
חוגים, קורסים 
ופעילויות לילדים, 

נוער ומבוגרים
מתנ״ס פרדס חנה-כרכור

2 0 2 1 - 2 0 2 0 א  ״ פ ש ת



את המתנ״ס הזה
אי אפשר להפסיק



גם בימי קורונה  
המשכנו וממשיכים 
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וינו טרפה - מנכ"ל מתנ"ס 
בקי בנדיק - מנהלת משרד 

אפרת הס, פרחי קרן - מזכירות המתנ״ס
הלל סעדון - כספים

אורית ריקרדו פרחי קרן -  הנהלת חשבונות
רגינה צרפתי-אמיר - צהרונים, חוגי ילדים וקיטנות

רגינה / עידן סיידוף - ספורט
נחמיה מנצור -תרבות תורנית
כרמית בר דוד - מועדון אדיס

ענת ברקאי רודמן - פרויקט עמיתים 
אמיר אזואלוס - מרכז קהילתי אור

אורי שטיינברג - להקות הורה 
יסמין דר - קתדרה

אביטל סגל - ׳רעים׳ 
אורלי שטמלר - מזכירות קתדרה

טל בריל -  ״ביחד״ זהות יהודית ישראלית בקהילה
ענת אלקבץ - מרכז אמנויות הבמה

זהבה כהני - מזכירות אמנויות הבמה 
פרידון יוסף  - אב הבית
ארקדי אסייב - תחזוקה

חברי ההנהלה
 

יו״ר ההנהלה: אילן פורת  
קובי אלון, מאיה שהם, זכריה ספיר, לימור נחמני, אירית רמון חיון, 
גיא שרבני, נתנאל קסטן, מרגנית כתבי אזולאי,  הרב יעקב צדקה, 

יואב חפר.  
לוח חופשות חוברת חוגים

ראש השנה  18-19/9/20
יום כיפור   27-28/9/20

סוכות 2/10/20
שמחת תורה 9/10/20

ליל הסדר פסח – 28/3/21
חול המועד פסח – 30/3/21-3/4/21 

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה 7/4/21 פעילות עד השעה 19:00
ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל 13/4/21 פעילות עד השעה 19:00

ערב יום העצמאות 14-15/4/21
שבועות 21- /16/5/21-17/5

נשמח לעמוד לרשותכם! 
צוות המתנ"ס

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

  www.mymatnas.org.il :אתר

pardesch@matnasim.org.il : דוא״ל 



תושבים יקרים,

שנת פעילות 2020-2021 בפתח ואנו שמחים להציג 
בפניכם את חוברת החוגים והפעילויות של מתנ"ס 

פרדס חנה כרכור. מספר הנרשמים ההולך וגדל 
למגוון הפעילויות משנה לשנה מעיד על הצורך 
ועל חשיבות פעילויות הפנאי והתרבות עבורכם 

התושבים. 

אין לי ספק כי שיתוף הפעולה שחודש עם הנהלת 
המתנ"ס יביא אותנו לעשייה ולפעילות קהילתית 

ענפה.

במתנ"ס מגוון פעילויות המתאימות לכל קשת 
האוכלוסייה, השנה וכחלק משיתופי הפעולה בין 

המועצה למתנ"ס ייושם דגש על מענה למגוון 
הקהילות במושבה בכלל ולבעלי הצרכים המיוחדים 

בפרט.
במתנ"ס שוכן גם מרכז אומניות הבמה שנותן מענה 

תרבותי ורפרטואר עשיר במיוחד לאלפי תושבים. גם 
בשנה הבאה עלינו לטובה נפתח את העונה עם סדרת 

הצגות ממגוון התיאטראות בארץ, סרטי קולנוע 
איכותיים, הצגות ילדים, הרצאות מעוררות השראה 

ועוד.
מרכז אומניות הבמה ימשיך להוות הבמה המרכזית 
ליוצרים מקומיים ולאירועים של קהילת פרדס חנה 
כרכור. אני מזמינה אתכם לבוא ולהיות חלק מהבית 

התרבותי הנפלא שלנו.
צוות המתנ"ס ואנוכי מקווים שאתם וילדיכם תמצאו 
את הפעילות הקרובה ללבכם מתוך סל הפעילויות 

המוצעות.
ולהיות  חלק  לקחת  מכם  ואחד  אחת  כל  מזמינה  אני 

מעורבים בחיי הקהילה התוססים.

   שלכם, הגר פרי יגור
ראש המועצה

תושבי פרדס חנה כרכור היקרים,

לפני כחצי שנה, באמצע חודש מרץ, התחלתי את 
תפקידי כמנכ"ל המתנ"ס.

הימים הינם ימים לא פשוטים, עם החלטות מורכבות 
לצד מציאות מאתגרת שמשתנה מיום ליום. 

