  נצא 

וחומרים: ציור, פיסול, חומרים ממוחזרים, גבס, פסיפס ועוד.
n קבוצות קטנות

n דגש על פיתוח היצירתיות וביטוי אישי.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

גן חובה א'
א'מתנ"ס

16:00-17:00
₪ 160

חומרים 200 ₪
חד פעמי

חומרים 250 17:00-18:00₪ב'-ה'
חד פעמי

ציור מהלב
מדריכה: גלית טסלר 

ציור אינטואיטיבי, נתחבר לעולם הרגש, היצירה והדמיון, באווירה 
המאפשרת ביטוי יצירתי חופשי ומהנה. כל ילד וילדה יכולים לצייר, 
ליצור ולבטא את כישרונם הייחודי ללא ביקורת וללא עכבות. תורם 
לחיזוק הביטחון העצמי, שחרור רגשות ולפיתוח חשיבה יצירתית.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

גן חובה ב'
ג'מתנ"ס

16:00-17:00
₪ 160

חומרים 200 ₪
חד פעמי

160 ₪ חומרים 17:00-18:00ג'-ו'
250 ₪ חד פעמי
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ד״ר לגו 
מכונות,   הנדסי,  לגו  חוג  עם  דברים  עובדים  כיצד  ללמוד  בואו 
ועוד.  ממונעים  דגמים  רובוטים,  מנופים,  מסוקים,  מכוניות, 
מכניקה  בפיזיקה,  בסיסיים  וחוקים  עקרונות  נלמד  שבוע  בכל 

וטכנולוגיה ונבנה דגם חדש ומדליק.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

180 19:15₪ - 18:00ה'מתנ"סגן חובה - ה׳

זומבה
מדריכה : הגר מנדלבאום B.E.D במחול ותנועה

סגנון ריקוד אנרגטי וקצבי, שמשפר את הכושר הגופני, שיעור 
ריקוד חוויתי למוזיקה פופלארית. במהלך השנה מתקיימים 

שיעורים פתוחים ומופע סוף שנה.
*תלבושת תרכש במהלך השנה באופן מרוכז.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

א'-ג'
סטודיו יפה 

ב'נוף

17:00-17:45
₪ 150

פעם בשבוע 17:45-18:30ד'-ו'

18:30-19:15ז' ומעלה



מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

חדר מוזיקה מתחילים
ב׳מתנ״ס

16:00-16:45
₪ 170

16:45-17:30מתקדמים

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

חדר מוזיקה ז'-יב'
17:00-18:30גמתנ״ס

₪ 200
 ₪ 100
לחומרים

אורגנית
מדריכה: לאה סיטרמן

תלמידי החוג ילמדו לקרוא תוים לפי חוברת לימוד מהרפרטואר, 
נגינה סימפונית  לנגן,  ילמדו  וקלאסית. הילדים  ישראלית  מוזיקה 
המשפרת קצב ושמיעה מוזיקלית כמו כן הילדים יופיעו בפני קהל.

עיצוב ותפירה  כיתות ז' יב' 
מדריכה: נטליה

חולמות להיות מעצבות אופנה? ולבטא את הסיגנון האישי שלך? 
והניסיון  ידע  כלים,  ולרכוש  חלומך  את  להגשים  תוכל/י  בקורס 
הנחוצים לכך, תוך התנסות מעשית במכונות תפירה, סרטוט גזרות 

ועיצוב הבגד. אין צורך בידע קודם במכונות תפירה. 
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חדש!

ספורט

ITF טאיקוון דו
בהדרכת: דור סיידוף, חגורה שחורה דאן 1 ועידן אביאל

אומנות לחימה קוריאנית המשלבת טכניקות לחימה תוך שימוש 
נכון ברגליים )אטי( ובידיים )קוון( לצורך הגנה עצמית. הרוחניות 
תנועה,  בכל  חיוני  ומרכיב  ועקרונותיו  הלוחם  חיי  דרך  הינה  )דו( 
מומלץ  ספציפית.  ומטרה  מדעית  משמעות  תנועה  לכל  כאשר 
יכולת  ושיפור הקואורדינציה,  דו לחיזוק הגוף  להתאמן בטאיקוון 

הקשב והריכוז.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ב' ג'

סטודיו
אלישבע

א', ד'

16:00-17:00₪ 200

17:00-17:45₪180גן חובה +א

18:00-19:00ד', ו'

₪200 19:00-20:00ז', י'

20:00-21:00נוער בוגרים

התעמלות אתגרית לילדים
בהדרכת: חברת פרוגרס

אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג התעמלות אתגרי ומהנה. 
בתהליך שנתי הילדים מתרגלים לומדים להתמודד עם משימות 
מעניקים  אנו  חשיבה.  באמצעות  חברתיים  ומשחקים  מוטוריות 
באהבה גדולה לילדים קשת רחבה של מיומניות שיהוו בסיס איתן 

להתפתחותם.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

3-4
סטודיו
ה'יפה נוף

16:30-17:15

₪ 190 4-517:15-18:00

5-618:00-18:45

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 
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ג'ודו
ג'ודו הינו ספורט אולימפי ואמנות לחימה מהמובילים והמרתקים 
גם  הלחימה  אומנות  ללימוד  מעבר  בתוכו  משלב  הג'ודו  בעולם. 
סיבולת,  כוח  זריזות,  מהירות,  הגופני:  הכושר  מרכיבי  של  אימון 
שיווי משקל, יציבה ועוד. הג'ודו מחנך לערכים של כבוד ומשמעת 

ומקדם את ילדכם בכל תחומי החיים.
*מבחני חגורה בתיאום ותשלום )כולל חודש יולי(  

סטודיו שרת/נועם

מחיר לחודשיוםשעהגיל

א’, ד’17:00 – 16:15ב׳-ג׳
₪ 145

פעם בשבוע

 ₪ 205
פעמים בשבוע

ב׳+ה’17:45 – 17:00ט. חובה

18:30 –׳׳ 17:45חובה א׳

א'+ד' 19:15 – 18:30ד׳-ה'

20:30 – 19:15ו׳ ומעלה

סטודיו אלישבע

מחיר לחודשיוםשעהגיל

א’, ד’17:00 – 16:15א׳ - ב׳ 

₪ 145
פעם בשבוע

 ₪ 205
פעמים בשבוע

ב׳, ה׳17:45 – 17:00ג׳ - ד 

א’, ב’, ד׳18:30 – 17:45ט. חובה

19:15 – 18:30ב’-ג’

ב׳, ה׳ 19:15 – 18:30ד’-ו׳

20:30 – 19:15ז׳ ומעלה

סטודיו רבין

מחיר לחודשיוםשעהגיל

17:00 – 16:15א׳ - ב׳ 

א’, ג’

₪ 145
פעם בשבוע

 ₪ 205
פעמים בשבוע

17:45 – 17:00ט. חובה

18:30 – 17:45חובה-א׳

19:15 – 18:30ג’-ד׳

20:30 – 19:15ה׳ ומעלה

קבוצות בנות – לקידום הבנות בספורט

מחיר יוםשעהמקוםגיל
לחודש

145 ₪ה17:45 – 17:00אלישבעא׳ - ד׳
פעם בשבוע

 ₪ 205
פעמים 
בשבוע

ד17:45 – 17:00שרתא׳- ד׳

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמתא + ד20:30 – 19:15אלישבעה׳ ומעלה



קרב מגע
מאמנים: גראנד מאסטר חיים זוט, חגורה אדומה דאן 10, מני 

מהבד, חגורה אדום/לבן דאן 6 ומדריכים נוספים מוסמכים 
ממכון וינגייט עם נסיון עשיר בהדרכה ובעבודה עם ילדים, נוער 

ומבוגרים(. קרב מגע חיים זוט היא תורת לחימה ישראלית. 
באימונים נלמדות טכניקות הגנה ושחרורים ממצבים אלימים 

ברחוב כגון: תפיסות ידיים, חניקות, חביקות, התקפות בנשק קר/
חם עם דגש על התקפות לנקודות תורפה של היריב. האימונים 

משלבים קרבות מלאים, קרבות אגרוף ועוד... משפרים את 
היכולת הגופנית )גמישות, מהירות, כח מתפרץ וקואורדינציה( 
מחזקים את הביטחון העצמי. קרב מגע נחשב למקצוע היעיל 

בעולם להגנה עצמית. 
לפרטים: מני מהבד: 050-5990555

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

4-5

סטודיו
יפה נוף

א', ד'

16:30-17:15

₪ 180
17:15-18:00א'-ב'

18:00-18:45ג'-ה'

18:45-19:30נוער

בוגרים
200 19:30-20:30₪א׳, ד'

*כולל חודש יולי 14:00-16:00ו׳

10

ג'יוג'יטסו ברזילאי
מדריך: איתי שטראוס  

גם  בקרב  שליטה  ויכולת  עצמית  בהגנה  מתמקדים  האימונים 
בעמידה ועל הקרקע. לוחם הג'יוג'יטסו הברזילאי לומד להגן על 
עצמו גם אל מול יריב גדול וחזק ממנו. המתאמן משפר קאורדינציה, 
מעצים  קשוב  המאמן  מגע.  וויסות  עצמי  ביטחון  טכניקה,  כושר, 

ורגיש לכל מתאמן.
לפרטים: איתי שטראוס 052-5013431

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

140 16:30-17:15₪ב'אלישבעגן 4-6
פעם בשבוע

200 ₪ לפעמיים 16:30-17:15ד׳רבין

7-11
150 17:15-18:15₪ד'רבין

פעם בשבוע
₪ 220

פעמיים בשבוע
17:15-18:15ב'אלישבע

אלישבע12-16
18:15-19:30ב'

 160
פעם בשבוע

₪240
פעמיים בשבוע

₪ 320
 3 אימונים בשבוע

19:15-20:30ב'

12-16

ב'אלישבע
19:15-19:30

19:15-20:30

ד'רבין
18:15-19:30

18:15-19:30

ו׳אלישבע
13:00-14:00

14:00-15:00

בוגרים

ב'אלישבע
19:15-20:30

 180
פעם בשבוע

₪ 260
פעמיים בשבוע

₪ 330
 3 אימונים בשבוע

20:30-21:45

ד׳רבין
19:15-20:30

20:30-21:45

ו׳אלישבע
13:00-14:00

14:00-15:00

אימון 
200 ₪בתיאוםאישי

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 
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ביה״ס כדורסל בנים
מדריך: רן אשכולי 052-4425878.

חוגי כדורסל לילדים מגן חובה עד כיתה ד' כהכנה להשתלבות 
בקבוצות הליגה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ד'

אולם מ"מ
ב', ה'כרכור

15:00-16:00

₪ 200

16:00-17:00ג'

17:00-17:45א'

17:45-18:30ב'

אולםג'-ד'
פרחי הדר 

רבין
א', ד'

15:30-16:30

16:30-17:15גן חובה-א'

17:15-18:00ב', ג׳

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

אולםג׳, ד׳
ספורט 

שרת
ב', ה'

15:15-16:15
₪ 200

16:15-17:00א', ב'

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

אולםא'-ב'
ג', ה'פיס אלישבע

15:30-16:30
₪ 200

16:30-17:30ג'-ד'

כדורסל מכבי פרדס-חנה כרכור

12

ביה״ס כדורסל בנות
מאמנת: אסנת סרוסי | 050-6654808  

אימונים מהנים ומקצועיים לשיפור היכולות האישיות תוך 
הדגשת המיומנויות החברתיות והעבודה הקבוצתית בנוסף 

לאימונים יתקיימו מפגשי כדורסל עם קבוצות הסביבה. 

מדריך: אלעד טושינסקי 052-3294571.
מצויינות בכדורסל

מאמן: צביקה רוזנברג | 052-2520602

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

אולםד׳-ו׳
יפה נוף

14:00-15:00ו׳
₪ 120

13:00-14:00ז׳-ט׳

חדש! כדורסל שרת

רכז דידי שוסטר | 050-8195395

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת



כדורסל בנים - ליגה |  רכז: דידי שוסטר
  מכבי פרדס חנה כרכור | כיתות ה' - יב' 

מועדון הכדורסל מכבי פרדס חנה כרכור, הוא מהמובילים באזור. 
איגוד  של  בליגות  משתתפות  אשר  תחרותיות  קבוצות  במועדון 
באגודות  האחרונות.  בשנים  אליפויות  במספר  זכו  ואף  הכדורסל 
מכבי פרדס חנה כרכור דוגלים בפיתוח השחקנים ביכולות גופניות 
,יכולות מנטליות )קשב וריכוז(, השתלבות בקבוצה, עמידה במצבי 

לחץ, התמדה, משמעת ואהבת הספורט. 
מאמנים: רן אשכולי, שני גלזר, עמיחי ברום, שקד מוסיזאדה,

צביקה רוזנברג. עומרי עזרא יוני לוי , אבנר רוט.

כיתה ה', ו' -  3 אימונים בשבוע בתאום עם המאמן.  
מחיר לחודש 300 ₪ | דמי רישום 150 ₪ 

כיתה ז', ח׳ נערים ונוער – 4 אימונים בשבוע בתיאום עם המאמן 
מחיר לחודש 340 ₪, דמי רישום 150 ₪.

לקבוצות לאומית תהיה תוספת הסעות מעבר לסבסוד המתנ"ס.
ואימוני כושר גופני לכל המשתתפים בליגה.

13

ביגוד כדוסל ליגה  )בנות בנים(  

פרטים גיל קבוצה

סט דו״צ 
+ כדור

א׳-ד׳ בי״ס 
לכדורסל

סט משחק
 + אימונית ותיק

ה׳ קט-סל ב׳

סט משחק ו׳ קט-סל א׳

סט משחק
 + אימונית ותיק

ז׳ ילדים ב׳

סט משחק

ח׳ ילדים א׳

ט׳ נערים ב׳

י׳ נערים א׳

יא׳, יב׳ נוער

סט משחק
 + אימונית ותיק

ה׳, ו׳ בנות קט סל

ז׳, ח׳ בנות ילדות
מחירי הביגוד יפורסמו בהמשך
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במכללת  מרצה  גופני,  בחינוך   M.Ed דיסקין,  חגית  ופיקוח  ניהול 
וינגייט.  מכללת  בוגר  גופני,  בחינוך   B.Ed הובר,  יהודה  וינגייט. 

שניהם מאמנים בכירים בסגל נבחרת ישראל באקרובטיקה. 
תחושה  הגופני,  הכושר  מרכיבי  כל  את  מפתחת  הפעילות 
קינסטטית, ביטחון עצמי ודימויי גוף חיובי, יחד עם אחריות, עבודת 
מתעמלי  מבין  משימות.  להשגת  בהתייחסות  ושיטתיות  צוות 
החוגים יבחרו המתאימים לנבחרת הייצוגית של פרדס חנה כרכור, 
בתחילת  גוף,  בבגדי  האימונים  הישוב.  באירועי  תופיע  הנבחרת 

השנה תתבצע רכישה מרוכזת.
התעמלות לכל הוא ענף לבנים ולבנות, המתמחה בהופעות ראווה 
הכולל התעמלות מכשירים, התעמלו אקרובטית ומיני טרמפולינה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

אקרוקיד 
ט. חובה

אולם  
יפה נוף

145 17:45-18:30₪א'

חובה-א'

א', ד'

17:00-17:45₪ 190

ב', ג', ד'
15:00-16:00קבוצה אחת

₪ 215 ב', ג', ד'
216:00-17:00 קבוצות

16:00-17:00אפרוחות

250 17:45-19:15₪עתודה

300 18:30-20:30₪נבחרת

אקרוג'ים
מרכז התעמלות ואקרובטיקה 

צילום: יפית יוחאי כליפה עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 
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כדורגל
בהדרכת: עידן סיידוף

אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג כדורגל עם המאמן והמורה 
לחנ"ג עידן  סיידוף. בחוג הילדים ילמדו את מיומנויות הכדורגל, 
אתגרים  עם  להתמודד  ויזכו  המוטוריות  היכולות  את  ישפרו 
בכל  ואוהב  חינוכי  אישי,  ליחס  יזכו  הילדים  שונים.  ספורטיביים 

אימון.

