חוגים ,קורסים ופעילויות
לילדים ,נוער ומבוגרים
מתנ״ס פרדס חנה כרכור | תש״פ 2020-2019

צלמת יפית יוחאי כליפא

לוח חופשות וחגים תשע״ט:

תוכן העניינים:
צהרוני המתנ״ס 5......................................
ספורט ילדים 8...........................................
ספורט מבוגרים19......................................
חוגי העשרה 20............................................
בי״ס למחול | הורה אביב21......................
מרכזי למידה 27...........................................
חוגים בשלוחות 29......................................
קהילה מכילה מוזיקה 34..........................
מרכז קהילתי ,אור 35.................................
מועדון קהילתי צמרת 38........................
מועדון אדיס41............................................
תכנית עמיתים41........................................
פרויקט שחק -בנות מצווה42.................
מרכז אמנויות הבמה 43............................
קתדרה סדרות 47.......................................
קתדרה  -מטיילת 52.................................
קתדרה  -קורסים  -חוגים 54.................
סטודיו בקתדרה59.....................................
נוהלי הרשמה ותשלום 63........................

טלפון |  04-6378707 04-6378551׳
פקס04-6377368 :
נשמח לעמוד לרשותכם! צוות המתנ"ס

ראש השנה

29.9 - 1.10.19

כיפור

8-9.10.19

ערב סוכות

13-14.10.19

שמחת תורה

20-21.10.19

פורים

 10.3.20יום ג' (אין חוגים)

ערב פסח

8.4.20

חול המועד פסח

12- 15.4.20

ערב יום הזיכרון לשואה

 | 20.4.20חוגים עד 19:00

ערב יום הזיכרון לחללי
מערכות ישראל

 27.4.20חוגים עד 19:00

יום העצמאות

29.4.20

שבועות

28.5.20

צוות מתנ"ס
מנהלת מתנ"ס :קולט ריימונד
רכזים :יאיר שושן ,רגינה צרפתי ,ענת אלקבץ ,נחמיה מנצור,
סמדר פולוביאן ,מרגלית בר ,כרמית בן דוד ,כרמית פוקס,
ענת ברקאי ,דרורית רויך.
מזכירות מתנ״ס :אפרת הס ,קרן פרחי ,בקי בנדיקט.
מזכירות אמנויות הבמה :ענת נוי ,זהבה כהני.
מזכירות קתדרה :נעמי מור.
הנהלת חשבונות :אורית ריקרדו ,פרחי קרן.
מנהל כספים :אייל בן יוסף.
תחזוקה :פרידון יוסף ארקדי אסייב
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סדנאות
פעילויות
והדגמות

 y m a t n a s .מראש
m

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס
3

תש״פ 2019-20
שנת פעילות מוצלחת לילדים העולים לכתות א׳
ולחוזרים לספסל הלימודים
מחכים לכם במתנ״ס
ההנהלה וכל הצוות
4

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס

צהרוני המתנ״ס
בבתי הספר
תש״פ 2019-20

כרכור
מעיינות

מורשה
שדות

רבין

שרת
נעם

ישורון

רכזת צהרונים | רגינה אמיר | 050-5386636
5

 lחוגים  lליווי מקצועי  lארוחה חמה
 lפעילויות בחופשות  lכיף והנאה l
l

בצהרונים שלנו צוות מיומן ומקצועי בפיקוח החברה למתנסים ובהנחיית מדריכה פדגוגית.
מקבל את ילדכם למסגרת חינוכית בשילוב למידה,
הנאה וארוחה חמה תוך הקפדה על בטיחותם וביטחונם ללא צורך בהסעות וחציית כבישים.
שעות הפעילות מסיום הלימודים ועד השעה  17:00שני חוגים לילדים בשבוע ואטרקציות מגוונות
במהלך השנה .תכנית המותאמת להתפתחות הילדים ,ליווי וסיוע בהכנת שיעורי בית ,פעילויות
המבוססות על ניסיונם המקצועי של אנשי הצוות .ארוחת צהריים חמה וכשרה ,המזון מורכב ממזון
טרי המכיל את אבות המזון הדרושות להתפתחות הילד.
חופשות בתי הספר כפוף ללוח חופשות התמ"ת ולתוכנית החגים של משרד החינוך.

לפרטים04-6378551 :
רגינה אמיר 050-5386636

הרשמה באתר המתנ״ס
www.mymatnas.org.il
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חוגי

הספורט

צלמת יפית יוחאי כליפא

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס

רכז הספורט | יאיר שושן | 050-6570693
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כדורסל
כדורסל בנים -ליגה
רכז :אופק בוגדנובסקי 052-5211555
מועדון הכדורסל מכבי פרדס חנה כרכור ,הוא מהמובילים
באזור .במועדון קבוצות תחרותיות אשר משתתפות בליגות
של איגוד הכדורסל ואף זכו במספר אליפויות בשנים
האחרונות .באגודות מכבי פרדס חנה דוגלים בפיתוח
השחקנים ביכולות גופניות יכולות מנטליות (קשב וריכוז),
השתלבות בקבוצה ,עמידה במצבי לחץ ,התמדה ,משמעת
ואהבת הספורט.
תהיה תוספת הסעות מעבר לסבסוד המתנ"ס ואמוני כושר
גופני לכל משתתפים בליגה
ללא עלות נוספת.
 3יחידות  4 | ₪330יחידות ₪370

ביה"ס לכדורסל – בנים
חוגי הכדורסל לילדים מגן חובה עד כיתה ד' כהכנה
להשתלבות בקבוצות הליגה.

ביה"ס לכדורסל – בנות
אימונים מהנים ומקצועיים לשיפור היכולות האישיות תוך
הדגשת המיומנויות החברתיות והעבודה הקבוצתית בנוסף
לאימונים יתקיימו מפגשי כדורסל עם קבוצות מהסביבה.
ערכה מלאה
סט משחק+טרנינג+תיק

ליגה

₪300

סט משחק

ליגה

₪150

ערכה מלאה ביה”ס
כדור+סט אימון+תיק

ביה”ס לכדורסל

₪110

* דמי רישום ליגה ₪150 -
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צלמת יפית יוחאי כליפא

׳׳ ביגוד

קטגוריה

מחיר

חוגי הספורט
מוקד

אלישבע
(בנות)

ימים

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

ג׳ ,ד׳
א׳ ,ב׳
ג׳ ,ד׳
א׳ ,ב׳
ג’-ד’
גן חובה-א’
ב’-ג’
ג’-ד’
גן חובה-א’
ב’-ג

ה’

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

ד’
ג’
א’
ב’
ד’
ג’

17:00-17:45
17:45-18:30

א’
ב’

ב׳ ,ה׳ עתודה

18:30-19:30
13:30-14:15

ה׳-ח׳
א’-ב’

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

ג’-ד’
א’-ב’
ג’-ד’
ג’-ד’

13:45-14:30
14:30-15:15
14:30-15:15

א’-ב’
ג’-ד’
א’-ב’

₪220

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

ג’-ד’
א’-ב’
ג’-ד’

₪130

ג׳
ה׳
א’

יפה נוף
ד’

ב’
ממלכתי
כרכור

ב’
רבין
ד’
א’
נועם/שרת

מרחבים

שעות

גיל

מחיר

ד’
ג’

₪220

₪220

₪220

₪220
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טניס שדה
ענף הטניס תורם רבות לפיתוח קואורדינציה ,כושר גופני ומחשבה והכל בעזרת משחק
מושך ומהנה ,בין אם אתם שחקני עבר בטניס ,או מתחילים.
שי כהן ,מאמן בפרדס חנה זו השנה השלישית.
בשנים אלה התבססו חוגי הטניס בפרדס חנה כחזקים ומובילים ואנו רואים מספר גדול
מאוד של שחקנים שאוהבים את המשחק ומייצגים את המועדון בתחרויות ובאירועי
ספורט רבים.
קבוצות מתחילים:

שם הקבוצה

גילאים

יום

שעה

מחיר

מיני טניס
קטנטנים

גן חובה +
כיתה א’

ב’ ,ה’

16:45-17:30

 240שח

מיני טניס

כיתות ב’-ד’

ב’ ,ה’

15:15-16:00

 240שח

 3/4מגרש

כיתות ה’-ו’

ב’ ,ה’

16:00-16:45

 240שח

נוער מתחילים

ז’ ומעלה

ב’ ,ה’

17:30-18:30

 270שח

אימונים של
 60דקות

מבוגרים
מתחילים

מבוגרים

א’ ,ד’

19:00-20:00

 270שח

אימונים של
 60דקות

קבוצות מתקדמים:

מחיר

הערות

הערות

שם הקבוצה

גילאים

יום

שעה

נבחרת

לפי המלצת מאמן

ב’ ה’

18:3020:30

מתקדמים
ב’  -ד’

כיתות ב’-ד’

א’ ד’

16:4517:30

 240שח

מתקדמים
ה’-ו’

כיתות ה’-ו’

א’ ,ד’

16:0016:45

 240שח

נוער
מתקדמים

כיתות ז’ ומעלה

א’ ,ד’

17:3018:30

 270שח

אימונים של 60
דקות

מבוגרים
מתקדמים

מבוגרים

א’ ,ד’

20:0021:00

 270שח

אימונים של 60
דקות

כולל מנוי
למועדון

מחיר מנוי תושב | כל השבוע  | ₪80מחיר מנוי תושב חוץ ₪90

לפרטים נוספים ולתיאום אימון נסיון :שי כהן | 052-5101100
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צלם שי כהן

מחיר לפעם בשבוע |  45דקות |  | ₪170מחיר לפעם בשבוע  60דקות | ₪195

חוגי הספורט
בדמינגטון

מועדון אופניים ccc

מדריך :רוזן דוקלסקי
החוג מיועד לבנים ובנות בכל הגילאים והינו חלק
מפעילותה של אגודת הפועל פרדס חנה כרכור ילדים
ובוגרים מתמידים יוכלו לייצג אותנו בליגה  .יש אפשרות
לקידום מקצועי ברמה ארצית .
ציוד מחבטים ועוד יינתנו ע"י המדריך.
הפעילות מתאימה גם למתחילים.
(כולל חודש יולי אוגוסט מבוגרים).

מדריך :אילן אידלסון
רכיבה אתגרית בשטח – אופני הרים בשיתוף עם מועדון
 City Cycling Clubבהובלת :גל צחור ,אילן אידלסון ,וצוות
מאמנים .הפעילות מיועדת לילדים מגיל  ,9בנים ובנות.
האימונים משלבים משחקי מיומנות ושליטה  ,אימוני
טכניקה וסינגלים באופני הרים ,כושר גופני ותחרויות
למעוניינים בזירה הלאומית המדריכים והמאמנים הינם
מוסמכים ,ספורטאים פעילים וביניהם אלופי ישראל בעבר
ובהווה.
ציוד חובה :אופניים תקינים ,קסדה ובקבוק מים.

גיל | 12-18 :ימי ב' ה' | 19:00
בוגרים | ימי ב' ה' | 20:30
מיקום :אולם ספורט רבין
מחיר לחודש₪ 180 :

גיל :ד׳ ומעלה| ימי א' |  | 16:15מחיר לחודש₪ 200 :
מיקום :נוה גד כרכור
אפשרות לפעמיים בשבוע יום ד׳ ₪250
חולצת מועדון ₪200

כדורגל
בהדרכת :עידן סיידוף052-5234483 ,
אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג כדורגל
בחוג ,הילדים ילמדו את מיומנויות הכדורגל ,ישפרו
את היכולות המוטוריות ויזכו להתמודד עם אתגרים
ספורטיביים שונים .הילדים יזכו ליחס אישי ,חינוכי
ואוהב בכל אימון.
החוג

שכבת גיל

מיקום

בי”ס כדורגל

חובה א’
חובה א׳
ב’ -ד’

מגרש ספורט
מעיינות

ה׳ -ו׳

יום

ג’
א’ ד’

שעה

15:45
16:45
15:45
16:45

מחיר לחודש

סט ביגוד

מדריך

₪ 140
₪ 105

עידן סיידוף

₪ 170
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חוגי הספורט
ג'ודו

קרב מגע

רכז :בר דואר 052-5562971
ג'ודו הינו ספורט אולימפי ואמנות לחימה מהמובילים
והמרתקים בעולם הג'ודו משלב בתוכו מעבר ללימוד
אומנות הלחימה גם אימון של מרכיבי הכושר הגופני:
מהירות ,זריזות ,כוח סיבולת ,שיווי משקל ,יציבה ועוד.
הג'ודו מחנך לערכים של כבוד ומשמעת ומקדם את ילדכם
בכל תחומי החיים.