לשמחתי, פגשתי צוות מקצועי, מחויב, ערכי שמכיר 
את צרכיהם של תושבי המושבה.  

עובדי המתנ"ס עושים ֵלילֹות ַכָּיִּמים ונכונים לבצע כל 
משימה למען הקהילה כולה. 

רגע לפני פתיחת שנת הפעילות, אני מזמין אתכם 
תושבי המושבה להצטרף למשפחת המתנ"ס ולקחת 

חלק בפעילויות הרבות והמגוונות לכל המשפחה:
 ענפי ספורט רבים, נבחרות, ליגות וחוגים לילדים 

ולמבוגרים • חוגי פנאי והעשרה מגוונים עם מורים 
ומדריכים מקצועיים במתנ"ס והמוקדים בבתי הספר
 אירועים קהילתיים • בקתדרה אפשרויות מגוונות 

של קורסים, חוגים והשתלמויות מורים. צהרוני בתי- 
ספר וקייטנות בחופשות. שילוב תושבים עם צרכים 

מיוחדים בתוכניות " עמיתים" ו"רעים". 
תרבות יהודית תורנית,| תרבות יהודית מתחדשת. 

 מרכז אמנויות הבמה ע"ש משה מאיר- הצגות 
למבוגרים, הצגות ילדים, מופעי מחול ובידור 

)בקרוב גם סרטים(. שלוחות המתנ"ס פזורות ברחבי 
הישוב ונותנות מענה לתושבי השכונות: מרכז אור, 

נווה פרדסים )חדש(, צמרת, אדיס וכרכור.   

ברצוני להודות לראש המועצה המקומית ועובדי 
המועצה על שיתוף הפעולה והגיבוי בהובלת 

תהליכים עבורכם התושבים. 
תודה לחברי הנהלת המתנ"ס שפועלים במחויבות 
ובהתנדבות לקידום העשייה הקהילתית במושבה.  
אני מזמין אתכם לקחת חלק בפעילויות המגוונות 

ולהשמיע את דעותיכם לצוות המתנ"ס.

בברכה, וינו טרפה
מנכ"ל מרכז כנה מאיר

 

משתתפי הפעילות במתנ"ס, 
תושבים יקרים:

השנה תיפתח מערכת החוגים והפעילויות 
בצל תקופת משבר הקורונה שאנו שרויים בה 
מתחילת השנה ועדיין איננו יודעים את סיומה.
ברור לכל שעלינו להמשיך לפעול ולקיים את 

תרבות הפנאי לצעירים ומבוגרים. 
אנו במרכז כנה מאיר נפעל על מנת לקיים את 

הפעילות הקיימת בהתאם להנחיות 
משרד הבריאות.

אני מבקש לנצל הזדמנות זו להודות להנהלת 
המתנ"ס לאנשי הצוות ולעובדי המועצה 

המקומית על שיתוף הפעולה על מנת לקיים 
את מירב הפעילויות לכל המשפחה. 

׳׳מאחל לקהילה המשך פעילות ברוכה ובריאה, 
הכל לרווחת המשתתפים ותושבי המושבה.

                                                                                                  
אילן פורת, עו"ד

יו"ר הנהלת המתנ"ס
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כרכור

 
ישורון

 
 שרת

נעם
 

מעיינות

 
רבין

 
שדות

 
מורשה

רכזת צהרונים
רגינה אמיר

050-5386636

צהרוני 
המתנ״ס

בבתי הספר  

l שני חוגים לילדים בשבוע 

l ליווי וסיוע בהכנת שיעורי בית  

l ארוחת צהריים חמה וכשרה

    המזון מורכב ממזון טרי המכיל 
    את אבות המזון הדרושות

    להתפתחות הילד.

l שעות הפעילות 

    מסיום יום הלימודים 
    ועד השעה  17:00

חופשות בתי הספר 
כפוף ללוח חופשות התמ"ת 

ולתוכנית בית ספר החגים
 של משרד החינוך. 

חוגים
ליווי מקצועי
ארוחה חמה

פעילויות בחופשות
כיף והנאה

www.mymatnas.org.il

בצהרונים שלנו 
צוות מיומן ומקצועי 

בפיקוח החברה 
למתנסים ובהנחיית 

מדריכה פדגוגית.
תכנית המותאמת 

להתפתחות הילדים

איכות 
מקצועיות
ומסירות



בקרוב תכנית מופעים
מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר | מתנ״ס פרדס חנה כרכור

״תיכף זה יעבור תיכף ידליקו אור״ 
04-6271420 7פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 



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.

 כדורסל בנים- ליגה
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.