  קראטה לילדים
מדריך: ראובן שרף, חגורה שחורה דאן 3.

מעבר לשיטה יעילה להגנה עצמית, הקראטה משפר את יכולת 
הריכוז ובכך תורם לשיפור בלימודים של הילד מעלה את ביטחונו 
העצמי, וגורם לו לכבד את עצמו  ואת זולתו. הקראטה משפר: 
הערכה עצמית, משמעת עצמית, ניתוב רגרסיות, חיזוק, גמישות 

קואורדינציה גופנית.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ב׳-ד׳
אולם ספורט 

אלישבע
ג׳

16:00-16:45
₪ 130

16:45-17:30גן חובה א׳

100 317:30-18:00₪ וחצי- 5

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ילדים

אולם רבין
א', ד'

18:00-19:00
₪ 140

פעם בשבוע
₪ 180

פעמיים בשבוע

19:00-20:30נוער

20:30-22:00מבוגרים

14:00-16:00ו'משחק

בדמינטון
מדריך: רוזן דוקלסקי 

החוג מיועד לבנים ובנות בכל הגילאים והינו חלק מפעילותה של 
יוכלו  מתמידים  ובוגרים  ילדים  כרכור.  חנה  פרדס  הפועל  אגודת 
ארצית.  ברמה  מקצועי  לקידום  אפשרות  יש  בליגה.  אותנו  לייצג 
ציוד מחבטים ועוד יינתנו ע"י המדריך. הפעילות מתאימה בהחלט 

גם למתחילים. * תשלום חד פעמי לביטוח ליגה – 80 ₪

CCC מועדון אופניים
רכיבה אתגרית בשטח - אופני הרים

 City Cycling Club בשיתוף עם מועדון
בהובלת: גל צחור, אילן אידלסון וצוות מאמנים. 

הפעילות מיועדת לילדים מעל גיל 9, בנים ובנות. 
טכניקה  אימוני  ושליטה,  מיומנות  משחקי  משלבים  האימונים 
בזירה  למעוניינים  ותחרויות  גופני  כושר  הרים,  באופני  וסינגלים 
ספורטאים  מוסמכים,  הינם  והמאמנים  המדריכים  הלאומית. 

פעילים וביניהם אלופי ישראל בעבר ובהווה. 
ציוד חובה: אופניים תקינים, קסדה ובקבוק מים.

 
מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ד' 
ומעלה

מרכז נוה גד 
200 16:15₪א׳כרכור

* אפשרות לפעמיים בשבוע: יום ד׳ 250 ₪.

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ממלכתי א׳ - ג׳
פעם בשבוע15:00-16:00ה׳כרכור

₪ 130

חובה-א'

אולם
ספורט 
מעיינות
כרכור 

15:00-16:00ג׳

₪ 130 15:30-16:30א'ב', ג', 

15:00-16:00ד'א', ג'

16:30-17:30א'ד', ה'
₪160

16:00-17:00ד'ד', ה'
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                           אלעד טננבאום 
בן 38 מחיפה, נשוי + 2, מאמן טניס מוסמך.

רכז הטניס במתנ"ס. מאמן כבר מעל 15 שנה 
ילדים, בני נוער, מבוגרים ושחקנים תחרותיים. 

טל׳ 052-2353297

                           זינה סדיקוב 
בת 25 מחדרה, מדריכת טניס מוסמכת.
התאמנה במועדון הטניס בפרדס חנה 

בתור ילדה וייצגה את המועדון בתחרויות 
ובמשחקי ליגה.

מדריכה זו השנה השנייה במועדון, מומחית 
בעבודה עם ילדים בגילאים צעירים.

טל׳ 050-8145739

 צוות האקדמיה

חובטים לעתיד גן חובה עד כיתה ב’
אימונים: פעם או פעמיים בשבוע )יחידת אימון 45 דקות(

מטרות עיקריות: לימוד בסיס משחק הטניס ופיתוח
קואורדינציה בקרב המתאמנים.

פרויקט ייחודי של 10 מועדוני טניס מהמובילים בארץ. 
האימונים מלווים בציוד העשה וניתן דגש מיוחד לפיתוח 

יכולות גופניות. ילדי התוכנית ייהנו ממפגשים אזוריים מול 
ילדים ממועדונים אחרים וזאת בנוסף לאימונים הרגילים.

פרחי ספורט כתה ג׳ עד ה׳
אימונים: פעם או פעמיים בשבוע )יחידת אימון 45 דקות(

מטרות עיקריות: חשיפת ענף הטניס למספר גדול של משתתפים. 
הקניית יסודות המשחק לילדים וחיבור המשתתפים לענף.

פרויקט של משרד התרבות והספורט. החניכים בפרויקט זה משתתפים 
במספר אירועים במהלך השנה. חלקם אזוריים וחלקם ארציים.

לאורך השנים האחרונות אנו רואים הצלחה גדולה של הפרויקט
 והילדים המשתתפים בו נהנים מאוד!

טניס אש כתה ו׳ ומעלה
אימונים: פעם או פעמיים בשבוע )יחידת אימון 60 דקות(

מטרות עיקריות: ביסוס משחק הטניס כפלטפורמה חברתית לפי 
שכבות גיל. הקניית יסודות המשחק למספר גדול של משתתפים 

וחיזוק הבטחון העצמי בקרב המתאמנים. פרויקט משולש של 
האקדמיה לטניס, איגוד הטניס בישראל ואיגוד טניס השולחן. 

בנוסף לאימונים הסדירים ייהנו המתאמנים ממפגשי ערב 
המלווים בארוחת ברביקיו, מוזיקה ומצב רוח טוב וחיובי.

בשנה האחרונה השקנו את הפרויקט בעמק יזרעאל וזכינו 
להצלחה אדירה!                  *יש צורך בבדיקות רפואיות

                          שי כהן
בן 40 מחיפה, נשוי + 3, מדריך טניס מוסמך.

מאמן ראשי במתנ"ס. מאמן מעל 5 שנים באקדמיה 
לטניס. מומחה באיתור כשרונות צעירים ופיתוחם.

שחקן ליגה מוביל בקבוצות האקדמיה.
טל׳ 052-5101100

בנוסף על האימונים הסדירים מקיימת האקדמיה לטניס                                     
במהלך השנה פעילויות מגוונות כגון | טיולי ספורט | 

מחנות אימונים | תחרויות | ליגות | ועוד 

תוכנית האימון



ה פעם בשבוע 45 דקות 160 ₪.
ה פעמיים בשבוע 45 דקות 230 ₪.

ה פעם בשבוע 60 דקות 185 ₪.
ה פעמיים בשבוע 60 דקות 270 ₪.

ה 3 פעמים בשבוע 60 דקות 360 ₪.
ה מבוגרים פעמיים בשבוע 60 דקות 270 ₪.

ה מנויים 80 ₪ תושב המקום
ה מנויים 90 ₪ תושב חוץ

חוגי טניס 
לילדים ולמבוגרים במתנ״ס פרדס חנה-כרכור

צוות מאמנים מיומן ומקצועי יילמד אתכם את משחק הטניס 
וייבנה לכל אחד ואחת מכם את מסגרת האימון המתאימה ביותר.

ענף הטניס תורם רבות לפיתוח קואורדינציה, כושר גופני
 ומחשבה והכל בעזרת משחק מושך ומהנה.

בין אם אתם שחקני עבר בטניס, או מתחילים מאפס....
 הדרך הטובה ביותר ללמוד טניס היא - להגיע לשיעור נסיון חינם!!!

* הזכות לשינויים שמורה * חלק מהפעילויות הנוספות בעלות נוספת * יש צורך באישור רפואי

ההרשמה החלה!!!
שי כהן 052-5101100 | אלעד 052-2353297 | מתנ״ס פרדס חנה כרכור | הבוטנים 54 פרדס חנה | 04-6378551

www.mytennis.org.il | www.mymatnas.org.il

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
מבצע !

לנרשמים חדשים

מחבט טניס 
במתנה!!!

17



18

בית ספר למחול
ר ו כ ר כ ה  נ ח ס  ד ר פ ס  ״ נ ת מ מתנ״ס פרדס-חנה כרכור

בית ספר 
למחול

בית ספר צומח למחול נועד להכשיר את רקדני העתיד מגיל הגן ועד בוגרים , ברמה מקצועית גבוהה . 
בבית הספר נלמדים מקצועות מחול מגוונים , בהתאם לגיל , לרמה, ולהתפתחות הפיסיולוגית. 

בהנהלת רותם שורצון, רקדנית ומורה מוסמכת למחול, מגישה לבגרויות במחול, בעלת B.Ed מטעם סמינר הקיבוצים. 

חוגי המחול לגיל הרך מתאימים לגילאים 3-6, ומועברים באופן חוויתי, מקצועי, יצירתי ומהנה. השיעורים מלמדים את 
הנושאים הבאים: התמצאות במרחב, פיתוח קואורדינציה, זיכרון תנועתי, זריזות, גמישות, מושגי יסוד בבלט קלאסי, 

מוזיקליות, קצב, איפוק, התנהלות מקצועית בשיעור, התמדה, יצירתיות פיתוח דימיון ועוד... 

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



19 העשרה- כוללת 2 סדנאות / מופע+ תיק - 120 ₪ |  ** מחיר מיוחד למשתתפים חטיבת הילדות.

העשרהמחירשעהיוםגילשיעור

הגיל הרך

משחקי מחול גיל 4
ג׳

16:45-17:30

₪ 150₪ 80 17:40-18:25משחקי מחול גיל 5

16:45-17:30ה׳טרום בלט

מחול

17:30-18:15ב׳ג׳אז מודרני  א׳, ב׳

₪ 210

₪ 80
17:40-18:25ה׳׳׳בלט  א׳, ב׳

16:45-17:30ב׳ג׳אז מודרני  ג׳, ד׳
₪ 120

16:30-17:15ה׳בלט  ג׳, ד׳

היפ הופ

א׳, ב׳
ב׳, ה׳

16:45-17:30
₪ 210

₪ 80

17:30-18:15 ג׳, ד׳
₪ 120

150 17:30-18:15₪ג׳בנים ג׳, ד׳

ות
לד

ת י
יב

חט

מחירשעהיוםגילשיעור

קלאסי
ה׳ - ז׳

18:15-19:00ב׳

₪ 210

17:15-18:00ה׳

18:15-19:00ב׳, ה׳היפ הופ

19:00-20:30ב׳על יסודיקלאסי בסיס

17:00-19:00ד׳על יסודיקלאסי מתקדמים

18:00-19:30ה׳על יסודיחיזוק ומתיחות

ות
ער

ת נ
יב

חט

מחירשעהיוםגילשיעור

נשיםמחול - ניה
21:15 - 20:15א׳

₪ 170
8:00-9:00ד׳

ים
ש

נ
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h o r a a v i v p h @ g m a i l . c o m

04-6378551 ן מתנ"ס:  טלפו  |   04-8110461 ן משרד:  טלפו

"הורה אביב"  פרדס חנה כרכור
“הורה אביב” הינה אחת הלהקות המובילות בתחום המחול הישראלי לבמה, בעלת רפרטואר 
עשיר ומגוון, תלבושות ססגוניות ורקדנים מיומנים. הלהקה מייצגת את הישוב בפסטיבלים 

בארץ ובעולם מזה שנים רבות, השתתפה בתחרויות, זכתה בפרסים וקצרה שבחים. 

B.Ed במחול וכוריאוגרפיה. מנהלת אומנותית וכוריאוגרפית: רוני רובינשטיין-גלפרט, בעלת 
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* העשרה – כרטיס זוגי למופע שנתי | ** העשרה – כרטיס זוגי למופע סוף שנה + סדנת העשרה

העשרהעלות חודשיתמורהשעהיוםמקוםשכבת גיל

שכבה צעירה

*70 ש”ח150 ש”חאור בלילטי17:00-17:45א’סטודיו גפןגן )פצפונים(

170 ש”חאור בלילטי16:00-17:00א’סטודיו גפןא’ )דובדבנים(

**130 ש”ח
170 ש”חאור בלילטי17:45-18:45א’סטודיו גפןב’-ג’ )תותים(

ד’-ה’ )סדנא(
אור בלילטי18:45-20:15א’סטודיו גפן

210 ש”ח רוני גלפרט16:30-18:00ב’סטודיו אמפי

שכבה בוגרת

סטודיו אמפיו’-ז’ )אפרוחים(
רוני גלפרט18:00-20:00ב’

250 ש”ח

**150 ש”ח

סתו לביא16:00-17:30ד’

סטודיו אמפיח’-ט’ )נעורים(
סתו לביא17:30-19:00ד’

250 ש”ח רוני גלפרט16:30-18:30ה’

סטודיו אמפיי’- י”ב )ייצוגית(
סתו לביא19:00-20:30ד’

250 ש”ח
רוני גלפרט18:30-20:30ה’

אסף נוי

חיילים סטודנטים 
רוני גלפרט13:30-16:30ו’סטודיו אמפי)בוגרת(

100 ש”חאסף נוי
*80 ש”ח

רוני גלפרט20:30-22:30ה’סטודיו אמפי30+
180 ש”ח אסף נוי

לנרשמים ללהקת “הורה אביב”, יינתן מחיר מוזל לשיעורי קלאסי במסגרת ביה”ס למחול. 
שיעור של שעה- 110 ש”ח | שיעור של שעה וחצי- 130 ש”ח

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת



דרמה ותאטרון
מדריכה: תמר ולינסקי 

יסודות המשחק, פנטומימה, במה, קהל, מוסיקה בתיאטרון, תנועת 
ולחוד  ביחד  כישרונותיו האישיים,  ועוד. כל אחד בא עם  השחקן 

נפתח, נחזק, נלמד ונופיע.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"ס מ"מ א'-ג'
ה'כרכור

16:30-17:30₪ 160
17:30-19:00ד'-ו'

כיף להיות שף
מדריכה: שירלי גלעדי בן משה

*חשיפה  הטעם!  וכמובן...  הידיים,  דרך  שלם  עולם  להכיר  בואו 
קטנות  בקבוצות  *עבודה  מגוונות  *טכניקות  רבים  גלם  לחומרי 

*פיתוח מוטוריקה עדינה 
*פיתוח תחושת מסוגלות עצמית *אווירה נעימה ותומכת

**בכל מפגש הילדים מכינים ומקבלים תוצר נפלא וטעים**

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"ס מ"מ א'-ג'
ב'כרכור

17:15-18:15₪ 190
כולל חומרים 16:00-17:00ד'-ו'

22

״שנדי״ עיצוב תכשיטים וחרוזים
בשיטות  וצמידים  מחרוזות  יצירת  תכשיטים,  ועיצוב  תכנון 
מוביילים,  מחרוזים  מימד  ובתלת  חיות שטוחות  בניית  מודרניות 
בסיום  איתה  לוקחת  אחת  שכל  ותכשיטים,  צמידים  טבעות, 
העבודה. חווית יצירה, שילוב צבעים ומימוש היכולות האומנותיות 

של כל משתתף. בהדרכת מעצבות הבית של גלריית “שנדי”

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ב׳ביה״ס כרכורא׳- ו׳
16:00-17:00

₪ 175
כולל חומרים 17:00-18:00

18:00-19:00

   שלוחת
כרכור

יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

רכזת: רגינה אמיר 050-5386636
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הורה אביב פרדס חנה-כרכור
בהדרכת: אור בלילטי

סריגה
בהדרכת: אור לבנת

מוצרים  וניצור  אחת  במסרגה  הסריגה  יסודות  את  נלמד  בחוג 
במגוון  שימוש  תוך  ועוד...(  מנדלה  כרית,  תיק,  )סלסילה,  שונים 

חוטים. מנימום 8 משתתפים בקבוצה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

17:00-18:30א׳ביה״ס כרכורג׳ ומעלה
₪ 200
חומרים

30 ₪ לחודש

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

גן פצפונים

סטודיו 
אולם ספורט 
ממלכתי כרכור

ג׳

17:30-18:15₪ 150

כיתות א' ב' 
16:30-17:30דובדבנים

₪ 170
כיתות ג' ד' 

18:15-19:15תותים

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

חובה-א'

אולם
ספורט 
ממלכתי
כרכור 

130 15:00-16:00₪ה׳

חוג כדורגל
בהדרכת: עידן סיידוף

היכולות  את  ישפרו  הכדורגל,  מיומנויות  את  ילמדו  הילדים  בחוג 
המוטוריות ויזכו להתמודד עם אתגרים ספורטיביים שונים. הילדים 

יזכו ליחס אישי, חינוכי ואוהב בכל אימון.