מני מהבד 050-5990555
המאמנים :גראנד מאסטר חיים זוט  ,חגורה אדומה דאן 10
מני מהבד חגורה אדומה דאן  8ומדריכים נוספים ,מוסמכים
ממכון וינגייט עם נסיון עשיר בהדרכה ובעבודה עם ילדים
נוער ובוגרים.
קרב מגע חיים זוט היא תורת לחימה ישראלית  .באימונים
נלמדות טכניקות הגנה שיחרורים 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 וביטחון העצמי.
קרב מגע נחשב למקצוע היעיל בעולם להגנה עצמית.
( כולל חודש יולי).

תמונה ג׳ודו

קראטה לילדים
מדריך :ראובן שרף חגורה שחורה דאן 054-8028333 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.
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אומניות לחימה
שם החוג

מיקום

שכבת גיל

יום

שעה

גן חובה

16:30

א’ ב’
קרב מגע

נשים
7-12
5-7

אולם פיס אלישבע

3.5-5

שם החוג

18:00

שכבת גיל

א’ ד’
ו׳

14:00

ג׳

19:30

₪ 180

16:00

₪ 200

ב’ ד׳

ג’ודו

17:30

יום

שעה

₪ 100

עלות חודשית

מדריך

אולם ספורט שרת

א’ ד’

17:15

ד’ ו’
א’ ג’

16:30

ד’ ו’

ראובן שרף

16:30
18:00

גן חובה מתחילים

₪ 220

16:45

א’ ג’
גן חובה מתחילים

מני מהבד

19:30

ב׳

מיקום

₪ 200

18:45

אולם ספורט יפה נוף

בוגרים

קראטה

17:15

א’ ד’

ג’ ה’
נוער

עלות חודשית

מדריך

אולם פיס אלישבע

ב’ ה’

₪ 215

לי דולב

17:15
18:00
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במתנ״ס פרדס חנה כרכור

שלוחות :רבין | אלישבע | שרת

דו

ג'ודו הינו ספורט אולימפי ואמנות לחימה מהמובילים
והמרתקים בעולם .הג'ודו משלב בתוכו לימוד אומנות הלחימה
וגם אימון של מרכיבי הכושר הגופני :מהירות ,זריזות ,כוח
סיבולת ,שיווי משקל ,יציבה ועוד .הג'ודו מחנך לערכים של
כבוד ומשמעת ומקדם את ילדכם בכל תחומי החיים.

ג׳ו

בואו להיות חלק ממשפחת הג׳ודו

מתנ״ס04-6378551 :
בר ,רכז הג׳ודו052-5562971 :
14

קארטה Spirit
 uהערכה עצמית
 uמשמעת עצמית
 uבטחון עצמי
 uאסרטיביות
 uניתוב נכון של אנרגיות
 uיכולת הגנה עצמית

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.

ראובן שרף

מאמן בכיר לאמנויות הלחימה.
חגורה שחורה דאן  .3בעל תואר ראשון
לחינוך גופני מכללת וינגייט .אלוף אירופה
ב 2007-ואלוף ארה"ב ב 2008-בקארטה.

מתנ"ס פרדס חנה כרכור | 054-8028333 | 04-6378551

|

www.karatespirit.co.il
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אקרוג׳ים
יהודה הובר –  054-3123142וחגית דיסקין מאמנים בכירים בסגל נבחרת ישראל באקרובטיקה.
הפעילות מפתחת הכושר הגופני  ,תחושה קינסטטית ,ביטחון עצמי ודימויי חיובי  ,יחד עם אחריות ,עבודת צוות ושיטתיות
בהתייחסות להשגת משימות  ,מבין מתעמלי החוג יבחרו המתאימים לנבחרת הייצוגית של פרדס חנה כרכור ,הנבחרת
תופיע באירועי היישוב  .האימונים בבגדי גוף ,בתחילת השנה תתבצע רכישה מרוכזת.

שם החוג

שכבת גיל

מיקום

טרום חובה

יום

שעה

עלות חודשית

א’

17:45

₪ 145

17:00

₪ 190

חובה א׳
ב׳-ד
בנים

16

א’
ד’

16:00

₪ 215

16:00

עתודה

17:45

₪ 250

נבחרת

18:30

₪ 300

צלמת יפית יוחאי כליפא

אקרוג׳ים

ב׳-ד׳

אולם
הספורט
רבין

15:00

התעמלות אתגרית לילדים ׳פרוגרס׳
מדריך חיים סגל 050-7772603
אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג התעמלות אתגרי ומהנה בתהליך שנתי הילדים
מתרגלים לומדים להתמודד עם משימות מוטוריות ומשחקים חברתיים באמצעות
חשיבה .אנו מעניקים באהבה גדולה לילדים קשת רחבה של מיומנויות שיהוו בסיס
איתן להתפתחותם( .כולל חודש יולי)  2מדריכים.

שכבת גיל

3-4
5-4
5-6

מיקום

יום

אולם
הספורט
יפה נוף

ה׳

שעה

עלות חודשית

16:30
17:15

₪ 200

18:00

17

התעמלות אמנותית
התעמלות אומנותית
ענף ההתעמלות האמנותית הוא אחד הענפים המובילים בארץ .במהלך השנים המתעמלות האמנותיות הישראליות זכו
בשלל מדליות בסבבי הגביע העולמי ובאליפויות אירופה ושמו את ישראל על המפה הבינלאומית בחמישייה הראשונה
בעולם .הבנות יתחנכו על חינוך ערכי ספורטיבי – סדר ,משמעת ,עבודה ,התמדה ,התמודדות עם לחץ ,מתח וקשיים
דינמיקה קבוצתית וחברתית ומודעות גופנית ובריאותית תוך מתן דגש על חיוך – כיף והנאה.
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חובה א׳
מתקדמות

ב’ ,ה׳

16:30
17:30

₪ 250

צלמת יפית יוחאי כליפא

התעמלות
אמנותית

ב׳-ד׳

אולם
פיס
אלישבע

15:30

₪ 220

חוגי ספורט מבוגרים
שם החוג

מיקום

קרב מגע

אולם ספורט יפה נוף
(כולל יולי).

קראטה

אולם ממלכתי כרכור
(כולל יולי ,אוגוסט).

מאמאנט

א’ ,ד’

19:30

ו׳

14:00

ב’ ,ה’

20:30

אולם ספורט רבין

א’

אולם ספורט אלישבע

ה׳

אולם ספורט רבין

ד׳

אולם ספורט ישורון
אולם ספורט רבין
כדורשת

יום

שעה

עלות חודשית׳

מדריך

₪ 220

מני מהבד

₪ 200

אבי שטראוך
יולה חלפין

20:30

₪ 100

עופר ניר
פולי ארזי

ג׳

רוני וסר

אולם ספורט שרת

ב ’,ה’

20:30

₪ 165

פלדנקרייז

סטודיו  -מתנ”ס

א’ ,ד’

9:15

₪ 200

מיכל אורקבי

פילאטיס נשים

סטודיו  -מתנ”ס

ב׳ ה’

19:00

₪ 200

כמי גולמן

התעמלות בריאותית

סטודיו  -מתנ”ס

ב’ ה’

08:00

₪ 180

אלה צוקרמן

בדמינטון

אולם ספורט רבין
(כולל יולי ,אוגוסט).

ב’ ה’

20:30

₪ 180

רוזן דוקלסקי

הליכה

מסלולים נבחרים

א’

15:30

ללא תשלום

עמיקם הרפז
054-7491431

כדורסל קהילתי

אולמות הספורט

א’ -ו’

21:00

 ₪70שרת ואלישבע
 ₪80יפה נוף ורבין

יאיר שושן
050-6570693
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חוגי העשרה
שחמט
מדריך :ארנון חלמיש 054-4883554
בואו לחוות חשיבה מאתגרת ,מסקרנת ומהנה שחמט
מפתח מיומנויות חשיבה ומשמש כלי לפיתוח ריכוז,
סבלנות ,ספורטיבית ,הגינות והגיון.

אורגנית

אמנות
מדריכה :גלית טסלר | 050-7628140
נתחבר לעולם הרגש ,היצירה והדמיון ,באווירה המאפשרת ביטוי יצירתי
חופשי ומהנה .כל ילד וילדה יכולים ליצור ולצייר ולבטא את כשרונם הייחודי.
נתנסה במגוון טכניקות וחומרים :ציור ,פיסול ,חומרים ממוחזרים ,גבס,
פסיפס ועוד.

מדריכה :לאה סיטרמן 052-5962008
תלמידי החוג ילמדו לקרוא תווים לפי חוברת לימוד
מהרפרטואר מוזיקה ישראלית וקלאסית  .הילדים ילמדו
לנגן נגינה סימפונית המשפרת קצב ושמיעה מוזיקלית
כמו כן הילדים יופיעו בפני קהל.

קרמיקה
מדריכה :ורד לב
קדרית ויוצרת בחומר ,בוגרת מכללת תל חי בעלת נסיון
רב בעבודה עם ילדים .נלמד לפסל בחימר ,נעבוד בחוליות
ומשטחים ,נכין כלים שימושיים כמו כוס קערה ,ופסלים
של חיות .העבודות שנכין נשרוף בתנור מיוחד ,נקשט
ונצבע וכמובן ניקח הביתה.
עד  10משתתפים בקבוצה  .הפעילות עד סוף מאי 2020

לגו -

רובוקס (מהנדסים צעירים)

תכניות הלימוד  ROBOXפותחו עבור ילדי הדור הצעיר
במטרה להנגיש ידע תיאורטי ומעשי ביסודות המדעים,
אלקטרובוטיקה ,והנדסה .במהלך החוג ,תוך כדי משחק
והנאה הילדים יחוו באופן חדשני ומוחשי חוויה של בנייה
בעזרת ערכות ה  ROBOXהממונע ,חוויה הממחישה את
החומר הנלמד באמצעות משחק.
כל ילד מקבל כל  2שיעורים ערכת  ROBOXחדשה
הבונה דגם חדש ,כאשר בסיומו של תהליך בתום הצביעה
והבנייה של כל דגם יקח הילד/ה את הדגם/יצירה לביתו

1620

שם החוג

שכבת גיל

א׳-ב׳
קרמיקה
ג׳-ו׳
שחמט
אורגנית
אמנות
ציור ויצירה
לגו
רובוקס

מיקום

סטודיו
לקרמיקה
במתנ״ס

 5ומעלה
מתחילים

יום

שעה

עלות חודשית

ב’

16:00

₪ 160
₪ 200
חומרים לשנה

ד’

16:00

₪ 160
₪ 250
חומרים לשנה

א’

17:30

₪ 160

ב׳

מתקדמים
גן חובה א׳
מתנ״ס
ב׳-ה׳

א׳-ה׳

א׳

ה׳

16:00
16:45

₪ 170

16:00

₪160
₪ 200
חומרים לשנה

17:00

₪160
₪ 250
חומרים לשנה

16:30

₪200
₪ 350
חומרים לשנה

17:30

בית ספר למחול
להקת הורה אביב
בית ספר למחול
הורה אביב

צלמת יפית יוחאי כליפא

17

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס

כרמית פוקס  -רכזת להקות הורה050-8620349 -
21

בית ספר למחול

צלמת יפית יוחאי כליפא
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בית ספר למחול

בית ספר
למחול
מתנ״ס פרדס-חנה כרכור

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.