3 יחידות ₪330  |  4 יחידות ₪370

* דמי רישום ליגה -  ₪150

כדורסל

8

חוגי 
הספורט
במתנ״ס
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מדריךמחירגילשעותימיםביה״ס

יפה נוף

15:15-16:15א'
16:15-17:00
17:00-17:45

ג’-ד’
גן חובה-א’

ב’-ג’

רן אשכולי220

ד’

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

ג’-ד’
גן חובה

ב’-ג’
א׳

ממלכתי 
כרכור

ב'

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

ד’
ג’
א’
ב’

רן אשכולי220

ה׳-ו׳ עתודה18:30-19:30
ז׳-ח׳ עתודה19:30-20:30

ה’

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

ד’
ג’
א’
ב’

ה׳-ו׳ עתודה18:30-19:30

ז׳-ח׳ עתודה19:30-20:30

נועם/שרת

13:45-14:30א’
14:30-15:15

א’-ב’
ג’-ד’

אור רודה220
14:30-15:15ד’

15:15-16:00
א’-ב’
ג’-ד’

 כדורסל בנות

אלישבע

15:30-16:15א’
16:15-17:00

א’-ב’
ג’-ה’

220
15:30-16:15ד’

16:15-17:00
א’-ב’
ג’-ה’
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לפרטים נוספים 
ולתיאום אימון נסיון: 

שי כהן | 052-5101100
www.mytennis.org.il

ימים א' ו ד' 
כיתות ה׳ ו׳ מתקדמים |  16:00 - 16:45 
כיתות ב' ד' מתקדמים | 16:45 - 17:30 
ז׳ ומעלה מתקדמים 1 | 17:30 - 18:30 
מתקדמים מבוגרים 1 | 19:00 - 20:00 
מתקדמים מבוגרים 2 | 20:00 - 21:00 

ימי ב' ו ה' 
מתחילים ד׳ ו׳               | 16:45-16:00 
מתחילים א׳ ג׳              | 17:30-16:45 
מתחילים ז ומעלה 1   |  18:30-17:30 
מתקדמים ז׳ ומעלה 2 | 19:30-18:30 
מתחילים מבוגרים      | 20:30-19:30 

מגרשי הטניס במתנ"ס 
פעם בשבוע 45 דקות      - 170 ₪ 
פעם בשבוע 60 דקות      - 195 ₪ 
פעמיים בשבוע 45 דקות - 240 ₪ 
פעמיים בשבוע 60 דקות - 270 ₪

טניס לילדים ולמבוגרים 
מתאימים את תוכנית האימונים לפי גיל ורמת המשחק של המתאמן/נת.

משחק הטניס נמצא כבטיחותי במיוחד במצב הקורונה. 
ההקפדה על קבוצות קטנות וקבועות ואופי העבודה באוויר הפתוח 

מציב את משחק הטניס בראש ענפי הספורט מבחינה זו. 

מדריכים:
שי כהן, מדריך טניס מוסמך, עובד זו השנה הרביעית בפרדס חנה. 

בעל נסיון של מעל 10 שנים בקידום ספורטאים צעירים וליווי ספורטאים תחרותיים 
בהאקדמיה לטניס. 

זינה סדיקוב, מדריכת טניס מוסמכת, עובדת זו השנה החמישית
 במתנס. שחקנית המועדון ואחראית על קידום הגיל הרך בהאקדמיה  לטניס.
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בדמינגטון
מאמנים: רוזן דוקלסקי, משה דוקלסקי 

משחק עם מחבט הקל ביותר בעולם החוג מיועד לבנים ובנות יחד 
והינו חלק מפעילות של אגודת הבדמינגטון הארצית. הפעילות 

מחולקת לקבוצת נוער ובוגרים 
* לפעילות עבור ילדים מתחת לגיל 12 יבוצע מבחן התאמה.

ימי ב׳ ה׳ 
ימי ב׳, ה׳ | ילדים ונוער | 20:30-19:00 

ימי ב׳, ה׳ | בוגרים | 22:00-20:30 
מחיר לחודש ₪180 ]פעם בשבוע ₪140[ 

אולם ספורט רבין
* ציוד יסופק ע"י המאמנים

* משחקי ליגה ואמוני נבחרת | יום ו׳ | אולם הספורט אלישבע

 MMAI ג׳יוג׳יטסו ברזילאי
מאמן: אופיר גיל 

חגורה שחורה ומדריך אומנויות לחימה. 
יום ג׳ | גן- ב׳ | 17:45-17:00 | מחיר: ₪160 
יום ג׳ | ג׳- ו׳ | 18:45 18:00 | מחיר:   ₪160 

אולם ספורט יפה נוף 

חוגי 
הספורט
במתנ״ס

כדורגל
מאמן: עידן סיידוף | 052-5234483 

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.