חדש!

חדש!

חדש!

ד״ר לגו 
בואו ללמוד כיצד עובדים דברים עם חוג לגו הנדסי, מכונות,  

מכוניות, מסוקים, מנופים, רובוטים, דגמים ממונעים ועוד. 
בכל שבוע נלמד עקרונות וחוקים בסיסיים בפיזיקה, מכניקה 

וטכנולוגיה ונבנה דגם חדש ומדליק.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי״ס מ״מ גן חובה - ה׳
180 16:15-17:30₪ה'כרכור

אלקטרונאי צעיר
מדריך: אמיר בורוכוביץ

לטכנאי  תהפוך  בחוג  וחשמל  באלקטרוניקה  והתנסויות  הכרות 
בונים  למלאכה  ועתה  עבודה  כלי  בדיל  מלחם  לרשותך  צעיר 
פרויקטים כגון תיבת נגינה נצנץ אלקטרונאי משחק היד היציבה 

משחק טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות. 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"ס מ"מ א', ב'
ב'כרכור

16:30-17:30₪ 145
ערכת חומרים

₪ 240 18:30-17:30ג', ד'

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 
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טיסנאות ותעופה
בהדרכת: חברת "הארה"

דאונים,  גלשון,  טיסני  של  בבנייה  התלמידים  מתנסים  בחוג 
במו  רואים  התלמידים  ועוד.  הליקופטר  פורח,  כדור  עפיפונים, 

עיניהם כיצד עומדת התאוריה במבחן המציאות.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"ס מ"מג' ומעלה
14:30-15:30ה'כרכור

₪ 185
חומרים
₪ 295

סייף
וסגן  ישראל  אלוף  סגן  וינגייט  מוסמך  ברזובסקי,  מייקל  מאמן: 
אלוף המכביה בקבוצות. מאמן נבחרת ישראל בחרב ילדים ונוער. 
את  בתוכו  המשלב  וייחודי  קלאסי  אולימפי  ספורט  הוא  הסייף 
מרכיבי הכושר הגופני כגון כוח, גמישות וקואורדינציה, זאת לצד 

יכולות מנטליות כגון משמעת עצמית ריכוז וחשיבה מהירה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

א'-ב׳
בי"ס מ"מ

א', ד'כרכור

17:15-18:00₪ 220

240 18:00-19:00₪ג'-ה'

280 19:00-20:30₪ו'-בוגרים

קפוארה
מאמן: יעל דנון ארפה 

אומנות לחימה ברזילאית, המשלבת הגנה עצמית, 
אקרובטיקה, מוזיקה אותנטית ברזילאית וקואורדינציה  ללא מגע. 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

א', ב'
מתקדמים

אולם 
ספורט 
ישורון

ב'

16:00-17:00

₪190
ג', ד'

17:00-18:00מתקדמים

ה'- ח'
18:00-19:00מתקדמים

19:00-21:00נוער

20:30-22:00מבוגרים
₪ 250

או 170 ₪
פעם בשבוע

א', ב'
מתקדמים

ה'

16:00-17:00

₪190

ג׳-ד׳
17:00-18:00מתקדמים

ה׳-ח׳
18:00-19:00מתקדמים 

19:30-21:30מבוגרים

א', ג'
מתחילים

א'
16:00-17:00

ד', ו'
17:00-18:00מתחילים

א', ג'
מתחילים

ד'
16:00-17:00

ד', ו'
17:00-18:00מתחילים

טרום חובה
ג'

16:15-17:00
₪ 133

17:00-17:45גן חובה

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 
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שיעורי הקארטה מפתחים 
את הילד מבחינה חברתית, פיזית ונפשית. 

מעבר להיותה שיטה יעילה להגנה עצמית אמנות הלחימה 
משפרת את יכולת הריכוזו תורמת לשיפור בלימודים.

מעלה את הביטחון העצמי ומלמדת לכבד את עצמו וזולתו.

Spirit קארטה
ו הערכה עצמית

ו משמעת עצמית
ו בטחון עצמי
ו אסרטיביות

ו ניתוב נכון של אנרגיות
ו יכולת הגנה עצמית

ראובן שרף
מאמן בכיר לאמנויות הלחימה. 

ראשון  תואר  בעל   .3 דאן  שחורה  חגורה 
לחינוך גופני מכללת וינגייט. אלוף אירופה 

ב-2007 ואלוף ארה"ב ב-2008 בקארטה.

 www.karatespirit.co.il   |   054-8028333מתנ"ס פרדס חנה כרכור | 04-6378551 |  



מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ביה״ס א׳ ו׳
14:30-15:30ב׳מעיינות

₪ 175
כולל 
חומרים

״שנדי״ עיצוב תכשיטים וחרוזים
בשיטות  וצמידים  מחרוזות  יצירת  תכשיטים,  ועיצוב  תכנון 
מודרניות בניית חיות שטוחות ובתלת מימד מחרוזים מוביילים, 
בסיום  איתה  לוקחת  אחת  שכל  ותכשיטים,  צמידים  טבעות, 
העבודה. חווית יצירה, שילוב צבעים ומימוש היכולות האומנותיות 

של כל משתתף. בהדרכת מעצבות הבית של גלריית “שנדי”.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"ס א', ו'
14:30-15:30ב'מעיינות

₪ 165
לא כולל 
חומרים

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"סג' ומעלה
14:30-15:30ד'מעיינות

₪ 185
חומרים
₪ 295

   שלוחת
מעיינות

אלקטרונאי צעיר
מדריך: אמיר בורוכוביץ

לטכנאי  תהפוך  בחוג  וחשמל  באלקטרוניקה  והתנסויות  הכרות 
בונים  למלאכה  ועתה  עבודה  כלי  בדיל  מלחם  לרשותך  צעיר 
פרויקטים כגון תיבת נגינה נצנץ אלקטרונאי משחק היד היציבה 

משחק טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות. 

טיסנאות ותעופה
בהדרכת: חברת "הארה"

דאונים,  גלשון,  טיסני  של  בבנייה  התלמידים  מתנסים  בחוג 
במו  רואים  התלמידים  ועוד.  הליקופטר  פורח,  כדור  עפיפונים, 

עיניהם כיצד עומדת התאוריה במבחן המציאות.
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יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

רכזת: רגינה אמיר 050-5386636



מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"סג' ומעלה
180 14:30-15:30₪ה'מעיינות

מיני טניס
מחירשעהיוםמקוםגיל

בי"סא', ג'
140 15:00-15:45₪ג'מעיינות

מחירשעהיוםמקוםגיל

בי"סא', ג'
165 14:30-15:30₪ב'מעיינות

נגרות
מדריך: ברוך הרטונג

נגרות מקצועית לילדים ונוער חוג מקצועי לנגרות עיצוב רהיטים 
ובניה בעץ לימוד חריטה בעץ בעזרת מחרטה. 

ערכת נגרות - תשלום למדריך ע"ס 300 ₪

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"סא׳-ג׳
ג'מעיינות

16:00-17:00₪ 190
כולל חומרים

17:15-18:15ד׳-ו׳

כיף להיות שף
בהדרכת: שירלי גלעדי, בן משה

*חשיפה  הטעם!  וכמובן...  הידיים,  דרך  שלם  עולם  להכיר  בואו 
קטנות  בקבוצות  *עבודה  מגוונות  *טכניקות  רבים  גלם  לחומרי 

*פיתוח מוטוריקה עדינה 
*פיתוח תחושת מסוגלות עצמית *אווירה נעימה ותומכת

**בכל מפגש הילדים מכינים ומקבלים תוצר נפלא וטעים**

ד״ר לגו 
בואו ללמוד כיצד עובדים דברים עם חוג לגו הנדסי, מכונות,  

מכוניות, מסוקים, מנופים, רובוטים, דגמים ממונעים ועוד. 
בכל שבוע נלמד עקרונות וחוקים בסיסיים בפיזיקה, מכניקה 

וטכנולוגיה ונבנה דגם חדש ומדליק.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

חובה-א'

אולם
ספורט 
מעיינות
כרכור 

15:00-16:00ג׳

₪ 130 15:30-16:30א'ב', ג', 

15:00-16:00ד'א', ג'

16:30-17:30א'ד', ה'
₪160

16:00-17:00ד'ד', ה'

כדורגל
בהדרכת: עידן סיידוף

אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג כדורגל עם המאמן והמורה 
לחנ"ג עידן  סיידוף. בחוג הילדים ילמדו את מיומנויות הכדורגל, 
אתגרים  עם  להתמודד  ויזכו  המוטוריות  היכולות  את  ישפרו 
בכל  ואוהב  חינוכי  אישי,  ליחס  יזכו  הילדים  שונים.  ספורטיביים 

אימון.
עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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דרמה ותאטרון
מדריכה: תמר ולינסקי 

יסודות המשחק, פנטומימה, במה, קהל, מוסיקה בתיאטרון, תנועת 
ולחוד  ביחד  כישרונותיו האישיים,  ועוד. כל אחד בא עם  השחקן 

נפתח, נחזק, נלמד ונופיע.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"ס מ"מ א'-ג'
ב'מעיינות

16:30-17:30₪ 160
17:30-18:30ד'-ו'

סריגה
בהדרכת: אור לבנת

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

17:00-18:30ב׳ביה״ס כרכורג׳ ומעלה
₪ 200
חומרים

30 ₪ לחודש



מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ביה״ס א׳ ו׳
175 14:30-15:30₪א׳מורשה

כולל חומרים

״שנדי״ עיצוב תכשיטים וחרוזים
תכנון ועיצוב תכשיטים, יצירת מחרוזות וצמידים בשיטות מודרניות 
טבעות,  מוביילים,  מחרוזים  מימד  ובתלת  שטוחות  חיות  בניית 
העבודה.  בסיום  איתה  לוקחת  אחת  שכל  ותכשיטים,  צמידים 
ומימוש היכולות האומנותיות של כל  יצירה, שילוב צבעים  חווית 

משתתף. בהדרכת מעצבות הבית של גלריית “שנדי”

אלקטרונאי צעיר
מדריך: אמיר בורוכוביץ

לטכנאי  תהפוך  בחוג  וחשמל  באלקטרוניקה  והתנסויות  הכרות 
בונים  למלאכה  ועתה  עבודה  כלי  בדיל  מלחם  לרשותך  צעיר 
פרויקטים כגון תיבת נגינה נצנץ אלקטרונאי משחק היד היציבה 

משחק טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות. 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

165 14:00-15:00₪א'בי"ס מורשהא', ו'
לא כולל חומרים

סריגה
בהדרכת: אור לבנת

בחוג נלמד את יסודות הסריגה במסרגה אחת וניצור מוצרים שונים 
חוטים.  במגוון  תוך שימוש  ועוד...(  מנדלה  כרית,  תיק,  )סלסילה, 

מנימום 8 משתתפים בקבוצה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"סג' ומעלה
14:30-16:00א'מורשה

₪ 200
חומרים

30 ₪ לחודש

   שלוחת
מורשה

רכזת: רגינה אמיר 050-5386636

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



טיסנאות ותעופה
בהדרכת: חברת “הארה”

דאונים,  גלשון,  טיסני  של  בבנייה  התלמידים  מתנסים  בחוג 
במו  רואים  התלמידים  ועוד.  הליקופטר  פורח,  כדור  עפיפונים, 

עיניהם כיצד עומדת התאוריה במבחן המציאות.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"סג' ומעלה
14:30-15:30ד'מורשה

₪ 185
חומרים
₪ 295

מחירשעהיוםמקוםגיל

בי"סא'-ו'
165 14:30-15:30₪ד'מעיינות

נגרות
מדריך: ברוך הרטונג

נגרות מקצועית לילדים ונוער חוג מקצועי לנגרות עיצוב רהיטים 
ובניה בעץ לימוד חריטה בעץ בעזרת מחרטה. 

ערכת נגרות - תשלום למדריך ע"ס 300 ₪

   פעילות חוויתית ומעשירות 
                             לילדי השכונה ומשפחותיהם

ח תיגבור לימודי ועזרה בשיעורי בית  17:30 - 16:00 
ח פעילות של תנועת הצופים במועדון , יום ג' 19:00 - 17:30 

ח פעילות חברתית ,מגוון משחקי שולחן, פינת יצירה, ספרייה עשירה,
    פעילות הורים וילדים.

ח בחופשות מגוון פעילויות , טיולים , בריכה )בתוספת תשלום( 
 

ימי פעילות א' ד' | שעות 19:00 - 16:00 
שכונת מוסקוביץ רח׳ אדנים

רכזת: טלי גיל | 054-6633133

מועדון 
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הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

אדיס



מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

175 14:30-15:30₪ד׳ביה״ס שרתא׳ ו׳
כולל חומרים

״שנדי״ עיצוב תכשיטים וחרוזים
בשיטות  וצמידים  מחרוזות  יצירת  תכשיטים,  ועיצוב  תכנון 
מוביילים,  מחרוזים  מימד  ובתלת  שטוחות  חיות  בניית  מודרניות 
בסיום  איתה  לוקחת  אחת  שכל  ותכשיטים,  צמידים  טבעות, 
העבודה. חווית יצירה, שילוב צבעים ומימוש היכולות האומנותיות 

של כל משתתף. בהדרכת מעצבות הבית של גלריית “שנדי”

אלקטרונאי צעיר
מדריך: אמיר בורוכוביץ

הכרות והתנסויות באלקטרוניקה וחשמל 
בחוג תהפוך לטכנאי צעיר לרשותך מלחם בדיל כלי עבודה ועתה 
אלקטרונאי  נצנץ  נגינה  תיבת  כגון  פרויקטים  בונים  למלאכה 

משחק היד היציבה משחק טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות. 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

165 14:30-15:30₪ד'בי"ס שרתא', ו'
לא כולל חומרים

סריגה
בהדרכת: אור לבנת

מוצרים  וניצור  אחת  במסרגה  הסריגה  יסודות  את  נלמד  בחוג 
ועוד...( תוך שימוש במגוון  שונים )סלסילה, תיק, כרית, מנדלה 

חוטים. מנימום 8 משתתפים בקבוצה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי"סג' ומעלה
14:30-16:00ג'שרת

₪ 200
חומרים

30 ₪ לחודש

   שלוחת
שרת

רכזת: רגינה אמיר 050-5386636
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יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



מחירשעהיוםמקוםגיל

בי"סא'-ו'
150 15:00-16:00₪ד'שרת

מחירשעהיוםמקוםגיל

בי"סא'-ו׳
165 16:30-18:00₪ד'שרת

היפ הופ - זומבה
מדריכה: רונה בר-און

ריקוד המשלב מקצבים וצעדים לטיניים.