ביה”ס למחול חטיבת ילדות
שם החוג

טרום בלט

מחול

גיל

ימים

שעות

מחיר

טרום בלט 4

ב’

16:45- 17:30

₪150

טרום בלט 5

ה’

16:45 –17:30

₪150

א’ ג’

ב’מודרני

17:30- 18:15

₪210

ה’בלט

17:30 – 18:30

ב’ מודרני

18:15 – 19:15

ה’בלט

18:15- 19:15

ב’

16:45 – 17:30

ה’

16:45 – 17:30

ב’

17:30 – 18:15

ה’

17:30 – 18:15

ד’ ו’

היפ הופ

א’ ב’

היפ הופ

ג’ ד’

₪210
₪210
₪210

שם החוג

גיל

ימים

שעות

מחיר

היפ הופ

ה’ ז’

ב’

18:15- 19:00

₪210

ה’

18:15 – 19:00

קלאסי בסיס

חטיבה

ד’

17:00 – 18:30

₪210

קלאסי מתקדמים

תיכון

ד’

18:30 – 20:00

₪210

מחירים :העשרה – גנים  | ₪80בתי ספר ₪120 -
העשרה  -חטיבת נערות ₪120
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"הורה אביב"

| להקות המחול הייצוגיות

אביב
הורה
פרדס חנה כרכור

מחול ישראלי-עכשווי
"להקות "הורה אביב" קיימות למעלה מ 30 -שנה ומשמשות כלהקות הייצוגיות של פח"כ בפסטיבלים והפקות מחול שונות ,בארץ
ובעולם .הלהקות מציעות בית חם וייחודי לרקדנים מקצועיים וחובבים כאחד  ,הרקדנים מתחזקים ומתמקצעים בעזרת שיעורי בלט
קלאסי ומודרני וחווים קשת רחבה של סגנונות מחול דרך רפרטואר מגוון הנוגע בסגנונות שונים :מחול מודרני ,ישראלי-עכשווי,
אתני ,קלאסי ותיאטראלי .חזון הלהקות הינו לשמר ולטפח את המחול הישראלי ,השורשי והערכי תוך שילוב של מחול עכשווי.
הרקדנים נחשפים לבמות מקצועיות ,ליצירה מקורית ,לטכניקות מחול מגוונות ,לפיתוח יכולות מוסיקאליות ותיאטרליות ,לסדנאות
בתחומי במה שונים ,למפגשים עם אמנים וזמרים ידועים וכמו כן גם שותפים לערבים חברתיים מגבשים ולהופעות ופעילויות
בקהילה המקומית .כל זאת נעשה במסגרת בעלת אופי משפחתי וביתי עם צוות מורים מקצועיים ואקדמאים שצמח ,מגיל צעיר,
בתוך הלהקות.
הלהקות פועלות בכמה מסלולים:
שכבה צעירה :הגיל הרך  | 4-6להקות ילדים א' ,ב'-ג' ,ד'-ה'
להקות עתודה ו'-ז'  ,ח'-ט'
שכבה בוגרת:
להקות ייצוגיות :י'  -י"א | יב׳  -חיילים || סטודנטים 30+ | 20-30
כיום משתתפים בלהקות כ 190-רקדנים המשתתפים בפסטיבלים והפקות ארציות כגון :פסטיבל כרמיאל ,פסטיבל אשדוד,
פסטיבל "רוקדים רחובות" ,פסטיבל האתרוג ,פסטיבל "דרך הנדיב" ,מופעי ערב העצמאות וחג שבועות ברחבי הארץ .ובנוסף,
בפסטיבלים ברחבי העולם כגון :הונגריה ,איטליה ,גרמניה ,יוון ,צרפת ,צ'כיה ועוד.

צלמת יפית יוחאי כליפא
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יום

יום א'
שלוחת פרדס חנה

יום ב'

יום ג'
שלוחת כרכור
יום ד'
יום ה'

יום ה'
שלוחת צמרת
יום ו'

קבוצה

שעה

תותים ב'-ג'

16:15-17:15

גן -פצפונים

17:15-18:00

סדנא ד'-ה'

18:00-19:30

אפרוחים ו'-ז'

16:30-18:00

נעורים ח'-ט'

18:00-19:30

ייצוגית י'-יא'

19:30-21:00

+30

20:30-22:30

דובדבנים  -א'

16:15-17:15

גן  -פצפונים

17:15-18:00

תותים ב'-ג'

18:00-19:00

סדנא

16:00-18:00

אפרוחים

16:00-18:00

נעורים

18:00-20:00

ייצוגית

20:00-22:00

א'-ג'

16:15-17:15

גן

17:15-18:00

ד'-ו'

18:00-19:00

בוגרת  -סטודנטים 12:00-14:30
בוגרת – חיילים

14:30-16:30

מדריך/ה

מקום

מחיר

₪180
אור בלילטי

סטודיו גפן

₪150
₪210

אופק שובינסקי

אמפי

רוני  +אסף

₪250
₪180
₪170

אור בלילטי

בי”ס כרכור

₪150
₪180

בר אבטליון
רוני

בר אבטליון

רוני  +אסף

₪210
אמפי

מועדון צמרת

אמפי

₪250

₪100

100

רקדני הלהקות מוזמנים להצטרף למסלול מקצועי מתוגבר ,בשילוב ביה"ס למחול,
לשיעורי קלאסי  /מודרני .החל מכיתה ג׳ ,בהנחה משמעותית.
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מרכזי למידה

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס

רכזת | מרגלית בר | 052-4217087
27

מרכזי למידה
מרכז למידה אור

יום א

יום ב’

יום ג’

יום ד’

יום ה’

אנגלית ז-ח
16:00-17:00

מתמטיקה ו’
15:00-16:00

אנגלית ב’
15:00-16:00

מתמטיקה ו’
15:00-16:00

אנגלית ב’
15:00-16:00

אנגלית ט’
17:00-18:00

מתמטיקה ז’
16:00-17:00

אנגלית ג’
16:00-17:00

מתמטיקה
ז’ 16:00-17:00

אנגלית ג’
16:00-17:00

אנגלית י’-י”א
18:00-19:00

מתמטיקה ח’
17:00-18:00

אנגלית ד-ה’
17:00-18:00

מתמטיקה
ח’ 17:00-18:00

אנגלית ד-ה’
17:00-18:00

מתמטיקה ח’
16:00-17:00

שפה א’-ב’
16:00-17:00

שפה א’-ב’
אנגלית ד’
16:00-17:00 16:00-17:00

אנגלית ד’
16:00-17:00

מתמטיקה י’
17:00-18:00

שפה ג’-ד’
17:00-18:00

שפה ג’-ד’
אנגלית ה’
17:00-18:00 17:00-18:00

אנגלית ה’
17:00-18:00

מתמטיקה ט’
18:00-19:00

שפה ה’ -ו’
18:00-19:00

שפה ה’ -ו’
18:00-19:00

אנגלית ו’
18:00-19:00

חשבון א’-ב’
16:00-17:00

מתמטיקה י”א
16:30-18:00

מתמטיקה ז
15:30-16:30

חשבון ג’-ד’
17:00-18:00

מתמטיקה י’
18:00-19:00

מתמטיקה ח’
16:30-17:30

אנגלית ו’
18:00-19:00

חשבון ה’-ו’
18:00-19:00

מרכז למידה מתנ”ס

מחירים:
כיתות ז-י”ב פעם בשבוע ₪ 160
כיתות א-ו פעמיים בשבוע ₪ 150
כיתות א-ו פעם בשבוע
הוראה מתקנת ₪ 160
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מתמטיקה ט’
17:30-18:30

יום א

יום ב’

יום ד’

יום ה’

הוראה מתקנת ב’
16:00-17:00

שפה וחשבון ב’-ג
16:00-17:00

אנגלית ב’
16:00-17:00

שפה וחשבון ב’-ג
16:00-17:00

הוראה מתקנת ג’
17:00-18:00

שפה וחשבון ד’
17:00-18:00

אנגלית ג
17:00-18:00

שפה וחשבון ד’
17:00-18:00

הוראה מתקנת ד
18:00-19:00

שפה וחשבון ה’-ו
18:00-19:00

אנגלית ד
18:00-19:00

שפה וחשבון
ה’-ו
18:00-19:00

אנגלית ב’-ג’
15:00-16:00

אנגלית ב’-ג’
15:00-16:00

אנגלית ד’
16:00-17:00

אנגלית ד’
16:00-17:00

אנגלית ה’-ו’
17:00-18:00

אנגלית ה’-ו’
17:00-18:00

חוגים בשלוחות
ממלכתי כרכור
מעיינות
מרחבים
נעם

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס

רכזת שלוחות | רגינה אמיר | 050-5386636
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חוגים בשלוחות בתי הספר
דרמה ותאטרון

טיסנאות ותעופה

מדריכה:תמר ולינסקי
יסודות המשחק ,פנטומימה ,במה ,קהל ,מוסיקה בתיאטרון,
תנועת השחקן ועוד .כל אחד בא עם כישרונותיו האישיים,
ביחד ולחוד נפתח ,נחזק ,נלמד ונופיע.

בהדרכת :חברת “הארה”
בחוג מתנסים התלמידים בבנייה של טיסני גלשון ,דאונים,
עפיפונים ,כדור פורח ,הליקופטר ועוד .התלמידים רואים
במו עיניהם כיצד עומדת התאוריה במבחן המציאות.

כיף להיות שף

סייף כרכור

מדריכה :שירלי גלעדי בן משה
בואו להכיר עולם שלם דרך הידיים ,וכמובן ...הטעם!
*חשיפה לחומרי גלם רבים *טכניקות מגוונות
*עבודה בקבוצות קטנות *פיתוח מוטוריקה עדינה
*פיתוח תחושת מסוגלות עצמית *אווירה נעימה ותומכת
**בכל מפגש הילדים מכינים ומקבלים תוצר נפלא וטעים**

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

׳שנדי׳ עיצוב תכשיטים וחרוזים
תכנון ועיצוב תכשיטים ,יצירת מחרוזות וצמידים בשיטות
מודרניות בניית חיות שטוחות ובתלת מימד מחרוזים
מוביילים ,טבעות ,צמידים ותכשיטים ,שכל אחת לוקחת
איתה בסיום 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
למלאכה בונים פרויקטים כגון תיבת נגינה נצנץ אלקטרונאי
משחק היד היציבה משחק טריוויה ועוד הפתעות
מחשמלות.
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מהנדסים צעירים
תכניות הלימוד  ROBOXפותחו עבור ילדי הדור הצעיר
במטרה להנגיש ידע תיאורטי ומעשי ביסודות המדעים,
אלקטרובוטיקה ,והנדסה.
במהלך החוג ,תוך כדי משחק והנאה הילדים יחוו באופן
חדשני ומוחשי חוויה של בנייה בעזרת ערכות ה ROBOX
הממונע ,חוויה הממחישה את החומר הנלמד באמצעות
משחק.
כל ילד מקבל כל  2שיעורים ערכת  ROBOXחדשה הבונה
דגם חדש ,כאשר בסיומו של תהליך בתום הצביעה והבנייה
של כל דגם יקח הילד/ה את הדגם/יצירה לביתו.

פימו
מדריכה :נועה יפה
בפימו הוא חומר מופלא שאפשר לפסל ממנו כמעט כל דבר.
בחוג נלמד טכניקות שונות ומגוונות לעבודה בפימו ונכין
פסלונים ,תליונים ,מגנטים ,קערות ועוד...