יום ג׳ | גן חובה א׳ | קבוצה א 15:30 
יום ג׳ | גן חובה א׳ | קבוצה ב 16:15  

מחיר לחודש 140 ₪ 
ימי א׳ ד׳ | כיתות ב' ג' | 16:45-15:45 
ימי א׳ ד׳ | כיתות ד' ו' | 17:45-16:45 

מחיר לחודש: 170 ₪ 
* סט תלבושת 105 ₪ 

מגרש ספורט מעיינות 
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 ג'ודו 
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.

אלישבע | זוהר פסקר 052-4303097

יום ב׳ 
גן חובה | 17:45-17:00 | מחיר: ₪150

יום ג׳ 
גן חובה | 18:00-17:15 | מחיר: ₪150

טרום חובה | 17:15-16:30 | מחיר: 150 ₪
א׳-ב׳-ג׳ | 18:00 | מחיר: 150 ₪ 

קבוצת בוגרים | 21:30-20:00 | ₪180

יום ו׳ | אימוני נבחרת .100 / 150
 נבחרת צעירה 14:00 | ₪100
נבחרת בוגרת  15:00 | ₪150

יום ה׳ 
קבוצת בנות כיתות א' ג'  | 17:45-17:00| מחיר: ₪150 

ימי ב׳/ה׳ 
א׳- ב׳  18:30-17:45| מחיר:  215 ₪ 

 ב׳- ג׳-ד׳ | 17:00-16:15 | מחיר: 215 ₪ 
 ד׳ - ו׳ | 19:30-18:35 | מחיר: 215 ₪ 

 ז׳ ומעלה  | 21:00-19:30 | מחיר: 215 ₪ 

שרת | לי דולב 054-6865384
ימי א' ה' | א׳ ב׳  | 16:15 

ימי א' ה' | גן | 17:00 
ימי א' ה' | ג׳ ד׳ | 17:45 

ימי א' ה' | ה׳ ומעלה | 18:30 
מחיר לחודש: 215 ₪ 

קרב מגע חיים זוט
מני מהבד 050-5990555 

אוראל תורג׳מן 052-8086485 

קרב מגע-חיים זוט היא תורת לחימה 
ישראלית . באימונים נלמדות טכניקות הגנה 

חניקות,  ידיים,  תפיסות  כגון:  ברחוב  אלימים  ממצבים  שיחרורים 
לנקודות  התקפות  על  דגש  עם  קר/חם  בנשק  התקפות  חביקות 
קרבות  מלאים,  קרבות  משלבים  האימונים  היריב.  של  תורפה 
אגרוף ועוד,,, משפרים את היכולת הגופנית גמישות, מהירות, כח 

מתפרץ, וקואורדינציה וביטחון העצמי. 
אולם הספורט יפה נוף

חוגי 
הספורט
במתנ״ס

 קראטה לילדים 
מאמן: 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 לכבד את עצמו ואת זולתו הקראטה משפר: 
הערכה עצמית משמעת עצמית ניתוב רגרסיות חיזוק גמישות 

קואורדינציה גופנית .
ימי ב׳, ד׳ |  7-12 | 16:00 | מחיר: ₪200 
ימי ב׳, ד׳ | 5-7   | 16:45  | מחיר: ₪200 

אולם הספורט אלישבע 

עלות חודשיתשעהיוםשכבת גיל

גן חובה 

א’ ד’

17:15-16:30

₪ 200
17:15- 18:00א’ ב’
18:00- 18:45ג’ ה’
18:45- 19:30נוער

בוגרים
19:30- 20:30א’ ד’ 

₪ 220
14:00- 16:00ו׳

180 19:30₪- 20:30ג׳נשים 



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
u הערכה עצמית

u משמעת עצמית
u בטחון עצמי
u אסרטיביות

u ניתוב נכון של אנרגיות
u 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 |  
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DANA HABER |  MAKEUP SCHOOL

www.mymatnas.org.il |  04-6378551 | לפרטים והרשמה באתר המתנ״ס

*הקורס הזה אינו מקנה תעודה ממשרד התמ״ת

קורס איפור מקצועי 
מתאים למעוניינות לפתח קריירה בתחום הנחשק. בקורס נלמד איפור אופנה, 

טלויזיה, ואיפור לאירועים עם דגש על איפור כלות.
12 מפגשים | עלות ₪1600 | במתנ״ס פרדס חנה כרכור

ח קורס איפור | תאריך פתיחה: 5.10 | ימי ה׳  | גילאי 18+ | 21:00-18:00 
ח קורס איפור | תאריך פתיחה: 13.10 | ימי ג׳  | גילאי 18+ | 21:00-18:00

 ח קורס איפור מקצועי לנערות
מדריכה: דנה הבר      תאריך פתיחה: 12.10 ימי ב׳  | גילאי 18-14 | 17:00-20:00

מאפרת שש שנים כלות, 
אופנה וערב, מעבירה 
סדנאות אישיות וקבוצתיות.