נגרות
מדריך: ברוך הרטונג

נגרות מקצועית לילדים ונוער חוג מקצועי לנגרות עיצוב רהיטים 
ובניה בעץ לימוד חריטה בעץ בעזרת מחרטה. 

ערכת נגרות - תשלום למדריך ע"ס 300 ₪

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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כדורגל
בהדרכת: סיסאי סהלו

אימון כדורגל' עבודה על כושר גופני, טכניקות וקואורדינציה

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

א׳-ב
א׳צמרת

16:30-17:30
₪ 100

17:30-18:30ג׳-ד'

מרכז קהילתי צמרת - מקום מפגש לפעילות חברתית, 
מגוון  עם  השנה  כל  במהלך  הפועל  וערכית,  חינוכית 
ואתגרית, מחול  גופנית  ויצירה, פעילות  אומנות  חוגים: 

ומוזיקה, לילדים ולמבוגרים.

קפוארה
בהדרכת: אסף דהאן

אומנות לחימה ברזילאית, המשלבת הגנה עצמית, אקרובטיקה, 
מוסיקה אותנטית ברזילאית וקואורדינציה  ללא מגע. 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

16:00-17:00₪120א'צמרת4-7

   שלוחת
צמרת

שעהיוםמקוםגיל

16:30-18:00ב׳, ג׳, ה׳צמרתא׳-ו׳

ת י ת ר ב ח ת  ו ל י ע פ ן  ו ד ע ו מ
. ת י ב י  ר ו ע י ש ת  נ כ ה ב ה  ר ז ע ו
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יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

רכזת: יפה בוזגלו | טלפון: 055-6611173

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת



אורגנית
מדריכה: לאה סטירמן 

לימוד מקצבים בנגינה ושירה בקבוצות קטנות.

שיעור תורה
מעביר השיער: תמיר ברנס 

לימוד פרשת שבוע משניות והלכה

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

א׳-ג׳
ד'צמרת

15:45-16:30
₪ 170

16:30-17:15ד׳-ו׳

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

א׳-ו׳
צמרת

א'
ללא תשלום18:30-17:15

ה'

פעילות אתגרית בית ספר ״נועם״ 
מדריך: אלעד טושינסקי

סדנאות ופעילויות שטח לילדים בבית ספר נועם

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

בי״סגן חובה-ג׳
״נועם״

15:00-16:00ג'
₪ 100

16:00-17:00ד'ד׳-ז׳

קרב מגע
השיטה היעילה ביותר להגנה עצמית

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

130 16:30-17:30₪ב׳צמרתג׳-ו׳

גיטרה
מדריך: אלירם אלון 

החוג מתרכז בנגינת שירים מוכרים ושירים שילדים אוהבים לנגן 
בעצמם בכל מגוון הסגנונות בשיעורים הראשונים ניתן לקבל 

גיטרה מהמורה.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

מועדון ד׳-ו'
א'צמרת

17:30-18:45
₪ 170

18:45-19:30ז׳-יב'
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שולי בישול
מדריכה: שולי קפלן

בואו ללמוד לבשל ולאפות מגוון מאכלים, מלוחים ומתוקים. 
בכל מפגש נכין מאכל חדש וטעים בואו לבשל בהנאה כמו השפים 

הגדולים.

מחול יהודי
מדריכה: נטלי פנחסי

חוג מחול מודרני המפתח כישורים רביםקואורדינציה שיווי משקל 
עמידה יציבה דימוי עצמי הכרת מקצבים שונים.

בחוג נשתממש במוזיקה יהודית ןערכית

זומבה
מדריכה: גלית קדוש

ריקוד המשלב מקצבים וצעדים לטיניים.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

165 17:00-18:00₪ג'מרכז אורא׳ - ו׳
כולל חומרים

מחיר לחודששעהיוםמקוםבנות

נועם 10 - 6
120 17:30-18:15₪ד'שרת

מחיר לחודששעהיוםמקוםבנות

נועם א׳-ד׳
120 17:00-18:00₪ג'שרת

זומבה
בהדרכת: גלית קדוש

ריקוד המשלב מקצבים וצעדים לטיניים.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

100 17:00-18:00₪ג'צמרתד׳-ו׳

מחשבים
מדריכה: אורלי אנגל

לימוד שימושי מחשב, גלישה, אינטרנט, אימייל ועוד

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

180 16:00-17:00₪ב'צמרתא׳-ו׳

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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אסיה תורס בע"מ 
תיירות, הסעות וטיולים לכל חלקי הארץ

ר מהי ו ב  אדי ן  אמי ת  רו שי

דרך הנדיב 2, 1068 פרדס חנה-כרכור
טל': 04-6274464, 04-6370291, פקס: 04-6370235

bus@asiatours.co.il
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יוגה קבלית | סדנא של 6 מפגשים
מדריכה: דקליה ויינר

תרגילי יוגה וחיבור רוחני, מתיחות קלות – מתאים לאם עם לתינוק.

זומבה - מבוגרות 
מדריכה: גלית קדוש

תרגילי יוגה וחיבור רוחני, מתיחות קלות – 
מתאים לאם עם לתינוק.

מחיר לחודששעהיוםמקום

150 10:00-11:00₪ב'צמרת

מחיר לחודששעהיוםמקום

100 18:00-19:00₪ג'צמרת

התעמלות בונה עצם / נשים 
מדריכה: נירה רווה 

ומניעת בריחת סידן, הארכת טווח תנועה,  תרגילים לבניית עצם 
גמישות וחיזוק שרירים, שיפור היציבה, תרגילי כוח ושיווי משקל, 
משקולות  גומיות,  כדורים,  שונים:  אביזרים  משולבים  בשיעורים 

ועוד. 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

מועדון נשים
צמרת

א׳
18:30-19:30

₪ 150
פעמיים 
בשבוע

₪80 פעם 
בשבוע

19:30-20:30

18:30-19:30ב׳

ד׳
18:30-19:30

19:30-20:30

שיפור מיומנויות כתיבה וקריאה 
מדריכה מתנדבת: דליה אבני 

יום א’ 18:30-16:30 מחיר: 50 ₪ לכל השנה 

מחיר לחודששעהיוםמקום

50 16:00-17:30₪א'צמרת

מבוגרים בצמרת

מחשבים
מדריכה: אורלי אנגל

לימוד שימושי מחשב, גלישה, אינטרנט, אימייל ועוד

מחיר לחודששעהיוםמקום

165 16:00-17:00₪ב'צמרת

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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יום ה’ יום ד’יום ג’יום ב’

ר ו א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ   

 15:30-16:30
שפה ומתמטיקה 

  15:30-16:30
אנגלית-מתחילים 

 15:30-16:30
שפה ומתמטיקה 

 15:30-16:30
אנגלית-מתחילים 

 16:30-17:30
שפה ומתמטיקה

 16:30-17:30
אנגלית 

 16:30-17:30
שפה ומתמטיקה

 16:30-17:30
אנגלית 

 17:30-18:30
שפה ומתמטיקה 

 17:30-18:30
אנגלית 

 17:30-18:30
שפה ומתמטיקה 

 17:30-18:30
אנגלית

 16:00-17:00
אנגלית   

 15:30-16:30
מתמטיקה  

  16:00-17:00
אנגלית 

 15:30-16:30 
מתמטיקה 

17:00-18:00
אנגלית

מרכזי למידה 2017-2018  שנת תשע"ז –תשע"ח 

יום ה'יום ג’יום א

מרכז למידה בממלכתי כרכור

 16:00-17:00
אנגלית   

 16:00-17:00
מתמטיקה 

  16:00-17:00
מתמטיקה

 17:00-18:00
אנגלית   

 17:00-18:00
מתמטיקה  

 17:00-18:00
מתמטיקה  

 18:00-19:00
אנגלית    

 18:00-19:00
מתמטיקה  

 18:00-19:00
מתמטיקה  

ס ” נ ת מ ה  ד י מ ל ז  כ ר מ

יום ד’ | 16:00-17:00 לשון  )בהמשך(

לפרטים: מרגלית בר | טלפון 05-24217087         יום ד’ | 17:00-18:00 לשון )בהמשך (

' א ם  ו יום ה'יום ג' י

מרכז למידה מתנ"ס

 16:00-17:00
אנגלית

 16:00-17:00
שפה + מתמטיקה

 16:00-17:00
אנגלית  

 17:00-18:00
אנגלית

17:00-18:00
 שפה + מתמטיקה

 17:00-18:00
אנגלית  

 16:00-17:00
שפה + מתמטיקה

 16:00-17:00
שפה + מתמטיקה יסודי

 17:00-18:00
שפה + מתמטיקה

 17:00-18:00
שפה + מתמטיקה יסודי

יום ה’ יום ד’יום ג’יום א

ר  ו א י  ת ל י ה ק ז  כ ר מ

 16:00-17:00
אנגלית ) ז’-ח’ (

 16:30-17:30
מתמטיקה 

 17:00-18:00
אנגלית

 16:30-17:30
מתמטיקה  

 17:00-18:00
אנגלית ) )ט’ (

 17:30-18:30
מתמטיקה

 17:00-18:00
מתמטיקה 

 17:30-18:30
מתמטיקה

 18:00-19:15
אנגלית )הכנה לבגרות (

 18:00-19:00
מתמטיקה

17:30-18:30
 מתמטיקה

  15:30-17:00
מתמטיקה הכנה לבגרות

 17:30-18:30
מתמטיקה

17:00-18:00  מתמטיקה   

18:00-19:00  מתמטיקה

כיתות א'-ו' | אנגלית, שפה ומתמטיקה
מורים מקצועיים | קבוצות קטנות ויחס אישי | פעמים בשבוע

מחיר לחודש 140 ₪ לחודש 

כיתות ז'-י"ב  | אנגלית | מתמטיקה
מורים מקצועיים | עד 5 יח' מתמטיקה /אנגלית 

מחיר לחודש 150 ₪ לחודש 

עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת
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עד - 22.8.17הרשמה מוקדמת קהילתי
 אור

מרכז 

ריקודים סלוניים 
מדריך: דוד הירשהורן , אלוף הארץ בריקודים סלוניים.

בואו ללמוד לרקוד טנגו, סלסה, ואלס, לאטינו ועוד...
במהלך השנה נשתתף בתחרויות.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

גילאי 8-10

מרכז 
אור

18:00-18:45₪210א', ה׳

175 17:15-18:00₪ה׳גילאי 5-7

מבוגרים 
20:30-21:30₪350א׳זוגות

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

מרכז גילאי 8-12
120 18:15-19:15₪ד'אור

זומבה 
בהדרכת: גלית קדוש

ריקוד המשלב מקצבים וצעדים לטיניים.

שילוב אמנויות 
בטיפול.  ומתמחה  בובנאית  עצמאית,  יוצרת  גילן,  טלי  מדריכה: 

באמנות. החוג ישלב יצירה בחומרים שונים ובטכניקות מגוונות.
לצד פיתוח הדמיון והיצירתיות נתייחס לתהליכים בקבוצה ולפיתוח 

מיומניות חברתיות.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

165 15:45-16:45₪ב'מרכז אורגילאי 9-12
כולל חומרים רכזת: מרגלית בר | טלפון: 052-4217087
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יריד הרשמה
לחוגי המתנ"ס

פרדס- חנה כרכור
יום ג’ 22/8 | שעה: 17:30 
על מדשאות המתנ”ס
הפעלה לכל המשפחה 
~ עם בני צדוק   ~



מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

180 15:45-16:45₪ד'מרכז אורג׳ - ד׳

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

ג׳ - ה׳
מרכז אור

15:00-16:00ד'
₪ 180

16:00-17:00ו ׳- ח׳

מחשבים 
מדריכה: אורלי אנגל, מדריכת מחשבים. 

בחוג נלמד: עיצוב גרפי, בניית משחקים, בניית אתר אישי, עריכת 
סרטים, אינטרו, קומיקס, אנימצייה, קודו, סקראטצ׳ ועוד. כל ילד 

ישב ליד מחשב אישי משלו.

מחשבים תלת מימד 
מדריכה: אורלי אנגל, מדריכת מחשבים. 

תכנון ויצירת משחקים חדשניים בטכניקות עכשוויות 
עבודה אישית על מחשב לכל אחד מהתלמידים. שפים צעירים 

מדריכה: שולי קפלן 
בואו ללמוד לבשל ולאפות מגוון מאכלים, מלוחים ומתוקים. 

כמו  בהנאה  לבשל  בואו  וטעים  חדש  מאכל  נכין  מפגש  בכל 
השפים הגדולים.

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

165 17:00-18:00₪ב'מרכז אורא׳ - ו׳
כולל חומרים

כדורגל
מדריך: סיסאי סהלו 

אימון כדורגל, עבודה על כושר גופני, טכניקות וקואורדינציה 

מחיר לחודששעהיוםמקוםגיל

100 17:30-18:30₪ב'מרכז אורמבוגרים/ות

שעהיוםמקום

16:30-18:00ג'מרכז אור

מועדון לילדי השכונה
פעילות של הצופים
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 M לקבלת טופס הרשמה שלחו לנו מייל עם האות
tarbot.pardes@gmail.com

מחיר יחיד 285 ₪ | זוגי 500 ₪

0 4 - 6 2 7 1 4 2 0
מרכז אמנויות הבמה

ע״ש משה מאיר מתנ״ס פרדס חנה-כרכור

מנוי ל-3 מופעי מחול
ימי ג׳ | 20:30

1| חלב אם | להקת | המחול הקיבוצית

2 | אחת, אחת ואחת | ורטיגו

3| יפורסם בהמשך

במהחול
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במה לתיאטרון
במהחול
קט מנוי 

חוגגים בחגים

הבמה שלהם, 
המנוי שלך!