בתי הספר ממלכתי כרכור | מעיינות | מורשה
כרכור | מעינות

שם החוג

שם המדריך

דרמה ותיאטרון

תמר וילנ׳סקי

כיף להיות שף

שירלי גלעדי

שנדי – עיצוב
תכשיטים וחרוזים

חב’ שנדי

אלקטרונאי
צעיר

אמיר בורוכוביץ
(עורק מדעים)

סיף

מייקל ברזובסקי
ופטרה

פימו

נועה יפה

מהנדסים צעירים

חברת ״רובוקס״

גיל

מיקום

ממלכתי כרכור
מעיינות
ממלכתי כרכור
מעיינות
ממלכתי כרכור
מעיינות
ממלכתי כרכור׳׳
מעיינות
ממלכתי כרכור
ממלכתי כרכור
מעיינות
ממלכתי כרכור
מעיינות

יום

מחיר לחודש

שעה

16:00-17:00
א-ג
ה׳
17:00-18:30
ד-ו
16:00-17:00
א-ג
ב׳
17:00-18:30
ד-ו
16:00-1700
א-ב
ב׳
17:15-18:15
ג׳-ו
16:00-17:00
א-ג
ג׳
17:00-18:00
ג-ד
16:00-17:00
א-ג
ב׳ 17:00-18:00
ג׳-ו
14:30-15:30
א׳-ד׳
16:00-17:00
א׳-ב׳
ב׳ 17:00-18:00
ג׳-ד׳
14:30-15:30
א׳-ד׳
17:00-18:00
מתחילים
א׳+ד׳
18:00-19:15
מתקדמים
16:00-17:00
ב׳
א׳-ד׳
14:30-15:30
א׳ 16:00-17:00
א׳-ו׳
ב׳ 14:30-15:30

₪ 210

₪ 175
חומרים  ₪250לשנה
₪ 165
 ₪ 240חומרים לשנה
₪220
₪280
 ₪150חומרים  ₪200לשנה
 + ₪150חומרים לשנה

מורשה

שם החוג

שם המדריך

גיל

יום

שנדי – עיצוב תכשיטים וחרוזים

חב’ שנדי

א-ד׳

ד׳

א-ד׳

ד׳

פימו

נועה יפה

א-ד׳

ד׳

מהנדסים צעירים

חברת ״רובוקס״

א-ו׳

ד׳

 + ₪150חומרים  ₪200לשנה

קט-רגל

אלירן רובין

א-ו׳

ד׳

₪ 130

אלקטרונאי צעיר

אמיר בורוכביץ

שעה

₪ 160

מחיר לחודש

 ₪ ₪250 130חומרים לשנה
13:30-14:15

 ₪ 240 ₪ 130חומרים לשנה
 ₪130חומרים  ₪200לשנה
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חוגים בבתי הספר ׳מרחבים׳ | ׳נעם׳
מרחבים

שם החוג

שם המדריך

גיל

יום

שנדי – עיצוב תכשיטים וחרוזים

חב’ שנדי

א-ד׳

ה׳

 ₪ ₪250 130חומרים לשנה

א-ד׳

ג׳

 ₪ 240 ₪ 130חומרים
ישולמו למדריך

א-ד׳

ג׳

אלקטרונאי צעיר

אמיר בורוכביץ

פימו

נועה יפה

מהנדסים צעירים

חברת ״רובוקס״

דרמה ותיאטרון

תמר וילנ׳סקי

קט-רגל

אלירן רובין

כדורסל

שעה

13:30-14:15

ג׳
ג׳

₪ 130

א-ו׳

ג׳

₪ 130

א’-ב’

ג’

14:15-15:00

ג’-ד’

ג’

14:15-15:00

א-ו׳

נעם

שם החוג

שם המדריך

שנדי – עיצוב תכשיטים וחרוזים

חב’ שנדי

אלקטרונאי צעיר

אמיר בורוכביץ

א׳-ד׳

פימו

נעה יפה

א׳-ד׳׳

א׳

מהנדסים צעירים

חברת ״רובוקס״

א׳-ו׳

א׳

13:45

מחול

ליה פינברג

א׳-ד׳

ה'

13:45

גיל

יום

א׳-ג׳
ד׳-ו׳

שעה

13:45
14:30

₪ 130
 ₪ 250חומרים לשנה

א׳

13:45

 ₪ 240 ₪ 130חומרים

13:45

 ₪130חומרים  ₪200לשנה
 200 + ₪150חומרים

₪ 130

א'

א-ב׳

ד'

ג׳-ד׳

₪ 130

מחיר לחודש

א׳

ג׳-ד׳

כדורסל

 ₪130חומרים  ₪200לשנה
 + ₪150חומרים  ₪200לשנה

א-ב׳
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מחיר לחודש

13:45
14:30

₪ 130

14:30
15:15

₪ 130

כדורגל

אלירן רובין

א׳-ו׳

א' ,ה'

13:45

₪ 130

ג׳ודו

לי דולב

א׳-ו׳

א'

13:45

₪ 130

קפוארה

מאמנת :יעל דנון ארפה
אומנות לחימה ברזילאית ,המשלבת הגנה עצמית,
אקרובטיקה  ,מוזיקה אותנטית ברזילאית וקואורדינציה.

גיל

מיקום

אולם
ספורט
ישורון

גן חובה א׳
מתקדמים
ב׳-ד׳ מתחילים
ב׳-ד׳ מתקדמים
ה׳-ו׳ מתקדמים
ז׳ נוער מתקדמים

יום

א+ד

ב׳+ה

מבוגרים
טרום חובה
גן חובה א׳

שעה

16:00-17:00
17:00-18:00
17:00-18:30
18:00-19:00
19:00-20:30
20:30-22:00

ג׳

16:15-17:00
17:00-17:45

מרחבים

א-ו

ג׳

13:30-14:15

נעם

א-ו

ה׳

13:45-14:30

מחירים:
פעמיים בשבוע ילדים ונוער  200 -ש"ח
פעמיים בשבוע מבוגרים  250 -ש"ח
פעם בשבוע ילדים  150 -ש"ח
פעם בשבוע מבוגרים  170 -ש"ח
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מוזיקה | לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים
יום רביעי |  | 18:00 | 17:00מחיר.₪ 180 :
שנה שנייה של חוג המוזיקה לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים יוצא לדרך!
בואו לגלות ולחוות את המנגינה המיוחדת של חוג המוזיקה
לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.
גם השנה ,נצא כל ימי ד' נצא למסע בעקבות המוזיקה ,ננגן,
נשיר ונתחבר ביחד כקבוצה.
* מדריכה :ויויאן מיוחס
* קבוצות קטנות של עד  8משתתפים בחוג לגילאי  6-12ו.15-25-
* דגש על הכלה ,ביטוי והעצמה אישית של המשתתפים
החוג מתקיים בשיתוף המתנ״ס ,האגף לשירותי רווחה וקהילה במועצה,
קהילה מכילה פרדס חנה כרכור ואקי"ם.
הצטרפו אלינו-להרשמה
פרטים נוספים באתר המתנ"ס או בטלפון 04-6378551

קבוצות "רעים"
ת כנית "רעים" הינה מסגרת חברתית – העשרתית תומכת שמטרתה הרחבת המעגל החברתי ופיתוח המיומנויות החברתיות
למבוגרים ,נוער וילדים המתמודדים עם קשיים במישור החברתי  ,לרוב על רקע של לקויות למידה ,תקשורת ו/או הסתגלות.
במתנ"ס פרדס חנה כרכור פועלות שתי קבוצות – קבוצת נוער צעיר (גילאי  )13-10וקבוצת נוער בוגר (גילאי .)18-14
מטרות הקבוצה :הן הרחבת המעגל החברתי ומתן מענה לשעות הפנאי  ,תוך הקניית מיומנויות חברתיות – הקבוצה מאפשרת
לתרגל מיומנויות חברתיות בסביבה חמה ותומכת  .בנוסף  ,הקבוצה עצמה מהווה קבוצת השתייכות קבועה ומשמעותית עבור
חבריה – הפעילויות בקבוצה מונחות ודרכן נעשית הקנייה של כישורי חיים ומיומנויות חברתיות כגון :עבודה על הבנת קודים
חברתיים ,שיחה והקשבה ,גמישות  ,פתרון קונפליקטים ועוד.
מסגרת :חברי הקבוצה נפגשים במתנ"ס אחת לשבוע  ,לפגישה בת שעה וחצי  ,בעלת אופי חברתי  ,הכוללת שיחות ,סדנאות
,העשרה ובנוסף ,בילויים משותפים מחוץ למתנ"ס .במקביל נערכים אירועים ארציים ,המאפשרים מפגש בין הקבוצות של "רעים"
ברחבי הארץ והרחבת המעגל החברתי של המשתתפים .
מנחה :ענת סבר ,עובדת סוציאלית ,בעלת נסיון בעבודה פרטנית וקבוצתית מידע נוסף על רעים
חפשו ברשת את ׳תכנית רעים׳
לפרטים ניתן לפנות לענת 052-8011316
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חוגים ופעילויות
במרכז קהילתי אור
במועדון קהילתי צמרת

הנחה בהרשמה מוקדמת עד 20.8.19
הרשמה באתר המתנ״ס

רכזת צמרת | דרורית רייך | 054-6261999
רכזת אור | מרגלית בר | 052-4217087
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חוגים מרכז קהילתי אור
שפים צעירים
מדריכה  :פאני פרידון
בישול חובק עולם  ,אומנות הבישול והאפיה
הענקת ידע קולינרי והעשרת ארגז הקלים הנדרש במטבח

קרב מגע חדש
מדריך  :אוריאל תורג'מן ( חיים זוט )
תורת לחימה,נלמד באימונים טכניקות הגנה
ושחרור,שיפור היכולת הגופנית  ,גמישות  ,מהירות כח
מתפרץ וקואורדנציה  ,והרבה ביטחון עצמי  ,קרב מגע
נחשב בעולם למקצוע היעיל ביותר להגנה עצמית .

קורס ארדואינו תלת מימד
חברת גנרייט.

בישול חובק עולם  ,אומנות הבישול והאפיה
הענקת ידע קולינרי והעשרת ארגז הקלים הנדרש במטבח

מועדון חברתי -במרכז אור
בימי ראשון /שלישי /וחמישי בשעות 16:00-18:00
לכיתות א׳-ו׳
במהלך השנה מתקיימות פעילוית נוספות לתושבי
השכונה לציון חגים וימים מיוחדים .

ההאתה יוגה חדש
פיסול ואמנות חדש
מדריכה :דרורית רויך
אם אתם יצירתיים הצטרפו אלינו לחוויית יצירה פיסול וצבע
(בדגש על פיסול וצבע )
נלמד טכניקות פיסול שונות ונפתח את היצירה וטעמו האישי
של כל ילד.
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מדריכה :הילה לולב
בואו לנסות ולהתנסות בתרגול שיעזור לכם לשמור על גוף
ונפש בריאה  ,ילמד אותכם לנשום נכון ,לחזק ולהגמיש
את השרירים והמפרקים.

ריקודים סלונים
מדריך :דוד הירשהורן
נלמד לרקוד טנגו סלסה ואלס לאטינו ועוד ....בשיטה קלה
ופשוטה עם הרבה קסם והנאה .

חוגים מרכז קהילתי אור

שם החוג

מיקום

גיל

יום

5-7
7-9

ריקודים
סלונים

קרב מגע

16:30-17:15
ה’

מבוגרים מתחילים
מבוגרים
מתקדמים
מרכז אור

6-10
10-13
א’-ג’

פיסול ואמנות

ד’-ו’
5-7

שפים צעירים

9-7
5-7

תלת מימד
וארדואינו

מתנ”ס

מועדון חברתי

מרכז אור

א’-ו’

יוגה ההאתה

מרכז אור

מבוגרים

שעה
17:15-18:00
20:30-21:30

א’
ג’
ג׳
א’

20:00-21:00
16:00-16:45
16:45-17:30

מחיר לחודש
₪ 185
לזוג ₪ 360
יחיד ₪390
₪ 130

16:30-17:30

₪ 180
 ₪ 200חד פעמי
לחומרים

16:00-17:00

₪ 180
 ₪ 200חד פעמי
לחומרים

17:30-18:30
17:00-18:00
16:00-17:00

₪ 180
 ₪ 200חד פעמי
לחומרים

א’+ג’+ה

15:30-17:00

ללא תשלום

ב’ ,ד׳

19:10-20:10

 ₪ 190לפעמיים
 ₪150לפעם

א’
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חוגים מועדון קהילתי צמרת
מועדון צמרת

מועדון צמרת משמש מקום חברתי חינוכי וערכי הנותן
מענה בסיסי ועם זאת נרחב יותר ,
פתוח במהלך כל השנה.
המקום בריכוזה של דרורית רויך מאפשר לכל ילד להגיע
בימי הפעילות לשחק וליצור באווירה נעימה וביתית .
אני מאמינה שלכל ילד מגיעה ההזדמנות לגדול בצורה
בטוחה מחבקת עם בטחון ואהבה .
דרורית

חוג גיטרה
מדריך :אלירם אלון
מוזיקה מכניסה קצב ושמחה
מפתחת קואורדינציה והקשבה  ,נלמד מגוון רחב של
סגנונות נגינה

חוג אורגנית
מדריכה :לאה סיטרמן
מוזיקה מכניסה קצב ושמחה ,נלמד לקרוא תווים  ,לנגן
נגינה סימפונית המשפרת קצב ושמיעה מוזיקלית .נלמד
מוזיקה ישראל וקלאסית

זומבה
מדריכה  :גלית קדוש
שיעורי ריקוד קצביים ואנרגטיים המשלבים מוזיקה
ומקצבים בינלאומיים ,היפ הופ  ,סלסה סמבה ועוד....