בית ספר לאיפור | דנה הבר
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חוגי התעמלות, לבנות ולבנים, 
בכל הרמות והגילאים, 

במועדון מהמובילים בארץ ובעולם.
בואו ללמוד סלטות פליק פלאקים, 

פרמידות ותנועה ברמה גבוהה, 
והכל בהנאה גדולה.

מקבוצות אקרוקיד דרך קטנטני  גן חובה  עד בוגרים 
שמייצגים את ישראל בגאווה. 

בהדרכת מאמנים אלופים ובאווירה מיוחדת במינה תוך 
שמירה על ערכי הספורט והרבה אהבה!

 חוגי אקרוג׳ים ישראל מתקיימים במתנ״ס 
פרדס חנה-כרכור באולם ביה״ס רבין.

מנהלי אקרוג׳ים ישראל:
חגית דיסקין 054-7517520 

יהודה הובר 054-3123142
חפשו אותנו בפייסבוק  AcroGym ISR אקרוג׳ים 

  Maccabi AcroGym :ישראל. ובאינסטגרם

אקרוג׳ים
האקדמיה 
למצויינות 

באקרובטיקה

עלות חודשיתשעהיוםמיקוםשכבת גיל

טרום חובה 

אולם 
הספורט 

רבין

145 17:45₪א’ 

חובה א׳

א’ 
ד’

17:00₪ 190

15:00ב׳-ד

₪ 215 16:00ב׳-ד׳

16:00בנים

250 17:45₪עתודה

18:30₪350נבחרת 

פא
לי

 כ
אי

וח
ת י

פי
ת י

למ
צ

ISRAEL

קה
בטי

רשת מרכזי אקרו
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052-8086485
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פרוגרס | התעמלות אתגרית לילדים
מדריך: חיים סגל 

אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג התעמלות אתגרי ומהנה בתהליך שנתי 
הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד עם משימות מוטוריות ומשחקים חברתיים 

באמצעות חשיבה. אנו מעניקים באהבה גדולה לילדים קשת רחבה של מיומנויות 
שיהוו בסיס איתן להתפתחותם.

יום ה'  | גילאי 3-4 | 16:30  | גילאי 5-4 | 17:15  | גילאי  5-6 | 18:00 
מחיר לחודש: 200 ₪ | אולם ספורט יפה נוף 

חוגי 
הספורט
במתנ״ס
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מאמנת : דניאל פלח 

סגל נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית ייצגה את המדינה 
בתחרויות רבות בארץ ובעולם.

ענף ספורט אולימפי ויוקרתי המטפח אסתטיקה ודימוי עצמי 
גבוה. המתעמלות מבצעות תרגילים המשלבים טכניקות עבודה 
ותנועה מתחום הבלט הקלאסי, המחול המודרני והאקרובטיקה. 
בשילוב מכשירי יד כגון: חישוק, כדור וסרט, תוך שימוש והבנה 

במוזיקה ומקצב. הענף מפתח אצל הבנות ביטחון, מודעות 
עצמית, גמישות, יציבות וקאורדינציה.

התעמלות אמנותית

מתחילות |  ימי ב/ה
כיתות א׳ ג׳ |  16:15-15:30 

גנים | 17:00-16:15 
מחיר לחודש: 210 ₪ 
מתקדמות |  ימי ב/ה

 גנים+כיתות א׳ ב׳ | 17:30-16:30 
מחיר: 210 ₪ 

מתקדמות | 19:00-17:00 |  מחיר: 270 ₪ 
עתודה | 19:00-17:00 | מחיר: 350 ₪ 

אפשרות לאימון נוסף לקבוצת עתודה  
בימי א׳ או ד׳) לפי זמינות אולם (

אולם ספורט אלישבע 

האימונים מכשירים מתעמלות 
מחוננות להתמודדות במישור 

ההישגי תחרותי ויוצרים עבורן 
מסגרת איכותית ומקצועית המחנכת 

למשמעת, 
בריאות ואהבה לספורט.

חוגי 
הספורט
במתנ״ס



בקרוב תכנית תיאטרון ילדים

״תיכף זה יעבור תיכף ידליקו אור״ 

קט מנוי
חוגגים בחגים

04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 

מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר | מתנ״ס פרדס חנה כרכור
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חוגי המתנ״ס ברח׳ הבוטנים

n  אומנות מהלב

נתחבר לעולם האמנות היצירה והדמיון באווירה המאפשרת 
ביטוי יצירתי חופשי ומהנה. הילדים לבטא את כשרונם 
הייחודי. נתנסה במגוון טכניקות וחומרים: ציור, פיסול 

חומרים ממוחזרים, גבס, פסיפס, עיסת, נייר ועוד. חומרי 
אשר תורמים לפיתוח חשיבה יצירתית.