! ו י ש כ ע ה  מ ש ר ה ה
ל ב ג ו מ ת  ו מ ו ק מ ה ר  פ ס מ

יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל

להרשמה מהירה בטלפון: 04-6271420



מנוי ל-6 הצגות תיאטרון | גילאי 4-7 
ימי שני ושלישי | 17:30

1 | הדייג ודג הזהב | ת. השעה הישראלי

2 | טרופותי | ת. אורנה פורת לילדים ולנוער

3 | הקוסם מארץ עוץ | ת. השעה הישראלי

4 | החבר הכי טוב שלי | ת. הקיבוץ

5 | סברסים | ת. ארצי לנוער

6 | שועלון מחפש חברים  | ת. אורנה פורת לילדים ולנוער

יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל

 Hלקבלת טופס הרשמה שלחו לנו מייל עם האות
tarbot.pardes@gmail.com

מחיר הורה וילד 460 ₪ | ילד בלבד 250 ₪

 K לקבלת טופס הרשמה שלחו לנו מייל עם האות
tarbot.pardes@gmail.com

מחיר הורה וילד 550 ₪ | ילד נוסף 320 ₪

1 | צ׳אפלין | ת. ארצי לנוער

2 | רובין הוד | ת. אורנה פורת לילדים ולנוער

3 | בכורה - ת. אורנה פורת לילדים ולנוער

4 | מסעות אודיסאוס | ת. גשר

מנוי ל-4 הצגות תיאטרון | גילאי 7-12 | 
בשעות: 17:00 וב- 19:00
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קט מנוי  חוגגים בחגים

יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל

להרשמה מהירה בטלפון: 04-6271420להרשמה מהירה בטלפון: 04-6271420



מנוי ל-6 | הצגות תיאטרון | 5 קבועות ואחת בחירה
ימי ד׳ | ה׳ | מוצ״ש | 20:30 | מוצ״ש 21:00 

1 | במנהרה 
מחזה מאת : רועי חן

על פי תסריט מאת : דניס טנוביץ'
בימוי: עירד רובינשטיין

משתתפים: מיקי ליאון/גלעד קלטר , עידו מוסרי , פיראס נסאר, 
אלכסנדר סנדרוביץ`, יובל ינאי, קארין סרויה, אורי יניב, 

פאולו א. מוארה, נועה הר-ציון

מקום ההתרחשות - מנהרת טרור בגבול עזה-ישראל. 
הישאם   – העזתי  ומהצד  ויפתח  צליל  נכנסים  הישראלי  מהצד 
ולבחון  לשקף  יכול  התיאטרון  האם  יחד.  שם  הם  עכשיו  ומנסור. 
מציאות בזמן הווה? מי לוחץ על ההדק ומי לוחץ על מי שלוחץ על 
ההדק? סטירה סאטירית שנונה, המעמתת את עולם התקשורת עם 
הציבור  נבחרי  לפעמים  כי  ומזכירה  העולם,  של  התקשורת  חוסר 

בוחרים ללכת יד ביד – על גביהם של הבוחרים. 
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2 | פולישוק  
מחזה מאת ובימוי: שמואל הספרי

משתתפים: ששון גבאי, חנה אזולאי-הספרי, 
גיא לואל, שירי גדני, דנה סמו, יקיר שוקרון

תרבות(,  חוץ,  )תיירות,  התח"ת  שר  גבאי(,  )ששון  פולישוק  רובי 
מתמנה במפתיע לממלא מקום ראש הממשלה, המתאשפז לניתוח 
חשאי. שעה מתחילת המינוי הוא מוכר בטעות לסינים נכס אסטרטגי 

ענק של מדינת ישראל לדורותיה ומסתבך בצרה גדולה.
צוות משרדו – הרל"שית סולי ברזל )חנה אזולאי-הספרי(, הדוברת 
סמו(  )דנה  ויקי  הצייצנית  ומזכירתו  גדני(  )שירי  שהרבני  תקומה 
יעשו הכל כדי לחלץ את פולישוק מהצרה )ולהשקיע אותו בצרות 
יעשה  השטני,  הממשלה  מזכיר  לואל(,  )גיא  אביטל  קוזו  אחרות(. 
הכל כדי להשליך את פולישוק לפח האשפה של ההיסטוריה מהר 

ככל שניתן.

הבמה שלהם, 
לקבלת טופס הרשמה שלחו לנו מייל עם האות T                המנוי שלך!

tarbot.pardes@gmail.com

04-6271420

"מצחיק-עצוב, מריר

קומי ומאוד, מאוד מדויק!" 

)אריאנה מלמד(

הביקורות 

משבחות !

הביקורות 

משבחות !

"במנהרה פשוט הצגה 

נהדרת... קומדיה מצחיקה 

בטירוף... קו החזית של 

התיאטרון הפוליטי בארץ... 

5 כוכבים. אל תחמיצו!" 

)ידיעות אחרונות(

יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל
הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

הצגות הבחירה יתפרסמו בהמשך 



5 | הקומה השלישית  
מחזה על פי ספרו של: אשכול נבו

מאת: דפנה אנגל-מחרז | בימוי: מאיה ניצן, אלה ניקוליבסקי
משתתפים: יונה אליאן-קשת, אילן דר, יורם טולדנו, אור בן מלך, 

שלומי טפיארו, יפעת מאור, דניאל מייזלר, אנה סנגר, אביב 
פנקס, ישראל קוג'ינסקי, מעין רחמים מחליף: אבי סרוסי

אליאן-קשת(  )יונה  בדימוס  שופטת  החברתית,  המחאה  של  בקיץ 
מצטרפת לחבורת הצעירים האידיאליסטים הממלאים את רחובות 
תל אביב ושדרות רוטשילד. היא מתוודעת לאדם שמשנה את חייה 
עיבוד בימתי חדש לסיפור  בנה.  ומתמודדת עם מפגש מחודש עם 

מתוך רב המכר "שלוש קומות", מאת אשכול נבו. 

4 | הזאבים
מחזה מאת הלל מיטלפונקט ובבימויו

שחקנים: תיקי דיין, אלון דהן, דן שפירא, יצחק חזקיה, יוסי 
קאנץ, תמר קינן.

לשלטון,  הליכוד  את  הפוליטי שהעלה  לאחר המהפך  שנה   .1978
פגעי  את  לשרוד  מנסים  דב  ובנה  זאבה  מתפורר,  חקלאי  במשק 
אנשי  שכניהם  של  הנושנה  באיבתם  מוקפים  הם  והכלכלה.  הזמן 
התנועה  "חרות"  בתנועת  חבריהם  ע"י  ומנודים  העבודה"  "תנועת 
שעד לא מכבר הם היו בשר מבשרה. שובו המפתיע של הבן הצעיר 
מארה"ב, מסמן אולי תחילתו של שינוי לטובה, או אולי להיפך, את 
שקיעתה הסופית הבלתי נמנעת של המשפחה. "הזאבים" הוא דרמה 
משפחתית סוערת ונוגעת ללב שגיבוריה כלואים בצל סודות אפלים 
מן העבר, ונושאים חלום אחד גדול: לשוב ולתפוס מקום בפוליטיקה 

של ישראל "החדשה".

3 | תמונות מחיי נישואין  
תרגום: גלעד קמחי ואיתי טיראן | בימוי: גלעד קמחי

משתתפים: איתי טיראן, אפרת בן צור
רקדנים: אוריין אורן, אבי גלוזמן, גיל שינקין, איתי לאור, 

גל אביצור, עידו מרקוביץ'

המחזה "תמונות מחיי נישואין" מגולל את סיפורם של יוהן, מרצה 
שתי  ואת  דין,  עורכת  מריאן,  אשתו  את  שנוטש  באוניברסיטה, 
בנותיהם לטובת אושר מדומה בחיקה של פאולה בת ה-23. המחזה 
הפירוד.  הלם  את  ומתאר  המשפחתי  התא  התפוררות  אחר  עוקב 
את  מתאר  ברגמן  משעשע,  ולעתים  אכזר,  לעתים  חריף,  במבט 
הכוחות המניעים את חיי הזוג ואת הלחצים המופעלים על הנפשות 
הפועלות.תאטרון הקאמרי ותאטרון גשר חוברים יחד לראשונה.  
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הביקורות 

משבחות !

"דרמה משפחתית נוקבת, 

מטלטלת, מעניינת ומרתקת..

שעתיים של הנאה צרופה.

אחת ההצגות הטובות 

והעוצמתיות שראיתי 

לאחרונה. לא להחמיץ."

 TheMarker Café

הביקורות 
משבחות !

־"הקומה השלישית" משר
טטת קורותיה של משפחה 

קרועה על רקע אירועי 
המחאה החברתית והיא 
מרגשת, נוקבת, מרתקת 

וקולחת." )חיים נוי(

הביקורות 

משבחות !

"הבימוי של גלעד קמחי, 

הפסקול, התפאורה 

והתלבושות המוקפדות, 

ובעיקר בגלל המשחק הכן 

של איתי טיראן, הוא פוגע 

בול במטרה." )וואלה(

יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 



תושבים יקרים,

ועשירה  עניפה  פעילות  תכנית  לכם  להגיש  שמחים  אנו 
ונבנית כמדי שנה המספקת הצעות מגוונות  שמתחדשת 

לתכנון שעות הפנאי.
טיולים,  מרתקות,  מהרצאות  להנות  אתכם  מזמינים  אנו 
ונפש,  גוף  ההתנהגות,  מדעי  נושאים:  במגוון  קורסים 
הקתדרה  של  ההרצאות  לרפטואר  ועוד...  עיצוב  כתיבה, 
ַק דָמָיה  מרכז  את  פתחנו  השנה  חדשות.  סדרות  נוספו 
המזמין את הקהילה ללימוד ושיח המתפתח סביב שאלות 

זהות, תרבות ושייכות.
המרצים  בחירת  הקתדרה  של  הלב  תשומת  במרכז 
והנושאים שעשויים לרתק אתכם ולהוביל להמשך צמיחה.

כיתות הקתדרה שופצו ואובזרו לנוחיות הלומדים, נפתח 
סטודיו חדש לתפירה ונוספו תכנים חדשים. 

נתראה בשבילי הארץ,  טוב,  בכל  עמוסה  לנו שנה  נכונה 
באולמות ההרצאות ובכיתות.

אנו ערוכים, מוכנים ומצפים לראותכם!

סמדר פולוביאן
מנהלת הקתדרה

טל’ 04-6378551 )שלוחה 3( | פקס 04-6377368 | 077-7378530
www.mymatnas.org.il :סמדר:  050-6661177 | אתר

 katedrapa@gmail.com :דוא”ל

ת ו א צ ר ה  | ם  י ל ו י ט  | ם  י ג ו ח  | ם  י ד ו מ י ל  | ת  ו ב ר ת ב ן  ו ש א ר

          

המתבגרים שלנו!
איך לבסס קשר קרוב ובונה עם מתבגרים?

הורים למתבגרים מוזמנים לסדנה חוויתית  
ימי ג'  | 20:30

בהנחיית: נועה טייכר - פסיכולוגית קלינית

תסייע  המתבגרים  ילדיהם  את  להבין  הורים  של  יכולתם 
חברית  יותר,  טובה  משפחתית  אווירה  על  לשמור  להורים 
כמעט  שהאהבה  כשנידמה  אלו,  קשות  בשנים  ובטוחה. 
הורי  קשר  ולתחזק  קירבה  על  לשמור  נצליח  כיצד  נעלמה, 
אחראית  גישה  לפתח  להם  לעזור  כיצד  כאחד?  וחברי 

מתחשבת ובוגרת?
כלים  ומענים,  ההורים  לשאלות  תשובות  יינתנו  בסדנה 
מעשיים כיצד להבין מתבגרים, לשמור עימם על קשר קרוב 
לצד שמירה על סמכות הורית, לשמור עימם על קשר קרוב, 
לסייע להם להתמודד עם קשייהם ולשמור על סמכות הורית.

14.11.17 | איך להבין אותם? - איך לייצר קשר של הקשבה 
וכבוד לנוכח הפניית עורף והתנהגויות מתריסות? 

קשר  על  לשמור  כיצד   - איתם?  לדבר  איך   |  12.12.17
בתקופות של כעס, שיפוטיות ומבוכה הדדית? איך לחנך? איך 

לעזור להם להתמודד עם קשייהם? 

חיובי  מרד  בין  מבחינים  איך   - וידידות  סמכות   |  16.1.18
 וחקירה עצמית לבין התנהגויות מסוכנות?

מנוי יחיד 130 ₪ | מנוי זוגי 240 ₪
כרטיס בודד 50 ₪
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12.11 | לוסי אהריש
לא מתנצלת.

 

31.12 | יועז הנדל ורענן שקד
ימין מול שמאל, שמאל מול ימין.

25.1 | ד"ר שמעון אזולאי
מיתוס האושר והולדת המשמעות 

 על הדברים החשובים באמת.
11.2| יעל פפר

גאולה מרצון - סיפורה של אחת מנשותיו
 של גואל רצון.

22.4 | איתי אנגל ונדב יעקבי
רוחות מלחמה, פוליטיקה, 

כדורגל ומה שביניהם.

ראשון בתרבות
]עונה שביעית[

ההרשמה בעיצומה!
מנוי יחיד 250 ₪ | מנוי זוגי 480 ₪ 

כרטיס בודד 60 ₪

לרכישת מנוי | 077-7378530 
04-6378551 שלוחה 3  ובאתר המתנ"ס
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45 הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

ימי ראשון | 21:00 
מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר



1.10.17 | ד״ר חיים שפירא
קהלת – הפילוסוף המקראי

 
25.2.18 | ד״ר איריס יניב
מגילת אסתר – בכבודה ובעצמה

18.3.18 | שהרה בלאו
מסע אל שיר השירים

13.5.18 | יוכי ברנדס
מגילת רות – הסיפור האמיתי

15.7.18 | פרופ' יאיר זקוביץ
מגילת איכה – פירוש ישראלי חדש

אנו מזמינים אתכם לחוות חוויה מיוחדת 
עם 5 מרצים משובחים 

אשר עוסקים במגילות אלה לעומק, 
ולגלות יחד איתם את עמקן, 
יופיין, חיוניותן של המגילות 

תוך צלילה לאחורי הקלעים של הפשט.

חמש מגילות
5 מגילות כלולות בתנ"ך.  

כיצד הן שייכות? במה הן רלוונטיות 
לחיינו ולתודעתנו במאה ה- 21?

ימי ראשון | 21:00 
מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר

ההרשמה בעיצומה!
מחיר מנוי יחיד 200 ₪ | מנוי זוגי 380 ₪ | כרטיס בודד 50 ₪ 

לרכישת מנוי - 077-7378530 
04-6378551 שלוחה 3 ובאתר המתנ"ס
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שהרה בלאוד״ר חיים שפירא פרופ׳ יאיר זקוביץיוכי ברנדסד״ר איריס יניב

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

חדש!



ת ו י ל א ר ש י  , ת ו ד ה י  , ת ו ב ר ת
חנה-כרכור  פרדס  של  והצומחת  המיוחדת  הקהילה  את  מזמינים  אנו 
תרבות,  זהות,  של  שאלות  סביב  המתפתח  ובשיח  בלימוד  להשתתף 
יותר,  מכילה  יותר,  טובה  חברה  ליצירת  בדרך  וגישור,  שילוב  שייכות, 

אנושית יותר ומוסרית יותר.
הקתדרה נותנת בית לכל מי שאכפת לו ורוצה לקדם את הנושאים הכי 
שמטרותיהם  נוספים  ארגונים  שיצטרפו  מקווים  אנו  שיש.  ישראליים 
דומות.  בשנה שחלפה קיימנו שלושה אירועים: אירוע טו' בשבט, תיקון 
לוותה  האירועים  הכנת  באב.  ט'  בליל  שיח  מעגלי  וערב  שבועות  ליל 
במגוון  מעולים  מקצוע  אנשי  השתתפו  שבו  מרשים  קהילתי  בתהליך 

תחומים, בעלי רצון טוב ורוח התנדבות מעוררת השראה. 
הענות הציבור היתה מרשימה ומבטיחה.