קרב מגע חדש!
מועדון קהילתי פתוח ליצירה
מדריכה :דרורית
יום חמישי  .ילדי כיתות א'-ו' אומנות ויצירה
יום רביעי .פעילות חופשית ילדי כיתות א'-ו'

שיעור תורה
מדריך :תמיר נחמני
יום ג ויום ה'( .שעות משתנות בתאום עם תמיר)
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מדריך :אוריאל
לימוד טכניקות הגנה ושחרור ממצבים אלימים ברחוב
שיפור יכולת גופנית ,גמישות ,מהירות כוח מתפרץ,
קואורדינציה ובטחון אישי.

התעמלות בונה עצם
מדריכה  :נירה רווה
תוכנית האימונים כוללת  :חיטוב הגוף ,תרגילים לבניית
עצם בעזרת אביזרי התנגדות ,הארכת טווח תנועה ,גמישות,
תרגילי כוח ושיווי משקל .השיעורים מתאימים לכל הרמות
ובדרגות קושי שונות בהתאם ליכולת אישית של כל
מתעמלת .

חוגים מועדון קהילתי צמרת
שם החוג

שם המדריך

גיל
א-ג

אורגנית

לאה סיטרמן

שיעור תורה

תמיר נחמני

גיטרה

אלירם אלון

כדורגל

סיסאי סהלו

זומבה ילדות

גלית קדוש

א׳-ו׳

התעמלות בונה עצם נירה רווה

נשים

קרב מגע

אוראל תורג׳מן

ד-ו
א-ו
ד-ו
ו׳-ט׳

יום
ד׳
א+ה׳
א׳

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

א-ב

16:30-17:30

ג-ד

17:30-18:30
ב׳

17:30-18:30

א׳

18:30-19:30

ב׳

19:00-20:00

ד׳

19:20-20:00

א׳-ג׳

א׳

15:30-16:15

ד׳-ו׳

ה׳

15:30-16:15

מחיר לחודש
₪170
ללא תשלום
₪ 170
₪ 100
₪ 100
₪150
פעמיים בשבוע
 ₪ 80פעם בשבוע

פעמיים בשבוע ₪ 200
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אסיה תורס

בע"מ

תיירות ,הסעות וטיולים לכל חלקי הארץ

שירות אמין אדיב ומהיר

דרך הנדיב  1068 ,2פרדס חנה-כרכור
טל' ,04-6370291 ,04-6274464 :פקס04-6370235 :
bus@asiatours.co.il
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מועדון אדיס

פעילות חוויתית ומעשירות לילדי השכונה ומשפחותיהם
 uתיגבור לימודי ועזרה בשיעורי בית 16:00 - 17:30
 uפעילות של תנועת הצופים במועדון  ,יום ג' 17:30 - 19:00
 uפעילות חברתית ,מגוון משחקי שולחן ,פינת יצירה ,ספרייה עשירה,
פעילות הורים וילדים.
 uבחופשות מגוון פעילויות  ,טיולים  ,בריכה (בתוספת תשלום)

ימי פעילות א'-ד' | שעות 16:00 - 19:00
שכונת מוסקוביץ רח׳ אדנים
רכזת :כרמית בן דוד | 04-6378551

תוכנית עמיתים
"עמיתים" הינה תוכנית ארצית המקדמת השתלבות בקהילה בתחום הפנאי ,של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית.
תוכנית משותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות ,אשר פועלת לקידום תהליך השיקום וההחלמה של אנשים המתמודדים
עם מגבלה נפשית ,בגילאי  18ומעלה ,זכאי סל שיקום .זאת באמצעות השתלבות בפעילויות פנאי וחברה הפתוחות לציבור הרחב
במרחב הקהילתי(חוגים ,סדנאות ,הרצאות ,הצגות וכו) .בכדי לאפשר השתתפות מוצלחת ,מהנה ובעלת משמעות,
"עמיתים" מקנה:
 nליווי אישי ומקצועי על ידי הרכזת
 nמלגה כספית חודשית להשתתפות בחוג על פי בחירת המתמודד
 nאפשרות להתנדב בקהילה ו/או לקבל ליווי של מתנדב
בתהליך ההשתלבות
 nאפשרות להשתתף בקבוצה משולבת במקביל לפעילות במישור הפרטני ,פועלת "עמיתים" גם במישור הקהילתי ומקיימת
מגוון פעילויות הסברה לקהלים שונים ,לצמצום הסטיגמה ולשינוי עמדות בחברה כלפי אנשים המתמודדים עם מגבל נפשית.
רכזת עמיתים :עו״ס ענת רודמן ברקאי

אימייל | bamitim@pardesha.matnasim.co.il :טלפון077-7378500 :
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במהחול
מנוי ל 3-מופעי מחול
ימי חמישי | 20:30
פרטים וטופסי הרשמה | phk. smarticket.co.il. :טל04-6271420 :

ערב חשיפה יתקיים ב30.10.19-
במתנ״ס פרדס חנה כרכור
לפרטים והרשמה 04-6378551

מרכז אמנויות הבמה
42

ע״ש משה מאיר

מתנ״ס פרדס חנה כרכור

עונת המנויים
לתיאטרון

2019-2020

מרכז אמנויות הבמה
ע״ש משה מאיר

מתנ״ס פרדס חנה כרכור
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קט מנוי

מנוי ל 5-הצגות | גילאי 4-7
ימי שני ושלישי | 17:30

הור
בפים יקרים!
רדס ח
על מנו נה כרכור
י להצ
לא מגות ילדים
וותרים

פרטים וטופסי הרשמה | phk. smarticket.co.il. :טל04-6271420 :
תוכי שם שם
 19 + 18בנובמבר
תיאטרון גושן
זרעים של אמת
 7 + 6בינואר
ת .אורנה פורת לילדים ונוער
שקשוקה ושוד הלימונים הגדול
 25+24בפברואר
ת .אורנה פורת לילדים ונוער
מלך היער
 5 + 4במאי
תיאטרון גושן
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צלם | כפיר בולוטין

טובים השניים
 2 + 1ביוני
ת .אורנה פורת לילדים ונוער

חוגגים בחגים

מנוי ל 4-הצגות תיאטרון | גילאי 7-12
בשעות  17:00וב19:00 -

פרטים וטופסי הרשמה | phk. smarticket.co.il. :טל04-6271420 :

ב
פרדס
ח
נ
ה
ה
ילדים מב כרכור
קשים
מנוי ל

הצג

ות
ל
י
ל
ד
י

ם

הלב
 29בדצמבר
תיאטרון המדייטק
יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל

אדיסון
 3בפברואר
ת .אורנה פורת לילדים ולנוער
שבעת הגמדים הסיפור האמיתי
 2במרץ
ת .אורנה פורת לילדים ולנוער
גברתי הרקדנית
 17במאי
תיאטרון השעה הישראלי

ע״ש משה מאיר

מתנ״ס פרדס חנה כרכור
t a r b o t . p a r d e s @ g m a i l . c o m

צלם | כפיר בולוטין

מרכז אמנויות הבמה

45

לתיאטרון
במה
במה לתאטרון
סדרת
ל 6-הצגות תיאטרון |  5הצגות ואחת בחירה
מנוי
ימי ד׳ ,ה׳ |  | 20:30מוצ״ש | 21:00

יתכנו שינויים | מספר המקומות מוגבל

פרטים וטופסי הרשמה |  | phk. smarticket.co.il.טל04-6271420 :
השיבה |  9 ,7 ,6בנובמבר | ת .הקאמרי
משפחה חמה |  21 ,19 ,18בדצמבר | ת .בית ליסין
לשם ובחזרה |  ,30, 29בינואר  1בפברואר | התאטרון העברי
עבדאללה שוורץ |  21 ,19 ,18במרץ | ת .בית ליסין
לא לריב | תאריך יפורסם בהמשך | ת .הקאמרי

הצגות בחירה יפורסמו בהמשך...

מרכז אמנויות הבמה
ע״ש משה מאיר

מתנ״ס פרדס חנה כרכור
tarbot.pardes@gmail.com
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ראשון בתרבות
עונה 9

צלם :אייל בן יעיש

ימי א׳ |  | 20:30במרכז אמנויות הבמה
 | 24.11.19הרב שי פירון

צלם :אילן בשור

קו התפר  -הצעה לישראליות חדשה
מתרבות של הישרדות לתרבות של תיקון

 | 15.12.19טל פרידמן

צלם :יח״צ

״מה למדתי מהבת שלי״
מפגש אישי ומרתק עם האיש שנדמה לכולנו שאנחנו ממש מכירים אבל
בעצם אנחנו יודעים עליו מעט מאוד .טל פרידמן לראשונה בחייו
משתף את הקהל במסע האבהות המטלטל שלו.

צלם :דני קמינסקי

 | 19.1.20אוהד חמו כתב ישראלי בשטחים
שינויים ובתהפוכות בזירה הפלסטינית.
הרצאתו מספקת הצצה נדירה אל חייו של הכתב הישראלי השוהה
לעתים קרובות בשטח פלסטיני עוין.

 | 15.3.20מריומה קליין

ההרשמה
בעיצומה!
מנוי יחיד₪ 250 :
מנוי זוגי₪ 480 :
כרטיס₪ 60 :

דרך בית השנטי  -הרצאה מקיפה אודות התפתחות העמותה
וסיפור חייה של מריומה כפורצת דרך בתחום הטיפול בנוער
בסיכון וסכנת חיים בישראל.

 | 17.5.20צופית גרנט

דלתות מסתובבות
ערב מרתק על החלטות נוקבות ,בחירה בטוב
ובאופטימיות ,אנרגיות וקבלת השראה.

רכישה באתר המתנ״ס |  04-6378551 | 077-7378530שלוחה 3
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בת קול ברוח

מפגשי אמן | ימי ה'  | 20:30באולם הספרייה המרכזית

 | 03.10.19לאה שבת

מוסיקאית יוצרת וזמרת הנשמה במפגש מרגש .הסיפורים מאחורי
השירים המוכרים והאהובים ,שזורים בדרכה הרוחנית והאישית.

 | 19.12.19אורי רווח

קולות פשוטים Simple Voics
מפגש עם האומן הרב תחומי אורי רווח ,נתוודע לקולות השירה
הסימבולית ,נחשף להשתלבותם של טעמי המקרא במארג
השירה האומנותית העכשווית.

 | 20.02.19ישראל כסיף קול המלאכים

 | 26.03.19ויקטוריה חנה ״פה בורא עולמות״
אמנית הקול הבינלאומית ויקטוריה חנה ,במפגש על עבודתה
המוזיקלית עם שפה וקול תוך שימוש בטקסטים עבריים עתיקים מפגש
אינטראקטיבי בו יתנסה הקהל ווקאלית ויפגוש את עולם הקול והשפה
מנקודת ראות חדשה ומהפכנית

Muperphoto

מוזיקאי מקומי שעוסק בקשר בין מוזיקה ונפש נפגע הלם קרב
במלחמה מחבר אופרת הרוק "ילד תוף" שבה בוא מגולל את סיפורו
האישי .וכאן במופע עם ילדי תסמונת דאון הוא יוצר לנו קשר של אהבה
וחמלה מופלא בין העולמות עם "קול המלאכים".

מחיר מנוי 120 :ש"ח | מחיר כרטיס בודד |  40ש"ח

רכישה באתר המתנ״ס |  04-6378551 | 077-7378530שלוחה 3

ימי ב' |  | 20:00מתנ"ס פרדס חנה | מנחה :יהודה טאובמן ומנחים אורחים
פעם בשבוע נפגשים לשיחה ,דיון ולימוד על חמשת הפרקים השבועיים
ולהרחבת דעת על פרשנות ,חברה ,תרבות ,אמנות ,היסטוריה ,אקטואליה ועוד
באמצעות הנחייה מקצועית ובאמצעות חכמת המשתתפים.
מפגש בודד |  30ש"ח כרטיסיה ל 4-מפגשים |  80ש"ח
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סלון ספרותי

| מועדון קוראים

ימי חמישי  | 20:00בספרייה המרכזית (המתנ"ס)

בשיתוף עם ספריות פרדס חנה כרכור
מנחים מתנדבים מתחומי דעת שונים תושבי פרדס חנה כרכור והסביבה.
שמחים לחלוק איתכם שנה שלישית של הנאה מספרות טובה ,דיון בנושאים העולים מהספרים,
תובנות אישיות וחדוות המפגש .השנה תוקדש כולה לספרות ישראלית.
מגוון מרתק של ספרים וסופרים מתקופות שונות וסוגות מגוונות.