יום א׳ | גן חובה –א 17:00 16:00   
יום א׳ |  ב׳- ה׳ 18:0| 0 17:00 | ₪160 | 

חומרים לשנה ₪200 | חדר אומנות מתנ"ס 

n  שחמט

מדריך ארנון חלמיש 
בואו לחוות חשיבה מאתגרת מסקרנת ומהנה שחמט מפתח 

מיומנויות חשיבה ומשמש כלי לפיתוח ריכוז סבלנות 
ספורטיבית הגינות והיגיון

יום א׳ | 5  ומעלה | 17:30 |  ₪160 

n  אורגנית

מדריכה: לאה סיטרמן 
תלמידי החוג ילמדו לקרוא תווים לפי חוברת לימוד 

מהרפרטואר מוזיקה ישראלית וקלאסית הילדים ילמדו לנגן 
נגינה סימפונית המשפרת קצב ושמיעה מוזיקלית.

יום ב׳ | מתחילים 16:00 | מתקדמים 16:45 | ₪170 

n  גיטרה )חדש!(

מוזיקה מכניסה קצב ושמחה מפתחת קואורדינציה והקשבה נלמד 
מגוון רחב של סגנונות נגינה

יום ג׳ | מתחילים  | 17:00-16:00 |  ₪230
יום ג׳ | מתקדמים | 18:00-17:00 |  ₪230

n  אנגלית

חוג אנגלית חוויתי בהתאמה לגיל הילדים בשילוב הפעלות 
חוויתיות המרחיבות את אוצר המילים לילד.

יום ד׳ | כיתות א׳-ב׳ |  17:00-16:00 | ₪180
יום ד׳ | גן |  17:45-17:00 | ₪180  

יום ד׳ | כיתות ג׳-ד׳ |  18:45-17:45 | ₪180  
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n  מהנדסי הדור הבא )חדש!(

כיתות א-ב , כיתות ג-ו 
במהלך החוג, הילדים ילמדו בצורה חווייתית על מושגים  

בפיזיקה, גאומטריה, מתמטיקה טכנולוגיה והנדסה. כמו 
כן נלמד כיצד פועלים מתקנים שונים, מי המציא אותם 

ומה סיפור שמאחורי ההמצאה. בהמשך נהפוך למהנדסים 
וממציאים ונתכנן את הדגם של אותו שיעור, נחבר לו מנועים 
חשמליים, ועוד שלל אביזרים,  ונבדוק כיצד הוא מגיב ופועל.

יום ב׳ | ב׳-ד׳ | 17:15-16:15 |  ₪170
יום ב׳ | גן חובה - א׳ | 18:15-17:15 |  ₪170

 
n  ד״ר לגו 

בואו ללמוד כיצד עובדים דברים עם חוג לגו הנדסי, מכונות,  מכוניות, 
נלמד  שבוע  בכל  ועוד.  ממונעים  דגמים  רובוטים,  מנופים,  מסוקים, 
דגם  ונבנה  וטכנולוגיה  מכניקה  בפיזיקה,  בסיסיים  וחוקים  עקרונות 

חדש ומדליק.
יום ג׳ | א׳-ד׳ | 18:30-17:30 |  ₪190

n  קסמי מדע )חדש!(

בונים  מלהיבים,  מדעיים  ניסויים  בעצמם  יבצעו  מדע  קסמי  ילדי 
גאדג'טים מדליקים )שלוקחים הביתה( ורוכשים, תוך כדי עשייה, את 

יסודות החשיבה המדעית.
יום ג׳ | א׳-ב׳ | 17:30-16:30 |  ₪190

n  טכנו מדע )חדש!(

תכנית המחברת בין עולם המדעים והטכנולוגיה.
למידת גילוי המבוססת על פרויקטים. עורכים הכרות עם המדעים 

היישומיים ועם טכנולוגיות מהעבר ומההווה.
יום ג׳ | ג׳-ד׳ | 16:30-15:30 |  ₪190

n  קרמיקה

מדריכה: ורד לב
נלמד לפסל בחימר, נעבוד בחוליות ומשטחים, נכין כלים 

שימושיים כמו כוס, קערה ופסלים של חיות. העבודות שנכין 
נשרוף בתנור מיוחד נקשט ונצבע וניקח הביתה.