בשנה הבאה...

n המשך פעולתו ארוכת השנים של בית המדרש "אלול". 
n  קבלות שבת במרחב הציבורי.

n "קהילות שרות" - המשמרות את פיוטי כל עדות ישראל. 
n  סידרת הרצאות בנושא "חמש מגילות" עם טובי המרצים בארץ.

n  ציון חגים ומועדים תוך העשרתם בתמהיל מתובל של יהדות ומסורת.

     עם ישראליות חדשנית ורלוונטית.        
                                                                      

  הקתדרה שלכם ובשבילכם!

~ מסע הקסם הפיוטי ~

12 מפגשים מרתקים המשלבים לימוד שירת פיוטים מסורתית, 
שורשיו  הפיוט  של  תולדותיו  אודות  ושיח  ספרותית  העמקה 
העתיקה  היהודית  התרבות  לעיצוב  ותרומתו  המגוונים 
 4 בעקבות  קסום  למסע  נצא  המפגשים  במהלך  והעכשווית. 

מסורות פיוט וניפגש עם דמויות מובילות בעולם הפיוט.

מסורת שירת מרוקו - אנדלוס | מימון מני כהן, חזן ופייטן, 
סולן התזמורת האנדלוסית הישראלית ו"טריו אנדאלוס".

מסורת שירת ספרד-ירושלים | ארז עבדאן, פייטן ונגן קאנון, 
'בוגר' אוניברסיטת בית הכנסת החלאבי "עדס" בירושלים, ידען 

גדול בתורת המקאם.
מלחין,  הניגון,  איש  זלבסקי,  צבי   | החסידות  שירת  מסורת 

בקיא בפסיפס המסורות החסידיות ומומחה בניגוני קרליבך. 
מסורת שירת תימן | גילה בשארי, פייטנית מבית אבא, זמרת, 

מורה במרכז למוסיקה מין המזרח, מופיעה בארץ ובעולם.

מפגשי חשיפה:
14.9.17   יום ה׳ קבלת שבת מוזיקלית.
27.9.17   יום ד׳ מפגש בין פיוט לשיר. 
18.10.17    יום ד׳ מפגש פתיחה חגיגי 

בית המדרש אלול
הזמנה ללימוד  

ימי ד׳ | 3.10.17 - 30.6.18
מנחה: יהודה טאובמן, מנחה בתי מדרש

אלול הוא מרכז ישראלי ללימודי יהדות, מיועד לנשים וגברים, חילוניים 
מכוון  פתוח  שיח  תוך  היהדות  מקורות  את  ללמוד  המעוניינים  ודתיים 
לגילוי הזיקה האישית של הלומד למקורות ישראל ולבדיקת הרלוונטיות 
תוך  מונחה  ובמעגל  בחברותות  נעשה  הלימוד  יום.  היום  לחיי  שלהם 
שילוב בין מקורות עתיקים, כתבי הגות ספרות, שירה ועוד, היוצרים את 
ביחד  באלול שואלים שאלות  ישראל.  מקורות  הנקרא  הרחב  המכלול 

וחוזרים בתשובות שונות וכולן קבילות. 
עלות: 1200 ₪

עלות הסדרה 600 ₪ 
להרשמה ופרטים 054-2204057 לירון ממן- סויסה 

ימי רביעי | 19:30 |  12 מפגשים 
מפגש פתיחה חגיגי ב-18.10
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מוזה ומוזיאון | )7 סיורים(
7 סיורי אמנות ואתנוגרפיה

ימי ד' | 07:30 - 19:00

נעלמות,  תרבויות  וחוקרת  מרצה  פופר,  לאה  מדריכה: 
מדריכה סיורים אתנוגרפיים וסיורי אמנות בארץ ובעולם.

למפגשים  המטיילים  את  מביאה  האמנות  סיורי  סידרת 
צוהר  ופותחת  בסדנאותיהם  ואספנים  אמנים  עם  ייחודיים 
מקורות  של  יותר  טובה  ולהבנה  מרתקים  חיים  לסיפורי 
ההשראה ודרכי היצירה. בנוסף, ביקור במוזיאונים ובגלריות 
מושם  חזק  דגש  מגוונים.  תצוגה  במרחבי  אמנות  המציגים 
ותצוגות  יוצרים  ועל  בפריפריה  בישובים  הנוצרת  אמנות  על 

שאינם מגיעים בדרך כלל לידיעת הקהל הרחב.

דמי השתתפות בסידרה | ₪1400  בסיור בודד | ₪220

סיורים לעת ערב | )3 סיורים + 1 מיוחד(
ימי ה'  | 16:30 - 24:00 )אלא אם צוין אחרת(

ויתמקדו  בלבד  והקיץ  האביב  בערבי  יתקיימו  הסיורים 
ושקטות  ביום  סואנות  שכונות  להם.  יפה  שהערב  בנושאים 
האתרים,  על  חדש  אור  השופכות  מוארות  תצפיות  בערב, 
מפגשי ערב מיוחדים ועוד כי "דברים שרואים מכאן )בערב( 

לא רואים משם )ביום(..."
בואו לצבור איתנו חוויות מיוחדות !

דמי השתתפות בסידרה | 720 ₪ | בסיור בודד |  200 ₪

בארץ אהבתי |  )7 סיורים(
יום ב' | 07:30 - 19:00

סידרת הסיורים בארץ אהבתי מציעה מגוון גדול של נופים, 
אתרים ונושאים שלפעמים נדמה שכבר מיצינו ובכל זאת רב 
ארצנו  של  המצומצמת  בגאוגרפיה  המוכר.  על  החדש  בהם 
ומחקר  התייחסות  זויות הסתכלות,  אינספור  יש  הקטנטונת 
הפחות  הזויות  אל  ללכת  מנסים  להלן  המוצעים  והסיורים 
מוכרות לקהל בצד הטבע הפורח שאליו כולם רוצים לחזור 

מדי שנה. מקווים שתמצאו בהם עניין.

דמי השתתפות בסידרה | 1300 ₪ | בסיור בודד | 200 ₪

2018-2017 תשע״ח 

0 לי ו 42 טי  | ת  8 סדרו

יום שישי הקצר | )7 סיורים(
ימי ו'  | חזרה: כשעה לפני כניסת השבת

יום שישי - סוף השבוע המבורך - הוא ההזדמנות המצויינת 
בחוויות  מצברים  ולמלא  יום  היום  מטרדות  לנוח  כולם  של 
חדשות, בתכנים אחרים ואיכותיים, במקומות בלתי שגרתיים 
ובהארה של פינות ששטף הארועים בחיים האמיתיים איננו 

מאפשר. 
לעורר  כדי  לרשותכם  עומדת  משובחים  מדריכים  קבוצת 

מחשבה נוספת בהוליכם אתכם בשבילים מיוחדים.
התרבותי  בזכרון  נטמעו  אשר  וקבוצות  פרשיות   דמויות, 
והלאומי הקולקטיבי שלנו במודע או שלא במודע, בכוונה או 
בכל  השני  כחוט  שיעבור  המרכזי  הנושא  יהיו  בכוונה  שלא 

הסיורים המוצעים בסידרה זו בתשע"ח.

דמי השתתפות בסידרה | 1300 ₪ | בסיור בודד |  200 ₪
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מחודש!



  

  

מלקטים
ימי שישי | 10:00 - 15:30 )4 ימי ליקוט(

לאוהבי הטבע, אוהבי האוכל, אוהבי הבישול ושוחרי האיכות
מזון  והשטחים הפתוחים מתגלים כמקור לשפע של  צדי הדרכים 
טרי, בריא, וגם טעים להפליא. נכיר ונלקט מינים שונים של צמחי 
בר ונבשל יחד במטבח שדה מאובזר היטב, מנות גורמה המשלבות 

טעמים ייחודיים ומרכיבים מקומיים. 
חדשה  קולינרית  תרבות  של  ביצירתה  שותפים  להיות  בואו 

מקומית וייחודית.

דמי השתתפות בסידרה | 560 ₪ | בסיור בודד | 160 ₪

חוגגים עם כו...לם 
3 ימי סיור בימי חג של הדתות השונות

לאור הצלחת הסידרה בתשע"ז אנו ממשיכים במסע ההכרות עם 
על  ידיעותינו  את  להעמיק  כדי  אחרות  דתות  של  ומועדים  חגים 

שכנינו ולגלות טפח ממנהגיהם ואמונותיהם.
גם השנה בחרנו 3 חגים הנחגגים ברוב עם וברוב טקס על ידי בני 

דתות שונות.  גם השנה נצא לחגוג עם כו...לם.

דמי השתתפות בסידרה | 560 ₪ | בסיור בודד | 220 ₪

לעוף איתן... סידרת סיורי צפרות 
ימי שישי | 06:30 - 13:00 

5 ימי צפייה בצפרים מוגשים לאוהבי הטבע, באהבה רבה

פעמיים  הקטנטונת  ארצנו  פני  על  חולפות  צפרים  מליוני  מאות 
בשנה. מינים רבים מאד חיים כאן כל השנה. מעטים מכירים אותן 
במבנים  המשייטות  הגדולות  בלהקות  לצפות  נהנים  כי  אם  באמת 
בהם  שישי  ימי   5 להקדיש  מזמינים אתכם  אנו  בשמיים.  מסודרים 
חיי  אורחות   - במיוחד  המופלאה  הטבע  יצירת  עם  הכרות  נערוך 

הצפרים.

דמי השתתפות בסידרה | 500 ₪ | בסיור בודד | 13 ₪

נשים גדולות מהחיים | )הרצאה + 3 סיורים(
ימי ה' | 07:30 - 18:00

נשים  גדולות מהחיים.  בנשים  זו לא לנשים בלבד עוסקת  סידרה 
מעמדן  למרות  ותודעתי,  חברתי  שינוי  לעשות  וממשיכות  שעשו 

החברתי והמגדרי, בתקופות שונות של ההסטוריה ועד ימינו. 
תקופות  ול-3  בארץ  שונות  פינות  ל-3  אותנו  שיקחו  סיורים   3
שונות בהסטוריה ויפגישו אותנו עם נשים חזקות, נחושות, אמיצות, 

חושבות, חכמות, רגישות ויפות מראה ונפש אשר "עשו הסטוריה".

דמי השתתפות בסידרה | 620 ₪ | בסיור בודד | 220 ₪

מפגש לציון יום השואה הבינלאומי
1.1.18 | "ילדי היטלר" )סרט + פאנל מרצים( 

הקצינים  של  צאצאיהם  את  המסך  אל  מביא   - הסרט 
אוזנו  על  שלחשו  הנאצי  במשטר  ביותר  המשפיעים 
של היטלר. הם חושפים מול המצלמה את הקונפליקט 
שבו מתנהלים חייהם, את המפגשים המרתקים והבלתי 
ואת  השואה  קורבנות  צאצאי  לבין  ביניהם  צפויים 
השנים   70 שהולידו  והמרתק  הטעון  החדש,  הדיאלוג 

שחלפו מאז.
פאנל מרצים - לאחר הקרנת הסרט יתקיים דיון עם יוצר 

הסרט חנוך זאבי והפילוסוף ד״ר שמעון אזולאי

מרכז אמנויות הבמה | 20:00
דמי ההשתתפות: 50 ש"ח

למנויי קתדרה מטיילת 35 ₪

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 
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חדש!

הרצאת פתיחה לסידרת הטיולים 
״נשים גדולות מהחיים״

27.11.17 | יום ב' | בשעה 19:00 
הנשים הגדולות שעשו הסטוריה ונשמטו מעל 

דפי ההסטוריה

מרצה: ד"ר אסתר כרמל חכים
מרכז אמנויות הבמה | 20:00 | דמי ההשתתפות: 50 ש"ח

למנויי קתדרה מטיילת 35 ₪

חדש!

חדש!



סדנת צילום במצלמה דיגיטלית

סמסטר א׳ |  ימי א' | 17:00 - 20:15 | 5.11.17 - 7.1.18
המתמחה  ותעשייה  פרסום  צלמת  גולדברג,  נינה  מריסה   | מנחה 

 בצילום מסחרי בגישה אמנותית.
הקורס יחשוף בפני הלומד עולם מרתק של צילום במצבים שונים, 

מושגים בצילום, ויקנה כלים ומיומנויות לצילום.
הצילום מנציח את הרגע וטומן בחובו טכניקות וחישובים שונים. 
הסדנה חושפת אותך בפני עולם מרתק של צילום במצבים שונים, 
כלים  בחשיפה,  מתקדמים  מושגים  בתנועה,  אובייקטים  צילום 

ומיומנויות לצילום בתנאי תאורה קשים ומתחלפים ועוד.
חיינו אנו  נפרד משגרת  בו הצילום הפך להיות חלק בלתי  בעידן 

מזמינים אותך להתעמק וללמוד את האומנות הייחודית הזו.

למורים | מוכר מוכר לאופק חדש | 30 שעות 
עלות | 700 ₪

קורס פוטושופ |  

סמסטר א׳ |  ימי ב' | 17:00 - 20:15 | 6.11.17 - 15.1.18 
המתמחה  ותעשייה  פרסום  צלמת  גולדברג,  נינה  מריסה   | מנחה 

בצילום מסחרי בגישה אמנותית

בעזרת  תמונות  לעיבוד  מתקדמים  כלים  רכישת  יספק  הקורס 
הוראה,  כאמצעי  הפוטושופ  הקורס:  מנושאי  הפוטושופ.  תוכנת 
עבודה עם קבצים דיגיטליים, סוגים והבדלים, עיבוד תמונה, הבאת 
תמונה למקסום, עקרונות העבודה עם שכבות וכלי ציור דיגיטליים.

למורים | מוכר לאופק חדש | 30 שעות 
עלות | 700 ₪

קולנוע, חינוך ורב תרבותיות 

סמסטר א׳ | ימי ג'  | 18:00 - 21:15 |  31.10.17 - 13.2.18
מנחה | איתי קן תור, קולנוען, מרצה ומורה לקולנוע

ויקנה כלים  ביקורתית בסרטים  יפתח אצל הלומד צפייה  הקורס 
לניתוח סרטים. 

עם  שראשיתו  הכרות  במסע  המשתתפים  את  מוביל  הקורס 
והמשכו  ותחושות  רגשות  היא מעצבת  בו  והאופן  הקולנוע  שפת 
בתפקידו התרבותי, החברתי והפוליטי של הקולנוע האירופאי של 
ובהשפעות  אנו  בתקופתנו  וסיומו  השניה  העולם  מלחמת  אחרי 
העידן הדיגיטלי על הקולנוע העולמי ואופני הסיפורים. דגש מיוחד 
בקורס על תפקידו של הקולנוע בייצוגם של תרבויות שונות ובאופן 

בו משתנה הייצוג כתוצאה מנקודות מבט וטכנולוגיות משתנות. 

למורים | מוכר לאופק חדש | 60 שעות
הקורס כולל צפייה ב–6 סרטים במסגרת סינמה שישי

 עלות | 1300 ₪

כתיבת סיפור חיים 
                           עם איטו אבירם  

סמסטר א׳ | ימי ד׳ | 17:30 - 20:45 |  18.10.17 - 14.2.18
סמסטר ב' | 21.2.18-13.6.18

הקורס יקנה כלים לכתיבת סיפורי חיים.
בקורס ילמדו המשתתפים כיצד לאתר סיפורי חיים, כיצד להעניק 
ואיך  להשתמש  טכניקות  באילו  משמעותיים,  הדגשים  להם 
להפוך זוטות של יום-יום לסיפורים כתובים היטב, ערוכים היטב, 

מסקרנים ומרתקים.