 12.09.19מפגש פתיחה חגיגי עם הסופר דויד גרוסמן על ספרו "אתי החיים משחק הרבה".

24.10.19
28.11.19
02.01.20
13.02.20
19.03.20
28.05.20

מנחה :אוקי שפרן הספר" :מחר ניסע ללונה פארק" | אילנה ברנשטיין בנושא :נשים  -בין שפיות לשיגעון.
מנחה :ד"ר גיתית שמעון הספר" :המדריך לימים הקרובים" | יואב בלום בנושא :עולמות נפגשים
מנחה :ענת מיטלמן הספר" :נער האופניים" | אלי עמיר בנושא :אוהבים עליה – אוהבים גם עולים?
מנחה :שרון קנטור הספר" :זכרון דברים" | יעקב שבתאי בנושא :ספרות ללא גאולה
מנחה :עופר בור הספר" :שואה שלנו" | אמיר גוטפרוינד בנושא :מה עושים עם הזיכרון
מנחה :הגר אלון הספר :עין כמונים (החתול בלול התרנגולות) | אפרים קישון הנושא :כיוצר ביד החומר
המציאות עולה על כל דמיון
כ
ר
כ
ו
ר

בית מדרש אלול | הזמנה ללימוד

נווה פרדסים

יש להרשם מראש טל'  04-6378551שלוחה  3או באתר מתנ"ס פרדס חנה
הכניסה חופשית (למעט מפגש פתיחה חגיגי )
כרטיסים למפגש פתיחה אתר הספריות phk.libraries.co.il
טל׳ 04-8833565

פ ר ד ס

ח נ ה

ספריות פרדס חנה-כרכור
ע ״ ש

א ל י

כ ה ן

ימי ד׳ | מנחה :יהודה טאובמן

אלול הוא מרכז ישראלי ללימודי יהדות ,מיועד לנשים וגברים ,חילוניים ודתיים המעוניינים ללמוד את מקורות היהדות תוך
שיח פתוח מכוון לגילוי הזיקה האישית של הלומד למקורות ישראל ולבדיקת הרלוונטיות שלהם לחיי היום יום .הלימוד
נעשה בחברותות ובמעגל מונחה תוך שילוב בין מקורות עתיקים ,כתבי הגות ספרות ,שירה ועוד ,היוצרים את המכלול
הרחב הנקרא מקורות ישראל .באלול שואלים שאלות ביחד וחוזרים בתשובות שונות וכולן קבילות.
עלות₪ 1200 :
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מי הם
הנביאים
של ימינו ?

ימי א' |  | 20:30מרכז אמנויות הבמה

 | 5.1הנביא כאיש תקשורת המונים

בהרצאה נעמוד על ההבדל בין "נביא אמת" ל"נביא שקר" כמו על ההבדל בין
עיתונות עצמאית לעיתונות מגוייסת .נתבונן ונקשיב לנביאים שונים ונראה עד
כמה קשה להבחין בין זה לזה.

 | 26.1הנביא כאיש הרוח

מה תפקידה של הרוח במדינה? איך מתייחסת החברה לאיש הרוח ואיך הוא
קונה את מעמדו? נראה את הלעג שלעגו מימי ראשית הנבואה לאנשי הרוח
האלה ("הגם שאול בנביאים"?) ועד לקריאה הציבורית שקובעת "משוגע איש
הרוח".

 | 2.2הנביא כשחקן תיאטרון

רגילים לחש׳׳וב על התיאטרון כיצירה קלאסית של תרבות יוון שנועדה להעביר
מסרים חברתיים במדיה בימתית .אבל הרבה לפני כן היו אלה הנביאים שהופיעו
בחוצות בסוג של תיאטרון יחיד וביקשו להשפיע על דעת הקהל .נראה את גדולי
הנביאים במופעם – ישעיהו ,ירמיהו ויחזקאל על במת המשחק.

 | 16.2הנביא כקטיגור וכסניגור של העם

הרב ד"ר בני לאו

בדרך כלל רגילים לראות את הנביא כמוכיח ומטיף בשער לתקן את קלקולי
החברה .הבולט בכולם הוא אליהו הנביא .אבל במבט חודר יותר נגלה שיש ציפייה
גדולה מהנביא להיות שליח ציבור שנעמד בשער העם ובכוח תפילתו וחיבורו
לשמים מייצר תנועה של סניגוריה ציבורית.
מחיר מנוי יחיד  | ₪120מנוי זוגי ₪ 220
מחיר כרטיס בודד ₪ 40

רכישה באתר המתנ״ס |  04-6378551 | 077-7378530שלוחה 3

סרט ושיח
הקרנת הסרט 'גיבורי סלוניקי'

יום השואה הבינלאומי | יום ב' | 20:30 | 27.1

בימוי :טום ברקאי הפקה :יגאל פומרנץ
אחרוני הניצולים של מחנה ההשמדה אושוויץ ,מישירים מבט למצלמה ,ומספרים בפשטות ובגילוי לב את
סיפור השמדתה של קהילת יהודי סלוניקי .דרך תיאור המאבק היומיומי להישרדות ,ההתלבטויות הקשות
וגילויי אנושיות בסיטואציה לא-אנושית ,מתגלה הסיפור שטרם סופר של קהילה חמה ומפוארת שהוכחדה
כמעט כליל בשואה.
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2020 - 2019
סדרת בארץ אהבתי

ימי ב' | 19:00 - 07:30

סידרת הסיורים בארץ אהבתי מציעה מגוון גדול של נופים ,אתרים ונושאים שלפעמים נדמה שכבר מיצינו ובכל זאת רב בהם
החדש על המוכר .בגאוגרפיה המצומצמת של ארצנו הקטנטונת יש אינספור זויות הסתכלות ,התייחסות ומחקר והסיורים
המוצעים להלן מנסים ללכת אל הזויות הפחות מוכרות לקהל בצד הטבע הפורח שאליו כולם רוצים לחזור מדי שנה .מקווים
שתמצאו בהם עניין.
4.11.19
9.12.19
6.1.20
10.2.20
2.3.20

| דרום הר חברון | יער עתיר והר עמשה | מדריכה ורד אביבי
| גליל | אל עולמם של הדרוזים | מדריך עדנן כבישי
| חוף הכרמל | אהבה ורומנטיקה בחוף הכרמל | מדריכה דליה שוטלנד
| דרום אדום | "הי דרומה" | מדריכה ורד אביבי
| גליל | בעקבות קהילות מיוחדות בגליל הגבוה | מדריכה עדי זרחי

דמי השתתפות בסידרה |  | ₪ 930בסיור בודד | ₪ 200

יום שישי הקצר
ימי ו'

יציאה כמפורט בגוף הטיול ,חזרה
כשעה לפני כניסת השבת
יום שישי  -סוף השבוע המבורך  -הוא ההזדמנות המצויינת של כולם לנוח מטרדות היום יום ולמלא מצברים בחוויות חדשות,
בתכנים אחרים ואיכותיים ,במקומות בלתי שגרתיים ובהארה של פינות ששטף הארועים בחיים האמיתיים איננו מאפשר.
קבוצת מדריכים משובחים עומדת לרשותכם כדי לעורר מחשבה נוספת בהוליכם אתכם להנאה בשבילים מיוחדים.
 | 25.10.19שפלת יהודה | דמויות שעשו הסטוריה | מדריך חיליק אברג׳יל | 07:30
 | 15.11.19בין טול כרם לנתניה | ״המותניים הצרים של המדינה" | מדריך שי רוזן | 06:30
 | 13.12.19נווה צדק | נשב עם גוטמן ברחובות נווה צדק | מדריכה יפעת אביצדק קלפה | 06:30
 | 14.02.20כנרת | סודות הכנרת או חלומות לחוף האגם | מדריך מורן גלאון | שעת יציאה 06:30
 | 20.3.20הרי ירושלים | הפלמחניקיות | מדריך :עפר רגב | שעת יציאה 06:30
דמי השתתפות בסידרה |  | ₪ 930בסיור בודד | ₪ 200

52

פרטי הטיולים המלאים באתר המתנ"ס | ניתן לבצע רכישה דרך אתר המתנ"ס

מלקטים

ימי שישי | 15:30 - 10:00
סיורי ליקוט ובישול בהדרכת יתיר שדה
לאוהבי הטבע ,אוהבי האוכל ,אוהבי הבישול ושוחרי האיכות .צידי הדרכים והשטחים הפתוחים מתגלים כמקור לשפע של
מזון 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.
 | 20.12.19בצל אלון ואלה  -צמחי החורש הים תיכוני
 | 24.1.20נצא אל השדה
 | 21.2.20אל המעיין צמחיית מים וצמחיית גדה
 | 13.3.20ליקוט לאורך חופי הים התיכון
 | 1.5.20ימי ראשית הקיץ
דמי השתתפות בסידרה |  | ₪ 700בסיור בודד | ₪ 160

מוזה ומוזיאון

ימי ד' |  | 18:30 - 07:30בהדרכת לאה פופר
עיצוב ואמנות – מהבלטה לשטיח איך אומרים "באוהאוס" בעברית?
בשנת  2003זכתה העיר תל-אביב בתואר שימור מורשת עולמית בזכות למעלה מ 3500-מבנים אשר נבנו בסגנון ה"באוהאוס".
בית ספר אשר קם בגרמניה לאחר מלחמת העולם הראשונה בנה תפיסה חדשה המחברת בין עיצוב למבנים וחפצים
שימושיים ולאמנות מודרנית .סדרת הטיולים מוקדשת השנה ליחסי הגומלין בין עיצוב לאמנות כפי שאלו באים לידי ביטוי
באדריכלות ,עיצוב פנים ,אריגה ,פיסול ,אופנה והגלובליזציה.
 | 30.10.19תל-אביב | איך אומרים "באוהאוס" בעברית? בין שיק לשוק
 | 27.11.19עמק יזרעאל | ביקיליס ובאוהאוס בין אמנות לעיצוב בתנועה הקיבוצית
 | 18.12.19חולון | חתומה באבן? הנעליים נועדו להליכה? עיצוב ואמנות
 | 26.2.20ירושלים | בצלאל ,מוסללה וביתא מעצבים חברה בעיר הקודש
 | 25.3.20ראשון לציון | בנעליה  -ממטרייתה ושמלת התחרה
 | 6.5.20חיפה | הלבניה שהתחפשה ,חפצי נוסטלגי וציורי קיר בחיפה
 | 10.6.20תל אביב | ביאנאלה בין עיצוב לאמנות מהבלטה לשטיח
דמי השתתפות בסידרה |  | ₪ 1400בסיור בודד | ₪ 220

פרטי הטיולים המלאים באתר המתנ"ס | ניתן לבצע רכישה דרך אתר המתנ"ס
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קורסי בוקר | בהנחיית רונית תל ורד

מאמנת בכירה ומנחת קבוצות ,מטפלת זוגית ומשפחתית ,יועצת ארגונית

פיתוח חוסן נפשי

להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה
שנתי |  28מפגשים
ימי א׳ | 24.5.20 - 27.10.19 | 11:15 - 08:00

שנתי (סמסטר א'+ב') |  28מפגשים
ימי ג׳ | 23.6.20 - 29.10.19 | 14:15 - 11:15

כשהמציאות מאכזבת ,כשמדאיג ומטריד ,כשאין תמיכה ואפילו
כשנדמה 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.