יום ב | א'- ב' | 16:00 | ₪160 | חומרים לשנה 200 ₪ 
יום ד׳ |  ג'- ו' |  16:00 | ₪160 | חומרים לשנה 250 ₪ 

סטודיו לקרמיקה 

n  מטאור - סטודיו לקולנוע  )חדש!(

סטודיו לקולנוע הילדים ייצרו סרטים באופן מונחה אך עצמאי. 
במסגרת המפגשים נקנה את הכלים הדרושים כדי ליצור סרט.

יום ד׳ | ה׳-ח׳  | 18:30-17:00 |  ₪200

רגינה אמיר  | 050-5386636



בהדרכת ויויאן מיוחס  

בואו לגלות ולחוות את המנגינה המיוחדת  של חוג המוזיקה לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים.  
קבוצות קטנות של עד 8 משתתפים בחוג לגילאי 6-12 ו-+18 דגש על הכלה, ביטוי, העצמה אישית 

של המשתתפים והכל דרך מוזיקה, מקצבים וביטוי בציור ותנועה.  

ימי שלישי | באולם גפן  במתנ״ס 
צעירים:  18:00-18:45  בוגרים:  17:00-17:45 

לפרטים נוספים והרשמה | ויויאן מיוחס | 054-8022545

מוזיקה לילדים ובוגרים עם צרכים מיוחדים
המתנ״ס בשיתוף המרכז למשפחה וקהילה מכילה
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:בית הספר למחול מתנ"ס פרדס חנה כרכור, מזמין אתכם לבוא ולהתנסות בשיעורי מחול המהווים בסיס 
ללימודי מחול מקצועיים. שיעורי המחול מפתחים את היכולות המוטוריות הרגשיות והחברתיות של 

הילדים והילדות, הנערים והנערות ומומלצים ביותר לחיזוק השרירים, הקואורדינציה, התמצאות במרחב, 
פיתוח הזיכרון התנועתי ועוד.

בית ספר למחול | מתנ״ס פרדס חנה כרכור 



23

מורהמחירשעותימיםגילשם החוג

150 ₪ 16:45-17:30ה׳טרום בלט גיל 4טרום בלט

 נופית פרידריך

150 ₪ 16:45-17:30ב’טרום בלט גיל 5

בלט קלאסי

ובלט מודרני

א’-ג’
17:30-18:15ב’-קלאסי 

 ₪ 210
17:30-18:15ה’- מודרני 

ד’-ו’
18:15-19:15ב’- קלאסי 

 ₪ 210
18:15-19:15ה’- מודרני 

חטיבה ותיכון
ב’- מודרני 

19:15-20:15 ₪ 210
ב’- קלאסי 

היפ הופ

א’-ב’
16:45-17:30ב’

 ₪ 210

רונה בר און

16:45-17:30ה’

ג’
17:30-18:15ב’

 ₪ 210
17:30-18:15ה’

ד’-ז’
18:15-19:00ב’

₪ 210
18:15-19:00ה’

16:45-17:30א’ חטיבה ותיכון ׳
 ₪ 210 18:30-17:45ד’ 

מורהמחירשעותימיםשם החוג

רונה בר און180 ₪ 18:30-19:20ג’ היפ הופ נשים

רונה בר און180 ₪ 19:30-20:30 ג’ ריקודי בטן נשים

בית ספר למחול 18פלוס

עלות שנתית להעשרה במחול גנים: ₪80 | א׳ ומעלה: ₪120

פעילות  בית ספר למחול מתנ״ס פרדס חנה-כרכור
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הורה אביב 
פרדס חנה כרכור

על הלהקה

להקות “הורה אביב פרדס חנה כרכור” קיימות למעלה מ- 30 שנה, להקה זו מייצגת את פח”כ בפסטיבלים והפקות מחול 
שונות, בארץ ובחו”ל, הלהקות מציעות בית חם וייחודי לרקדנים מקצועיים וחובבים כאחד, הרקדנים מתחזקים ומתמקצעים 

בעזרת שיעורי בלט קלסי ומודרני וחווים קשת רחבה של סגנונות מחול דרך רפרטואר מגוון הנוגע בסגנונות שונים: מחול 
מודרני, ישראלי-עכשווי, אתני, קלאסי ותיאטרלי. חזון הלהקות הינו לשמר ולטפח את המחול הישראלי, השורשי והערכי 

תוך שילוב של מחול עכשווי ועל ידי כך להעצים את הרקדנים והרקדניות של הלהקה. הרקדנים נחשפים לבמות מקצועיות, 
ליצירה מקורית, לטכניקות מחול מגוונות, לפיתוח יכולת מוסיקאליות ותיאטרליות, לסדנאות בתחומי במה שונים, למפגשים 

עם אמנים וזמרים ידועים וכמו כן גם שותפים לערבים חברתיים מגבשים ולהופעות ופעילות בקהילה המקומית. כל זאת 
נעשה במסגרת בעלת אופי משפחתי וביתי עם צוות מורים מקצועיים ואקדמאים שצמח, מגיל צעיר, בתוך הלהקות.