למורים | מוכר לאופק חדש | 60 שעות 
עלות | 1300 ₪
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לתפור בכיף

ימי א'  | 20:00-17:00 | ימי ג' | 11:00-08:00 | 14:00-11:00
ימי ד'  | 11:00-08:00 | 14:00-11:00 | 20:00 - 17:00

ימי ה'  | 11:00-08:00 | 14:00-11:00 | 3.9.17 - 31.7.18

תפירה יצירתית, ומהנה. נלמד את יסודות התפירה הידנית, תפירה 
מדורגים  התנסות  תרגילי  של  רחב  מגוון  באמצעות  מכונה  על 
הלכה למעשה. העתקת גזרות, הכנת מוצרים שונים, כל אחד על 
מחזיקי  ראש,  סיכות  מלבד,  חיות  בובות,  כגון:  וחלומו.  רצונו  פי 
מפתחות, עטיפות למחברות, הלימוד נעשה בקבוצות קטנות - עד 

6 משתתפים. 

למורים | קורס רשות | 56 שעות 
עלות | 3080 ₪ )11*280( + 150 ₪

ציור ורישום
ימי א׳  | 12:00-09:00 | 3.9.17 - 30.6.18 

ימי ב'  | 12:00-09:00 | 22:00-19:00 
מנחה  | ורדה רותם-חלפון, אמנית ומורה לאמנות 

 
למתחילים  מיועד  אישית,  ציור  שפת  לבניית  יוביל  הקורס 
הטכניקות  ללימוד  מובנית  תכנית  על  מבוסס  ולמתקדמים. 
השונות ברישום ובצבע. שימוש במגוון רב של חומרים. ציור מתוך 
בסיסיים  מושגים  לימוד  היצירתית,  החשיבה  שיכלול  התבוננות, 
הנחייה  קטנה,  כיתה  האמנות.  לתולדות  והתייחסות  באמנות 

אישית.

למורים | 28 מפגשים | 112 שעות | סמסטר א'+ב'
עלות | 2500 ש"ח )10*250(

פסיכודרמה 

סמסטר ב׳ | ימי ב׳ | 12:15-09:00  | 26.2.18 - 11.6.18
מנחה | עלוית מרקם, מטפלת בפסיכודרמה ומנחת קבוצות

קורס זה בוחן את הנפש בעזרת תרפיה בתיאטרון.
התרפיות  לקבוצת  שייכת  הנפש,  של  התיאטרון  פסיכודרמה, 
בהבעה ויצירה. הנחת היסוד העומדת בבסיסה היא שכל אדם יכול 
לבחור את תפקידיו בתיאטרון חייו. אדם יכול להחליט אילו תכונות 
והוא  לו  נמאס  או סתם  עליו  כבר קטן  להסיר, מה  ואילו  ללבוש 
רוצה להוריד ולהשליך ומה נוח לו ונעים והוא רוצה להשאיר. וגם, 
לבחור משהו חדש, משהו שיהלום את מידותיו, שמתאים לו עכשיו.

למורים | מוכר מוכר לאופק חדש | 60 שעות 
עלות | 1300 ₪
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English Club – קורס אנגלית מדוברת 
 

15 מפגשים ימי ב' | 18:00-19:30
סמסטר א' | 30.10.17 - 5.2.18
סמסטר ב' | 11.6.18 - 26.2.18

בית  כולל  אנגלית  בהוראת  נסיון  בעלת  פרידמן  אנאבל  מנחה: 
Wall Street הספר היוקרתי

בקורס תרכשו כלים ולשפר את יכולות הדיבור וההבנה של השפה 
ותקשורת  מיומנויות  הקניית  שיחה,  מיומנויות  תרגול  האנגלית 

באנגלית.
עלות | 1300 ₪

 

חדש!



כרטיסייה ל'תרגול חופשי' בסטודיו לקרמיקה
ידוע  החומר  ששפת  לאנשים  מיועדת  חופשי  לתרגול  כרטיסיה 

להם, והם מחפשים מקום לעבוד בו באופן עצמאי. 
פתוח לקהל הרחב - ולא רק לתלמידי החוגים. כל מפגש 4 שעות.

ימי א ' ו 14:30-10:30 |  יום ב' 15:30:11:30 |  ימי ג' 23:00-19:00

כרטיסיה ל-4 מפגשים: 380 ₪ | כרטיסיה ל- 8 מפגשים 725 ₪ 
כרטיסיה ל-12 מפגשים:  1026 ₪ 

 

זו ילדותי השנייה | מסע פנימי אל הילד שבי

סמסטר א' | ימי ב׳ | 09:00 - 12:15 | 16.10.17 - 22.1.18
מנחה | סיגל פולק יועצת חינוכית ומורה לכישורי חיים

באמצעות הקורס, נצליח לגעת ולהיות חלק מחיי ילדינו הפרטיים 
וזאת דרך מודעות וטכניקות שונות  ומחיי תלמידינו בבית הספר, 

כמו: משחק, דמיון מודרך ועוד.
מרכזיות  ודמויות  שלנו  הילדות  חוויות  כיצד  נראה  זה  בקורס 
שהיינו  במי  וניזכר  נתחבר  היום.  שאנו  מי  על  השפיעו  בילדותינו 
כשהיינו ילדים, ניגע בחוויות ילדות ונאפשר לעצמנו לשחק, ליצור, 
לשמוח ולרקוד. נרגיש ונבין כיצד תהליכים וחוויות ילדות, השפיעו 
ומשפיעים עלינו כאנשים, כהורים, כמחנכים וכמורים. הקורס הוא 
חוויתי ומגוון ובעל תכנים ורעיונות אותן ניתן לממש במסגרת הבית 
המשפחה  ביום  חיים,  כישורי  בשיעורי  חברה,  )בשיעורי  ספרית 

ועוד( הקורס מיועד לגננים/ות ולמורים/ות.

למורים | מוכר לאופק חדש | 56 שעות
עלות | 1300 ₪

עיצוב ופיסול קרמי

14 מפגשים סמסטר א' | ימי ג׳ | 11:30-08:30 | 5.9.17  - 12.12.17
סמסטר ב' | ימי ה׳ | 11:30-08:30 | 4.1.18 - 26.4.18

מנחה | ורד לב, קדרית ופסלת

קדרות באבניים 

סמסטר א' | ימי ג׳ |  11:30-08:30| 14:30-11:30 |  5.9.17  - 12.12.17
סמסטר ב' | ימי ד׳ | 11:30-08:30 | 3.1.18 - 25.4.18

מנחה | ורד לב, קדרית ופסלת
למורים |  56 שעות | סמסטר א'+ב' | עלות 1500 ₪
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תאריך 
פתיחה

תאריך
ערבאחה״צבוקר יוםסיום

א׳
08:30-11:4511:45-15:00א׳3.9.1710.12.17
08:30-11:45ב׳4.9.1711.12.17
08:30-11:4517:00-20:1520:15-23:30ג׳5.9.1712.12.17

ב׳
08:30-11:4511:45-15:00א׳7.1.1822.4.18
08:30-11:45ב׳1.1.1816.4.18
08:30-11:4517:00-20:1520:15-23:30ג׳2.1.1817.4.18

תאריך 
פתיחה

תאריך
ערבצהרייםבוקר יוםסיום

א׳
08:30-11:4519:00-22:15ד׳6.9.173.1.18
08:30-11:4511:45-15:00ה׳7.9.174.1.18

ב׳
08:30-11:4519:00-22:15ד׳10.1.189.5.18
08:30-11:4511:45-15:00ה׳11.1.1817.5.18

למורים |  56 שעות | 14 מפגשים | סמסטר א'+ב'
עלות | 1400 ₪ לא כולל חומרים

הרשמה מקוונת באתר המתנ״ס"מתנ"ס פרדס חנה כרכור – העמוד הרשמי" 

חדש!

חדש!



תיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית 
ללמוד, לשחק, להופיע 

סמסטר א' | 15 מפגשים, מתוכם צפייה ב-2 הצגות תיאטרון
ימי ה׳ | 09:00 - 12:15 |  19.10.17 - 25.1.18

תיאטרון  קבוצות  מנחת  במאית,  שחקנית,  שכטר,  אליענה   | מנחה 
לילדים נוער ומבוגרים

חדשני,  יצירתי,  באופן  ללמוד  כדי  בידינו  שמצויים  הכלים  מהם 
תרגול  אותנו?  להעשיר  והדרמה  המשחק  יכולים  כיצד  מסקרן? 
מול  עצמי  ביטוי  יכולות  של  פיתוח  מאפשר  התאטרונית  השפה 
קונפליקטים.  ויישוב  קבוצתית  עבודה  יצירתית,  חשיבה  קהל, 
ובתיאטרון,  במשחק  מעשי  באופן  יתנסו  בקורס  המשתתפים 
בחיים,  הנלמד  החומר  את  ליישם  תהליך  בסופו של  שיוכלו,  כדי 

ובמפגשים חברתיים.

למורים | מוכר לאופק חדש | 60 שעות 
עלות | 1300 ₪

ריקודים מהבטן

ימי א' | 09:00 - 10:15 | 3.9.17-30.6.18
ימי ג׳ |  19:30 - 21:15 | 5.9.17-30.6.18

מנחה | ענת כרמלי יעקובי

להכיר ולהוקיר את הגוף שלכן, להתחבר ולהקשיב, לנשום, לזרום 
יחד עם המוסיקה, להשתחרר, לשמוח ובעיקר להיות.

הריקוד הנשי מהבטן וממקור החיים שלנו נובע מהאדמה ומחבר 
חובק  ולנשיות  לגוף  הזה  המיוחד  החיבור  ולנשמה.  לרוח  אותנו 
לעצמנו  ומודעות  טבעית  זרימה  שמחה,  נשימה,  עוצמה,  בתוכו: 
.ענת יעקובי כרמלי מזמינה אתכן להצטרף אליה מדי שבוע למסע 
הייחודית  הנשית  ולעוצמה  בכללותה  לנשיות  חיבור  של  מופלא 

שבכל אחת ואחת.

למורים | 28 מפגשים | 112 שעות | סמסטר א'+ב 
עלות | 1800 )180*10(

חוויה של חומרים

סמסטר א' | ימי ה׳ | 12:00-09:00 |  19.10.17 - 25.1.18
סמסטר ב' | ימי ה׳ | 12:00-09:00 |  28.6.18 - 8.3.18

מנחה | איילת גד, אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר'

הקורס יספק הכרות עם מגוון רב של חומרים, חשיפה לטכניקות 
ומיומנויות מקצועיות בתחומי האמנות והיצירה השונים.

קורס חוויתי מקורי, שבו תוכלו להתנסות בחומרים שונים ומרתקים 
כמו עץ ממוחזר, חוטי ברזל, קולאז', תחבושות גבס, מלט, חלוקי 
חומר  של  מרתק  לעולם  צוללים  מפגש  בכל  ועוד.  שעווה  נחל, 

מרגש אחר, ויוצרים תמונות ופסלים במסע אישי של יצירה.

למורים | 14 מפגשים | 56 שעות 
עלות | 1400 ₪

סלון ספרותי | מועדון קוראים
בשיתוף עם הספריה הציבורית ע"ש אלי כהן.

ימי שני | 20:00 | בספריה   
ללא תשלום. )למעט מפגשים עם סופרים( בהרשמה מראש!

מועדון הקוראים נועד לתת מענה לאוהבי הספרות והספרים 
החשים רצון וצורך להרחיב את חווית הקריאה שלהם באמצעות 
שיתוף עם חברים החולקים את הנאת הקריאה, דיון בנושאים 

העולים מתוך הספר,ליבון תובנות, חשיבה רעננה ועוד. 
מנחים: מתנדבים תושבי פרדס חנה-כרכור 

הסופרת יהודית קציר | )דמי השתתפות 20 ש"ח(   28.10.17
מנחה: ד"ר גיתית שמעון   20.11.17

הספר: חנות הספרים הקטנה בפריז | נינה גאורגה.     
מנחה: ענת מיטלמן   25.12.17

הספר: כלה. אורה אחימאיר    
מנחה: ד"ר אורית גודקאר    5.2.18

הספר: אלה תולדות | אלזה מורנטה.    
מנחה: חגית אלמקאייס     19.3.18

הספר: אליס בארץ הפלאות. לואיס קרול.    
מנחה: הגר אלון     30.4.18

הספר: פרסונס על גלגלים | כריסטופר מורלי.   
מפגש סיום. טרם נקבע.   4.6.18
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תדמית אישית ושיווק עצמי
חרב פיפיות-סוד קסמן של המילים והתקשורת בחיינו

סמסטר א' | ימי ד׳ |  09:00 - 12:15 | 1.11.17 - 14.2.18
מנחה | עידית פליק, יועצת תדמית ומנהל עסקים

התדמית  לשיפור  מעשיות  טכניקות  המשתתפים  ירכשו  בקורס 
האישית, האטרקטיביות וכח ההשפעה, המראה הנכון בזמן הנכון, 
אווירת  ויצירת  אסרטיביות  מקרינה  גוף  שפת  קהל,  בפני  עמידה 
קשב. התנהלותנו בעולם נעשית באמצעות תקשורת מילולית ובלתי 
ואסרטיביות  יותר  טובות  התקשורת  שמיומנויות  ככל  מילולית, 
יותר, כך יגבר הסיכוי להצלחה בהשגת מטרות אישיות ומקצועיות. 

למורים | מוכר לאופק חדש | 60 שעות
עלות | 1400 ₪

חינוך לבריאות ותזונה נכונה  

סמסטר א' | 15 מפגשים | ימי ג׳ | 08:00 - 11:15 | 31.10.17 - 13.2.18
ND מנחה | סיגל בן נתן, תזונאית ונטורופטית

בקורס נלמד על המרכיבים המרכזיים היוצרים בריאות או לחלופין 
ולסביבתנו  לעצמנו  שינוי"  "סוכני  להיות  נלמד  מחלה,  גורמים 

במטרה להגביר את היכולת לקחת אחריות על בריאותנו.
אורח חיים בריא, תזונה מודעת, פעילות גופנית וחשיבה חיובית הם 
תפיסת עולם ודרך התנהגות יומיומית, הבריאות הפיסית והנפשית 

מורכבת מאין סוף פרטים הבאים לידי ביטוי בכל רגע בחיים.

למורים | מוכר לאופק חדש | 60 שעות
עלות | 1300 ₪

יופי של אירוע
תכנון ועיצוב אירועים  

סמסטר א' | ימי ה׳ | 12:15-09:00 | 19.10.17 - 25.1.18
מנחה | אורנה מאירי, מעצבת אירועים ותפאורות

הקורס מקנה כלים להכנת אירוע, קומפוזיציה של צבעים, חפצים, 
כלים, חומרים וקונסטרוקציות, תקציב והתאמה לנושא האירוע.

קורס מעשי ותכליתי בו לומדים המשתתפים הלכה למעשה תכנון 
ועיצוב אירועים שונים החל בארוחת חג משפחתית וכלה בטקס 
זיכרון או אירוע קהילתי. הקורס כולל התנסות מעשית בכל מפגש 
יצירתית  חוויה  משותף.  סיכום  כפרויקט  אמיתי  אירוע  ועיצוב 

מחכימה ומעשירה.