לחיות בשמחה ,להרגיש שאפשר ,להעז לשנות ,לממש פוטנציאל,
לגייס מוטיבציות ולסחוף אחרים  -הקורס יאפשר לכם לבחור
בחיים שתמיד רציתם .מוזמנים למסע מרתק של למידה על
עצמכם ועל אנשים בכלל ,המתחיל בזיהוי המכשולים המעכבים
אותנו ומסתיים בהשגת המטרות במישור הזוגי ,המשפחתי
והמקצועי .באמצעות מנגנוני חשיבה מאפשרי שינוי ,דפוסי
התנהגות מקדמים ויכולת רגשית להתמודדות .בקורס תיחשפו
לארגז כלים אינטגרטיבי מתחומי האימון Coaching, EMDR,
 ,TOCפסיכודרמה ,NLP ,Voice Dialog ,פסיכולוגיה חיוביתCBT ,
 ,Mindfulnessתקשורת אפקטיבית ועוד.
מחיר |  | ₪3340למורים | מוכר לגמול |  116שעות

מחיר |  | ₪3340למורים | מוכר לגמול |  116שעות

אימון

Coaching

היכולת להוביל שינוי
שנתי |  28מפגשים
ימי א׳ | 24.5.20 - 27.10.19 | 14:15 - 11:15
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העצמה ופיתוח אישי

להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך

לקדם את הילד שמדאיג אותי

שליטה בחיים  -בחירה והתמודדות
סמסטר א' או סמסטר ב' |  15מפגשים
ימי ד׳ | 5.2.20 - 23.10.19 | 12:15 - 09:00
ימי ד׳ | 24.6.20 - 12.2.20 | 12:15 - 09:00

רוצים לחולל שינוי באנשים? זה הקורס בשבילכם! הקורס יקנה
לכם כלים אימוניים ותקשורתיים מעשיים להעצמת אנשים
והכוונתם בצורה ממוקדת ופרקטית להשגת מטרותיהם .נרכוש
טכניקות אבחון ייחודיות לזיהוי 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.

כהורים ואנשי חינוך אנחנו מתמודדים בדאגה וכאב עם הילדים
שלקויות הלמידה ,הפרעות הקשב והריכוז או קשיים חברתיים
והתנהגותיים משפיעים על חייהם כמעט בכל תחום .הם נוטים
לדימוי עצמי נמוך ,מתקשים לשתף פעולה והתקשורת מולם
מאופיינת בתסכול ,אכזבה ,חוסר אונים ודאגה .הקורס יקנה
כלים אימוניים מעשיים להתמודדות עם הקושי המשפחתי
ושיפור תוצאות והישגים אישיים של הילדים שמדאיגים אותנו,
בהיבט הלימודי ובהיבט הרגשי.

מחיר |  | ₪3340למורים | מוכר לגמול |  116שעות

מחיר |  | ₪1720למורים | מוכר לגמול |  60שעות

קורסי ערב | בהנחיית רונית תל ורד

מאמנת בכירה ומנחת קבוצות ,מטפלת זוגית ומשפחתית ,יועצת ארגונית

על יחסים ומפתחות ללב

׳מדברים את החיים׳

ימי א' | 12.1.20-27.10.19 | 21:30-19:00

ימי ד' | 1.1.20-23.10.19 | 21:30:19:00

ניהול מוצלח של זוגיות ,משפחה ,קבוצת חברים ואפילו צוות
בעבודה תלוי ביכולת לייצר ולשמר יחסים בריאים ,פתוחים
והדדיים עם הסובבים.
באמצעות מודלים מעולם הפסיכולוגיה והאימון ניישם כלים
להתמודדות עם ה"חבלנים" הטיפוסיים של קשרים בין אישיים,
נכיר יחד את המפתחות ללב של כל אחד מאיתנו ונתרגל תקשורת
מקרבת שתאפשר לנו להגיע לאנשים אחרים.
מוזמנים לבחור לעבוד על הקשרים החשובים בחייכם ולהרוויח את
ההזדמנות לחוות מערכות יחסים כמקור לביטחון ,אושר ועוצמה
פנימית.
מחיר | .₪ 2,150

בוגרי קורס "חוסן נפשי" או "העצמה" בהנחיית רונית תל ורד,
מוזמנים אחת לשבועיים למפגש העשרה בכלים ותובנות
המאפשרים לחזק ולשמר את שרירי החוסן הנפשי ותחושת
ההעצמה הפנימית בשגרה .זו ההזדמנות להפוך את אותם כלים
ותובנות לחלק מהיום יום שלנו ,באופן אקטיבי ומעשי ,ולתרגל
את אותן הבנות שרכשנו ברמת היישום דרך דוגמאות מחיי היום
יום .למה כדאי? כי חוסן נפשי ,תחושת העצמה ומודעות הם
שרירים שצריך לאמן כדי לשמר .כי מסגרת משותפת עם אנשים
שעברו מסע דומה מאפשרת לאמן את השרירים האלו.
כדי שאותן תובנות ימשיכו להיות חלק מהיום יום באופן טבעי .כי
מגיע לנו לפרגן לעצמנו התבוננות דינאמית בתחושות שלנו ,ובמה
שקורה לנו ,באופן שיאפשר להתמודד עם האתגרים המשתנים
שהחיים מזמנים לנו .והכי חשוב  -כדי ש"לחגוג את החיים" תהיה
מציאות ולא מנטרה.
מחיר |  2,150ש"ח

אושר מעבר לפינה
ימי א' | 22.3.20-19.1.20 | 21:30:19:00
מי מאיתנו לא חלם להיות מאושר באמת ,להתעורר כל בוקר
ולהרגיש משמעות ואנרגיה לממש אותה?
בקורס נפגוש ידע תיאורטי וכלים פרקטיים ליישום גישה חיובית
ממוקדת עתיד ,איתור מוטיבציות פנימיות המאפשרות
להרגיש מאושרים ובחירה יום יומית באושר כדרך חיים ולא רק
מטרה לשאוף אליה.
יחד נצלול למסע משותף אל עבר האושר ,במהלכו נכיר את עצמנו
ואת האושר שלנו ונתרגל באופן מעשי את הטכניקות להגיע אליו.
מתכונת המפגשים 10 :מפגשים בימי ראשון ,בין  19:00ל.21:30-
המפגשים יחלו ביום ראשון ה.22.03.20-
מחיר | .₪ 2,150

לבחור בעצמך – משחיקה לצמיחה
ימי ד' | 25.3.20-15.1.19 | 21:30-19:00
על הקורס :קשה להתחיל לצעוד מהשגרה השוחקת אל השינוי
שאנחנו כל כך מייחלים לו.
בלבול ,תסכולים ,פחדים ודפוסי חשיבה מעכבים מונעים מאיתנו
לבחור בעצמנו את עצמנו על פני כל אותם אילוצים אחרים.
בקורס נשאל את עצמנו לאן אנחנו רוצים להגיע ולמה דווקא
לשם? מה מעכב אותנו ואילו ערוצי התמודדות יכולים לסייע?
נכיר את העקרונות החשובים להצלחה של תהליכי פיתוח אישי
ושינוי והדרך ליישם אותם.
בקבוצה נעבור יחד תהליך אישי מעצים ונאפשר לעצמנו לברוא
מחדש את החיים.
מחיר | .₪ 2,150
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קורסים בהנחיית :שרית למפרט שושן
בגישת NLP

מנחה בכירה ב  ,NLPמאמנת אישית
 ,NLP TRAINERמורה ליוגה ובוגרת בצלאל.

אי של שקט

מקשיבה פנימה מקשיבה החוצה
תקשורת מקדמת "-אני מקשיב לך"
שנתי |  32מפגשים
ימי ה׳ | לנשים בלבד | 14.5.20 - 5.9.19 | 10:40 - 08:00
רוצה לחוש רגועה? ללמוד לייצר איים של שקט בחייך?
להיות קשובה לעצמך וליקרים לך? חשוב לך להשפיע
על מיטביות בחיים שלך? החיים המערביים מזמנים לנו
ימים של עומס המלווים בתחושת אי שקט .לעיתים נפגע
הקשב והריכוז ,לעיתים העומס מייצר קושי בלקיחת סדרי
עדיפויות או מופיעות תופעות של מתח בגוף .גם וויסות
רגשי ושינויים הורמונליים הינם חלק מהגורמים לתחושה
זו .במפגשים נתרגל תרגול חוויתי ומעצים ליצירת איים של
שקט בחיים .נקבל ארגז כלים אפקטיבי ליצירת הקשבה,
רגיעה ,שליטה עצמית ,קבלה ,חיוביות ושמחה .כל מפגש
מתחיל בתרגיל יוגה נשית ,בשילוב תרגילי מוח ,מדיטציה
ותרגילי נשימה .נשלב כלים ותובנות מעולם הבודהיזם,
מיינדפולנס ,תקשרות מקרבת ו.NLP -
מחיר |  | ₪3340למורים | מוכר לגמול |  116שעות

56

 NLPחולמות מגשימות

פיתוח כישורי הצלחה

ימי ה' |  15מפגשים
סמסטר א׳ | 19.12.19 - 5.9.19 | 14:15 - 11:15
סמסטר ב׳ | 30.4.20 - 2.1.20 | 14:15 - 11:15
מהם החלומות שלך?
איזה חלום היית רוצה להגשים כבר השנה?
מה גורם לאנשים להצליח? מה גורם לי להצליח בחיי?
בקורס נלמד להפוך חלום לתוצאה ,נזהה אמונות מגבילות
ונהפוך אותן לאמונות שתומכות בנו .נלמד כלים מגישת
 - NLPחקר המצויינות ,כלים בתקשורת להצלחה ,טכניקות
יצירתיות להגשמה ,ונחווה כיצד דרך הדמיון אנו מתקדמים
ליצירת תוצאות רצויות בחיינו קורס מעשי זה ימנף אותך
משמעותית להצלחה הבאה שלך.
מחיר |  | ₪1720למורים | מוכר לגמול |  60שעות

עיצובים

יופי של אירוע

תכנון ועיצוב אירועים
סמסטר א' | ימי ה׳ |  12מפגשים
6.2.20 - 31.10.20 | 13:15-09:00
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 ועיצוב
אירוע אמיתי כפרויקט סיכום משותף .חוויה יצירתית
מחכימה ומעשירה.

סדנת צילום במצלמה דיגיטלית
 10מפגשים | ימי ג' | 14.1.19 - 5.11.18 | 20:00 - 17:00

מנחים :סבסטיאן ויתקין ושרה ברנשטיין
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,
צילום אובייקטים בתנועה ,מושגים מתקדמים בחשיפה ,כלים
ומיומנויות לצילום בתנאי תאורה קשים ומתחלפים ועוד .בעידן
בו הצילום הפך להיות חלק בלתי נפרד משגרת חיינו אנו מזמינים
אותך להתעמק וללמוד את האומנות הייחודית הזו.
מחיר |  860ש"ח

מחיר |  | ₪1720למורים | קורס חובה |  56שעות

עיצוב ישראלי עכשיו

תכנון ועיצוב של חללים תפקודיים
סמסטר ב' | ימי ה׳ |  15מפגשים
25.6.20 - 20.2.20 | 12:15-09:00
מנחה :אורנה מאירי ,מעצבת אירועים ותפאורות
הקורס יקנה כלים תיאורטיים ומעשיים להבנה בסיסית של
עולם עיצוב חללים פונקציונאליים ,הערכה ושיפוט נכונים
ובחירת אפשרויות התכנון העדיפות.
התאמת העיצוב לאקלים ,לתרבות ולאופי המשתמשים
בו .יצירת הרמוניה בין הריהוט ,הצבע ,התאורה ואביזרים
נלווים .כללי זהב לסידור וארגון החללים השונים בהתאם
לתפקודיהם ,מגוון רעיונות חדשניים אשר ישמשו השראה
לתכנון באווירה נעימה.

מהטלפון למסך

סדנת צילום ועריכת וידאו בסמארטפון
 10מפגשים | ימי ב' | 27.1.20-4.11.19 | 20:00-17:00
מדריך | איתי קן-תור ,צלמת פרסום ותעשייה המתמחה בצילום
מסחרי בגישה אמנותית
כבר בשנת  .1948אחרי  70שנה חזונו מתגשם במכשיר הטלפון
הנייד שלנו .כיצד נוכל להפוך ל"סופרים" של השפה האודיו
ויזואלית? בסדנה נרכוש כלים ליצירת סרטונים איכותיים בטלפון
הנייד ,נלמד את רזי הצילום ,ההקלטה העריכה והפסקול ,עקרונות
התסריט והתיעוד ,וניישמם הלכה למעשה באמצעות יצירת
סרטונים בטלפון הנייד  -מרעיון להפצה.
מחיר |  860ש"ח

מחיר |  | ₪1720למורים | מוכר לגמול |  60שעות

57

גוף ,רוח ,נפש | קורסים

כתיבת סיפור חיים  -כתיבה יוצרת
ימי ד׳ |  15מפגשים
סמסטר א׳ | 5.2.20 - 23.10.20 | 20:00 - 17:30
סמסטר ב׳ | 24.6.20 - 12.2.20 | 13:45 - 10:00
מנחה איטו אבירם
סופר עורך ועיתונאי
סדנת כתיבה לפרוזה וסיפור חיים .בקורס ילמדו המשתתפים
כיצד לאתר סיפור ,כיצד להעניק להם הדגשים משמעותיים ,באילו
טכניקות להשתמש ואיך להפוך זוטות של יום-יום לסיפורים
כתובים היטב ,ערוכים היטב ,מסקרנים ומרתקים.
מחיר |  | ₪1720למורים | מוכר לגמול |  60שעות (סמס' ב' בלבד)

תזונה נבונה ואורח חיים בריא
סמסטר א' | ימי ג׳ |  15מפגשים
14.1.20 - 3.9.19 | 11:15 - 08:00
מדריכה :סיגל בן נתן ,תזונאית ונטורופטית ND

בקורס נלמד על המרכיבים המרכזיים היוצרים בריאות או לחלופין
גורמים מחלה ,נלמד להיות "סוכני שינוי" לעצמנו ולסביבתנו
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.
הקורס כולל סדנאות להכנת שייקים ואוכל בריא.
מחיר |  | ₪1720למורים | מוכר לגמול |  60שעות

תיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית
ללמוד | לשחק | להופיע

סמסטר א' | ימי ב׳ |  13מפגשים  2 +הצגות תאטרון
24.2.20 - 4.11.19 | 12:15 - 09:00
מנחה אליענה שכטר

שחקנית ,במאית ,מנחת קבוצות תיאטרון לילדים נוער ומבוגרים
מהם הכלים שמצויים בידינו כדי ללמד באופן יצירתי ,חדשני,
מסקרן? כתרגול השפה התאטרונית מאפשר פיתוח של יכולות
ביטוי עצמי מול קהל ,חשיבה יצירתית ,עבודה קבוצתית ויישוב
קונפליקטים.
הקורס יקנה כלים יישומיים לשילוב התיאטרון בחיי היומיום,
בעבודה ,במפגש עם אנשים וכו'.
מחיר |  | ₪1720למורים | מוכר לגמול |  60שעות
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הגינה ליד ביתי

קורס גינון ביתי

ימי א' |  10מפגשים
7.6.20-1.3.20 | 19:00-17:00
מדריך :שוקי אסקין

לאורך הקורס ,המבוסס על תורת החקלאות האורגנית ,נלמד על
עקרונות קיימות וסביבה ונחשוב איך ניתן ליישם עקרונות אילו
בגינתנו .נלמד כיצד לתכנן ולעבוד ונהנה מפירות עבודתנו .נקים
ערוגות ,נתקין מערכת השקייה ,נתנסה בדישון ונייצר קומפוסט,
נכין חומרי הדברה מחומרים טבעיים ולבסוף נאכל מפרי עמלנו.
הקורס ישלב למידה תיאורטית ועבודה מעשית ,חווייתית בשטח
יחד עם הענקת כלים פרקטיים לגינות הפרטיות של המשתתפים.
מחיר |  60 | ₪960שעות
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הסטודיו בקתדרה

לתפור בכיף

קליגרפיה

אותיות וכתב הרבה יותר מכתיבה יפה

קורס שנתי ספט׳-יולי ( 11חודשים)
ימי א׳ ,ב׳
ימי ג׳ 11:00-08:00
ימי ד׳ 11:00-08:00
ימי ה׳ 11:00-08:00

20:00-17:00
14:00-11:00
14:00-11:00
14:00-11:00

20:00-17:00

מנחה :נטליה ריצבסקי
תפירה יצירתית ,לכל מי שמעוניין לפתח את כישוריו
היצירתיים ולהנות מעשייה בתחום התפירה באופן ידני
ובאמצעות מכונת תפירה.
מנושאי הקורס :יסודות התפירה הידנית ,לימוד תפירה על
מכונה באמצעות מגוון רחב של תרגילי התנסות מדורגים
הלכה למעשה .העתקת גזרות מוכנות ,הכנת מוצרים
שונים ,כל אחד על פי רצונו וחלומו .כגון :בובות ,חיות
מלבד ,סיכות ראש ,מחזיקי מפתחות ,עטיפות למחברות,
כריות ,אפליקציות ,שמיכת טלאים לתינוק ,בגדים ,תיקים,
ועוד.
מחיר |  280ש"ח לחודש  ₪150חומרים חד פעמי
למורים | קורס רשות |  56או  112שעות

ימי ג׳ |  10מפגשים
סמסטר א׳ | 7.1.20 - 29.10.19 | 20:00-17:00
סמסטר ב׳ | 19.5.20 - 4.2.20 | 20:00-17:00
מנחה :יורם קפלן

מייסד המרכז לקליגרפיה מודרנית ,מעצב תעשייתי בוגר בצלאל.
קורס ייחודי המיועד לכל מי שרוצה לעשות שימוש מגוון
ורחב ביכולותיו היצירתיות ולהביאם לידי ביטוי מעשי
בפיתוח עיצובים משולבי אותיות ואלמנטים גרפים עכשווים.
אמנות הכתיבה ביד ,lettering ,מאפשרת להוסיף ייחודיות,
גיוון ואסתטיקה למוצרים שונים המקיפים אותנו במרחב
החיים.
מחיר  | ₪860 :למורים | קורס רשות |  30שעות

נסגרה
ה
ה
ר
ש
ה
מה
קורסים
מ
ל
א
י
ם
עיצוב ופיסול קרמי קורס שנתי
קדרות באבניים קורס שנתי
קורסים בהנחיית :ורד לב קדרית ופסלת
כרטיסייה ל'תרגול חופשי' בסטודיו לקרמיקה
הכרטיסיה מיועדת לאנשים שעבודה בחימר מוכרת להם
ומחפשים מקום לעבוד בו באופן עצמאי .פתוח לקהל הרחב -
ולא רק לתלמידי החוגים .כל מפגש  4שעות.
כרטיסיה ל 4-מפגשים | ₪ 380 :כרטיסיה ל 8-מפגשים ₪ 725
כרטיסיה ל 12-מפגשים₪ 1026 :
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חוויה של חומרים

ציור ורישום
שנתי

א׳ ,ג׳
ב׳ ,ד׳

12:00-09:00
22:00-19:00

ספטמבר עד וני

סמסטר ב' | ימי ה׳ |  14מפגשים
11.6.20 - 13.2.20 | 12:00-09:00
מנחה :איילת גד אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר׳

מנחה ורדה רותם חלפון אמנית ומורה לאמנות
הקורס יוביל לבניית שפת ציור אישית ,מיועד למתחילים
ולמתקדמים .מבוסס על תכנית מובנית ללימוד הטכניקות
השונות ברישום ובצבע .שימוש במגוון רב של חומרים.
ציור מתוך התבוננות ,שיכלול החשיבה היצירתית ,לימוד
מושגים בסיסיים באמנות והתייחסות לתולדות האמנות.
כיתה קטנה ,הנחייה אישית.
מחיר |  250ש"ח לחודש | לא כולל חומרים
למורים | קורס רשות |  112שעות

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 נחל ,שעווה ועוד .בכל
מפגש צוללים לעולם מרתק של חומר מרגש אחר ,ויוצרים
תמונות ופסלים במסע אישי של יצירה.
מחיר |  | ₪1300למורים | קורס רשות |  56שעות

מועדון סריגה
קורס שנתי ספט׳-יוני ( 10חודשים)

ימי ב׳ | 11:00-09:00
ימי ה׳ | 20:00-18:00
מנחה :דליה ברונבר אמנית סורגת
סריגה במסרגה אחת בלבד!
מפגשים שבועיים של סריגה ממכרת ,עיצוב ויצירה אישית
וקבוצתית .שדרוג ופיתוח יכולות סריגה | למידת טכניקות
חדשות וישנות | עיצוב ותכנון מוצרים | פרויקטים אישיים
ומשותפים.
מתאים למתחילים ולמתקדמים.
מחיר |  220ש"ח לחודש לא כולל חומרים
למורים | קורס רשות |  56שעות
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האוהל האדום
ימי א' | 17:00-20:00

מלאכות קדומות

לימוד דרך הידיים והלב
המלאכה

ריקמה
טוויה בפלך
וצביעת צמר
חימר
סריגת קרושה
עלות השתתפות בסדרה –  6מלאכות
 12מפגשים |  ₪1400כולל חומרים
עלות השתתפות ב–  3מלאכות
 6מפגשים |  ₪850כולל חומרים
השתתפות במלאכה בודדת
 2מפשים |  ₪350כולל חומרים

מקרמה
קליעת סלים

תאריך

3.11
10.11
17.11
24.11
1.12
8.12
15.12
15.1
19.1
12.1
26.1
2.1

המנחה

דליה ברובנר

פרטים

הרקמה היא מלאכת יד מסורתית ,בה נלמד ליצור
עיטורים על בד באמצעות חוט ומחט.

נסרק סיבי צמר צבעונים ונטווה מהם חוטים בפלך
קלרה גולשטיין
יד ,באותה שיטה שמקורותיה בני אלפי שנים.
ורד לב
יהודית אבני
לאה אנושי
ענת בינג

נלמד להכין כלים בשיטות מסורתיות ונתנסה
בשריפת בור.
מיומנות הסריגה במסרגה אחת
בסדנה נצלול אל תוך עולם הקשרים
והחיבור ביניהם.
קליעה מחומרים טבעיים בשטות מסורתיות

רכישה באתר המתנ״ס |  04-6378551 | 077-7378530שלוחה 3

לפיוט יש בית

תכנית העשרה מרתקת הפועלת שנה שלישית במושבה ,משלבת לימוד שירת פיוטים מסורתית ,העמקה
ספרותית ושיח אודות שורשי הפיוט .במהלך המפגשים נצא למסע מוזיקלי קסום בעקבות מגוון מסורות הפיוט
היהודיות ,תוך כדי שיח מרומם רוח נלמד לפייט ולסלסל ונקשיב לסיפורים שמחברים בין היהודי לישראלי ,בין
פואטיקה להיסטוריה ,בין מילים לצלילים.
התכנית פתוחה לקהל אוהבי הפיוט :מוזיקאים ,חובבי ספרות ,שוחרי תרבות ,ועוד ...אין צורך בניסיון מוזיקלי קודם.
עלות התכנית השנתית ₪ 160( ₪ 1600 :לחודש) |  30מפגשי לימוד  +אירועי פיוט סביב חגים ומועדים
ניתן להגיע למפגש ניסיון לאורך השנה  -ללא עלות!
לפרטים והרשמה  054-2204057לירון סויסה
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נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס
תושבים יקרים,
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות ,הנכם מתבקשים
להקפיד ולקרוא בעיון 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.
n

n

n

n

n

n

n

n

n

n

החופשות בחגים שבהן אין פעילות ,כמפורט בלוח החופשות,
נכללות בעלות החוג.
המתנ"ס מתחייב למינימום של  35שיעורים בשנת הפעילות 		
בחוג חד-שבועי ,ובמינימום של  70שיעורים 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"ט עד הסדרת החוב.
הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם 		
הוא פוגע בפעילות השוטפת.

הנחות:
לנרשמים לחוגי ילדים ,תינתן  5 %הנחה על חוג שני ומעלה
לבית אב (הזול מבניהם).לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף ,1
ניתן לפנות לועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה ,שניתן לקבל
במזכירות המתנ"ס ,יש להגיש את הבקשה בצירוף כל האישורים
הנדרשים עד לתאריך .15.10.2019

ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף
נובמבר  .2019לא 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:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב
במזכירות המתנ"ס .ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות הפקס/מייל.
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
יש להעביר טופס ביטול עד סוף חודש.
הביטול יכנס לתוקף החל מ 1 -לחודש העוקב.
אין ביטול לחלקיות חודש.
מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה 31-לחודש מרץ
 .2020לאחר מועד זה 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  .₪ 25אין 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'19:00 – 08:00 :
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.
טלפון | 04-6378707 | 04-6378551 :פקס'04-6377368:
pardesch@matnasim.org.il

							
נשמח לעמוד לרשותכם
צוות המתנ"ס

טלפון מתנ״ס |  | 04-6378707 04-6378551פקס | 04-6377368 :אתר המתנ״ס | www.mymatnas.org.il

מרכז אמנויות הבמה | פרטים וטופסי הרשמה |  | phk. smarticket.co.il .טל04-6271420 :
קתדרה | טל’ ( 04-6378551שלוחה  | 077-7378538 | )3פקס 050-6661177 | 04-6377368