למורים | מוכר לאופק חדש | 56 שעות
עלות | 1260 ₪

תכנון ועיצוב של חללים תפקודיים 

סמסטר ב' | ימי ה׳ | 12:15-09:00 | 15.2.18 - 14.6.18
מנחה | אורנה מאירי, מעצבת אירועים ותפאורות

הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה בסיסית של עולם 
־עיצוב חללים פונקציונאליים, הערכה ושיפוט נכונים ובחירת אפ

שרויות התכנון העדיפות.
־מנושאי הקורס: התאמת העיצוב לאקלים, לתרבות ולאופי המש

תמשים בו. יצירת הרמוניה בין הריהוט, הצבע, התאורה ואביזרים 
בהתאם לת השונים  החללים  וארגון  לסידור  זהב  כללי  ־נלווים. 

פקודיהם, מגוון רעיונות חדשניים אשר ישמשו השראה לתכנון 
באווירה נעימה.

למורים | מוכר לאופק חדש | 56 שעות
עלות | 1260 ₪
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חוסן נפשי – מכעס לעצמה
להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה

הודעה  תינתן  עליהם  כפולים,  מפגשים  מתוכם  מפגשים   25   | א'+ב'(  )סמסטר  שנתי 
22.4.18  -  29.10.17  |  22:15-19:00  |  11:15  -  08:00  | א׳  ימי  מראש 
מנחה | רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

כשנדמה  ואפילו  תמיכה  כשאין  ומטריד,  כשמדאיג  מאכזבת,  כשהמציאות 
שאין ברירה - אפשר להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה. קורס "חוסן נפשי" 
יסייע לכם לפתח עמידות ויכולת התמודדות עם לחץ חברתי וכלכלי, שינויים, 
משברים, דאגות, מתח, שחיקה וחרדות. הקורס יתמקד בפיתוח החוסן הנפשי 
של המשתתפים באמצעות היכרות עם חוזקות אישיות ואימוץ כלים מעשיים 
לפיתוח חשיבה חיובית, ניהול רגשות, איזון מתחים והתמודדות עם לחץ. כך 
לייצר  עוינת,  בסביבה  ומקצועיות  אישיות  מטרות  לקדם  המשתתפים  יוכלו 
תקשורת מקדמת ולפתור קונפליקטים בין אישיים בזוגיות, במשפחה ובעבודה.

למורים | מוכר לאופק חדש | 116שעות
עלות | 3360 ₪

Coaching אימון
היכולת להוביל שינוי

שנתי )סמסטר א'+ב'( | 25 מפגשים מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה מראש 
ימי א׳ | 11:15 - 14:15 | 29.10.17 - 22.4.18

ימי ג׳  | 08:15 - 11:00 |  16:00 - 19:00 | 31.10.17 - 24.4.18
מנחה | רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

רוצים לחולל שינוי באנשים? זה הקורס בשבילכם! הקורס יקנה לכם כלים 
אימוניים ותקשורתיים מעשיים להעצמת אנשים והכוונתם בצורה ממוקדת 
לזיהוי  ייחודיות  אבחון  טכניקות  נרכוש  מטרותיהם.  להשגת  ופרקטית 
צרכים, דפוסים וחסמים של המתאמן ונלמד להשתמש במתודה אימונית 
מובנית להשגת תוצאות באמצעות שינוי תפיסתי והתנהגותי. בזמן שתיהנו 
בעצמכם מתהליך אימון אישי, תתנסו באימון פרקטי מודרך )סופרוויז'ן( 
שיקנה לכם ביטחון כמאמנים עצמאיים. ייחודיות הקורס טמונה בגישת ה- 
Everyday Coaching, המאפשרת שימוש בכלים אימוניים מקדמי תוצאה 

גם בשגרה בסביבת המשפחה והעבודה - ולא רק במסגרת אימון מובנה.

למורים | מוכר לאופק חדש | 116שעות
עלות | 3360 ₪

לקדם את הילד שמדאיג אותי
שליטה בחיים - בחירה והתמודדות

סמסטר א' או סמסטר ב' |
11 מפגשים מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה

סמסטר א' | ימי ד׳ | 09:00 - 12:15 | 1.11.17 - 24.1.18
סמסטר ב' | ימי ד׳ | 09:00 - 12:15 | 21.2.18 - 16.5.18

מנחֿה | רונית תל ורד , יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

שלקויות  ילדים  עם  וכאב  בדאגה  מתמודדים  אנחנו  חינוך  ואנשי  כהורים 
והתנהגותיים משפיעים  חברתיים  קשיים  והריכוז,  הקשב  הפרעות  הלמידה, 
על חייהם כמעט בכל תחום. הם נוטים לדימוי עצמי נמוך, מתקשים לשתף 
ודאגה.  אונים  חוסר  אכזבה,  בתסכול,  מאופיינת  מולם  והתקשורת  פעולה 
המשפחתי  הקושי  עם  להתמודדות  מעשיים  אימוניים  כלים  יקנה  הקורס 
בהיבט  אותנו,  שמדאיגים  הילדים  של  אישיים  והישגים  תוצאות  ושיפור 
מובנית  מתודולוגיה  על  מבוסס  ההווייתי  האימון  הרגשי.  ובהיבט  הלימודי 
השגת  המאפשרת  עמוקה  רגשית  והתחברות  שיטתיות  במיקוד,  ומאופיין 
תוצאות בטווחי זמן קצרים. מוזמנים להצטרף למסע אישי מרתק ואפקטיבי 

אל עצמנו ואל האנשים שחשובים לנו.

למורים | מוכר לאופק חדש | 116שעות
עלות | 1400 ₪

העצמה ופיתוח אישי
להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך

שנתי )סמסטר א'+ב'( | 25 מפגשים מתוכם מפגשים כפולים, עליהם תינתן הודעה מראש
ימי ג׳ | 11:15 - 14:15 | 19:00 - 22:15 | 31.10.17 - 1.5.18

מנחה | רונית תל ורד, יועצת ארגונית, מאמנת בכירה ומנחה אישית ועסקית

לגייס  פוטנציאל,  לממש  לשנות,  להעז  שאפשר,  להרגיש  בשמחה,  לחיות 
מוטיבציות ולסחוף אחרים - קורס "העצמה ופיתוח אישי" יאפשר לכם לבחור 
ועל  עצמכם  על  למידה  של  מרתק  למסע  מוזמנים  רציתם.  שתמיד  בחיים 
אנשים בכלל, המתחיל בזיהוי המכשולים המעכבים אותנו ומסתיים בהשגת 
חשיבה  מנגנוני  באמצעות  והמקצועי.  המשפחתי  הזוגי,  במישור  המטרות 
מאפשרי שינוי, דפוסי התנהגות מקדמים ויכולת רגשית להתמודדות, יוכל כל 
משתתף לבחור את הגרסה הטובה ביותר של עצמו. בקורס תיחשפו לארגז 
 NLP Coaching, EMDR, TOC, פסיכודרמה,  אינטגרטיבי מתחומי האימון  כלים 
Voice Dialog,, פסיכולוגיה חיובית, CBT Mindfulness, תקשורת אפקטיבית ועוד.

למורים | מוכר לאופק חדש | 116שעות
עלות | 3360 ₪
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פיתוח כישורי הצלחה 
חולמות | יוצרות | מגשימות 

יממה בחופשת הפסח בקיבוץ נחשולים | 18. 25-26.3 
ימי ב' |  8 מפגשים | 08:30 - 12:45 |  16.4.18 - 4.6.18 

מנחה | שרית למפרט שושן, מנחה בכירה ב NLP, מאמנת אישית 
בגישת NLP, מנחת דמיון מודרך, מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

מהם החלומות שלך? איזה חלום היית רוצה להגשים כבר השנה? 
מה גורם לאנשים להצליח? מה גורם לי להצליח בחיי? 

בקורס נלמד להפוך חלום למטרה, נזהה אמונות מגבילות ונהפוך 
חקר   -  nlp גישת  כלים  נלמד  בנו.  שתומכות  לאמונות  אותן 
המצויינות, כלים בתקשורת להצלחה, טכניקות יצירתיות להגשמה, 

נחווה תרגילי דמיון מונחה ותרגילי מוח ועוד לביסוס הביטחון.
קורס מיוחד זה שנערך בשני מקבצים, האחד בקתדרה בפרדס חנה 

והשני בתנאי נופש בארץ, נלמד את התאוריה ונקדם הצלחה.

למורים | מוכר לאופק חדש | 60 שעות
עלות | 2100 ₪

אי של שקט
תקשורת מקדמת -"אני מקשיב לך" 

שנתי )סמסטר א'+ב'( | 23 מפגשים
ימי ב׳ | לנשים בלבד | 08:30 - 12:30 | 25.9.17 - 5.3.18

ימי ב׳ | מעורב | 12:30 - 16:30 | 16.10.17 - 19.3.18
מנחה | שרית למפרט שושן, מנחה בכירה ב NLP, מאמנת אישית 

בגישת NLP, מנחת דמיון מודרך, מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

רוצים לחוש רגועים? ללמוד לייצר איים של שקט? להיות קשובים 
החיים  בחייכם?  מיטביות  על  להשפיע  לכם?   וליקרים  לעצמכם 
מתח,  שקט.  אי  בתחושת  המלווים  ימים  לנו  מזמנים  המערביים 
גם  כמו  רגשי  וויסות  עדיפויות,  בסדרי  קושי  וריכוז,  קשב  עומס, 
זו. במפגשים  הינם חלק מהגורמים לתחושה  הורמונליים  שינויים 
נתרגל תרגול חוויתי ומעצים ליצירת איים של שקט בחיינו. נלמד 
ארגז כלים אפקטיבי ונייצר רגיעה, שליטה עצמית, חיוביות ושמחה 
מקדמת  תקשורת   ,NLP יוגה,  מינדפולנס,  מוח,  תרגילי  בעזרת 
ומקרבת. הקורס יקנה כלים לעבודה עם ילדים להעצמת היכולת 

 המנטלית, התקשורתית והקשב והריכוז.
למורים | מוכר לאופק חדש | 116שעות

עלות | 3000 ₪

אינטליגנציה רגשית,
 NLP ותקשורת נאורה

ארבעה ימים מרוכזים בחופשת הקיץ |  2.7.18 - 5.7.18
מנחה | שרית למפרט שושן ,מנחה בכירה ב NLP, מאמנת אישית 

בגישת NLP, מנחת דמיון מודרך, מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

סדנה חווייתית ועבודה בקבוצות להקניית מודעות, תיאוריה ויישום 
האישיים  בחיים  תקשורתית  ונאורות  רגשית  אינטליגנציה  של 

והמקצועיים. 
מנושאי הקורס: מודעות, תיאוריה ויישום של אינטליגנציה רגשית 
ונאורות תקשורתית בחיים האישיים והמקצועיים. כמו גם שימוש 
אישית  חיים  איכות  ליצירת  ובהתנהגות  ברגש  במחשבה,  במוח, 
ומקצועית. בסדנה, המשלבת כלים מגישת - NLP נבחן כיצד לעודד 
אוירה חיובית ומקדמת במערכות יחסים בין אישיות. בקורס יושם 
דגש על נושא המוטיבציה כחלק ממרכיבי האינטלגנציה הרגשית. 
מהי מוטיבציה מהם מעכבי המוטיבציה ובאלו דרכים נוכל לחזק 
מעשית  סדנה  תתקיים  מפגש  בכל  לפעולה.  מוטיבציה  רתימת 

בשילוב תרגילים פיזיים, הרצאה ודיון קבוצתי.

למורים | מוכר לאופק חדש |  30 שעות
עלות | 700 ₪
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מחיר מקוםשעהיוםמדריךשם החוג
לחודש

מני מהבדקרב מגע
19:30-20:30א', ד', 

200 ₪אולם יפה נוף
14:00-16:00ו'

180 ₪ אולם רבין20:30-22:00א', ד'רוזן דוקלסקיבדמינטון

180 ₪ אולם אלישבע19:00-20:00א', ד'דור סיידוףטאיקוון דו

 200 ₪ מ״מ כרכור20:30-22:00ב', ה׳אבי שטראוךקארטה

איגרוף 
200 ₪אולם יפה נוף19:00-20:00ב׳, ה׳גרי פייגיןתאילנדי

מאמאנט
165 ₪יפה נוף/רבין20:30-22:00ב׳, דֿ׳שמעון גינדין

100 ₪רבין20:30-22:00ה׳עידן סיידוף

 165 ₪שרת/נועם20:30-22:30ב׳, ה׳אנה טודרסכדורשת

התעמלות 
מתנ"ס אולם 8:00-9:00ב', האלה צוקרמן בריאותית

180 ₪גפן

כדורסל 
קהילתי

בתאום עם יאיר שושן              
050-6570693

אלישבע  
ושרת

רבין ויפה נוף

₪ 70
₪ 80

קבוצת 
הליכה

בתאום עם עמיקם 
הרפז             -054

7491431
15:30-17:00א׳

ברחבי 
המושבה

־ללא תש
לום

ספורט מבוגרים
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טלפון: 04-6378551 | 04-6378707 | פקס':04-6377368 
e-mail: pardesch@matnasim.org.il
 נשמח לעמוד לרשותכם  צוות המתנ"ס

תושבים יקרים,

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי ההרשמה והתשלום הבאים:
• שנת הפעילות במתנ"ס מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יולי, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.

• מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.
• המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.

• ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
• התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.

• פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.
• הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.

• במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
• אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.

• בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.
• לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא כולל שיעור הנסיון.

• משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת תשע"ח עד הסדרת החוב.
• הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת.

• אין כניסת הורים לחוגיהילדים ) גם לא בשיעורי ניסיון נוכחות ההורים מפריעה למהלך השיעור(
הנחות

• לנרשמים לחוגי ילדים, תינתן % 5 הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב )הזול מבניהם(.
• לקבלת הנחות,ניתן לפנות לועדת הנחות  ע"י מילוי טופס בקשה, שניתן לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים

  הנדרשים עד לתאריך  15.10.2017. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף נובמבר 2017. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו 
  ללא כל המסמכים.

• קריטריון לקבלת הנחה הינו גובה הכנסת המשפחה .
• התשלום ישולם במלואו ולאחר מתן ההנחה בועדה יתבצע הזיכוי.

ביטול השתתפות:
• ניתן לפרוש מחוג לאחר הגשת בקשה בכתב למזכירות המתנ"ס בלבד.

• בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת טופס אישור ביטול חוג מהמתנ"ס. משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המתנ"ס ייחשב כמי 
   שממשיך להשתתף בחוג בתשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך המדריך. דמי ביטול 70 ₪.

• ביטול חוג יכנס לתוקפו שבועיים מיום הגשת טופס הביטול במזכירות המתנ"ס. המשתתף יהיה רשאי להמשיך בחוג עד סוף תקופת התשלום.
• מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה-31 לחודש מרץ 2018. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.

• העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
• אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.

אופן התשלום:
תשלום בגין החוגים ייעשה באמצעות כרטיס אשראי, ו/או שיקים מראש בתשלומים שווים על פי מניין החודשים. עבור כל המחאה חוזרת, יחויב הלקוח בכיסוי 

ההוצאות על סך 25 ₪. אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.
שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להתנסות בשיעור אחד לפני ביצוע הרישום במידה שהחליט להירשם ישלם גם עבור השיעור הנ"ל, לחוגי מוסיקה וקרמיקה יש 

להרשם מראש במזכירות לשיעור ניסיון בתשלום.
שעות פעילות המזכירות: ימים א'-ה': 08:00 – 19:00                 

שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה. יש להגיע למתנ"ס ולמלא טפסים חדשים, או לשלוח טפסים חדשים באימייל ובפקס, ולאשר 
              טלפונית את קבלתם במזכירות.
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