כיום משתתפים בלהקות כ- 200 רקדנים המשתתפים בפסטיבלים והפקות ארציות כגון: פסטיבל כרמיאל, פסטיבל אשדוד, 
פסטיבל “רוקדים רחובות”, פסטיבל האתרוג, פסטיבל “דרך הנדיב”, מופעי ערב חג העצמאות וחג השבועות ברחבי הארץ. 

בפסטיבלים ברחבי העולם כגון: הונגריה, איטליה, גרמניה, צרפת, צ’כיה ועוד.

הורה אביב | להקות המחול הייצוגיות 
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2 0 2 0 - 2 0 2 1  | ר  ו כ ר כ ה  נ ח ס  ד ר פ ב  י ב א ה  ר ו ה ת  ו ל י ע פ

עלותמורהשעהיוםמקוםשכבת גיל

ה ר י ע צ ה  ב כ ש

150אור17:00-17:45א’סטודיו גפןהפצפונים- גן

150אור17:15-18:00ג’אולם ספורט מ”מ כרכורגן- שלוחת כרכור

150עדי17:15-18:00בשלוחת נווה פרדסיםגן- שלוחת נווה פרדסים

100עדי16:15-17:00א’מועדון צמרתצמרת- גן-א’

180אור16:00-17:00א’סטודיו גפןתותים –א’-ב’

180אור16:15-17:15ג’אולם ספורט מ”מ כרכורא’-ב’  שלוחת כרכור

180עדי16:15-17:15ב’שלוחת נווה פרדסיםא’-ב שלוחת נווה פרדסים

100עדי17:00-18:15א’מועדון צמרתצמרת- ב’-ד’

180אור17:45-19:00א’סטודיו גפןג’-ד’

180עדי18:00-19:15ב’שלוחת נווה פרדסיםג’-ד’ שלוחת נווה פרדסים

180אור16:15-17:30ד’אמפיג’-ד’

אור18:15-19:45ב’אמפיסדנא ה’-ו’
210

אור17:30-19:00ד’אמפיסדנא ה’-ו’

עלות מורהשעהיוםמקוםשכבת גיל

ת ר ג ו ב ה  ב כ ש

אופק16:15-17:45א’אמפיאפרוחים ז’-ח’
250 רוני16:00-18:00ה’אמפיאפרוחים ז’-ח’

אופק17:45-19:15א’אמפינעורים ט’-י’
250

רוני18:00-20:00ה’אמפינעורים ט’-י’

250אופק19:15-20:45א’אמפיייצוגית י”א-י”ב

רוני20:00-22:00ה’אמפיייצוגית י”א-י”ב

100רוני+אסף14:30-16:30ו’אמפיחיילים

100רוני+אסף12:00-14:30ו’אמפיסטודנטים

180רוני+אסף20:30-22:30א’אמפי30+
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יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

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’-יא’
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

אנגלית ד’ 
16:00-17:00

שפה א’-ב’ 
16:00-17:00

אנגלית ד’ 
16:00-17:00

מתמטיקה י’
17:00-18:00 

שפה ג’-ד’ 
17:00-18:00

אנגלית ה’
17:00-18:00 

שפה ג’-ד’
17:00-18:00 

אנגלית ה’ 
17:0-18:00

מתמטיקה ט’ 
18:00-19:00

שפה ה’-ו’ 
18:00-19:00

אנגלית ו’
18:00-19:00 

שפה ה’-ו’ 
18:00-19:00

אנגלית ו’
18:00-19:00 

שיעורי בית א’-ב’
16:00-17:00 

חשבון א’-ב’ 
16:00-17:00

שפה א’-ב’
16:00-17:00 

מתמטיקה י’
16:00-17:00 

מתמטיקה ז’ 
15:00-16:00

שיעורי בית ג’-ד’ 
17:00-18:00

חשבון ג’-ד’ 
17:00-18:00

שפה ג’-ד’ 
17:00-18:00

מתמטיקה יא’
17:00-18:00 

מתמטיקה ח’ 
16:00-17:00

שיעורי בית ה’-ו’
18:00-19:00 

חשבון ה’-ו’ 
18:00-19:00

שפה ה’-ו’ 
18:00-19:00

מתמטיקה יב’ 
18:00-19:00

מתמטיקה ט’
18:00-19:00 

מרכזי
למידה

מרכזי למידה |  אמיר אזואלוס 053-7778318
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מרכז למידה |  מתנ״ס 

מחירים:

כיתות ז’-יב’ פעם בשבוע 160 ₪

כיתות א’-ו’ פעמיים בשבוע 150 ₪

כיתות א’-ו’ פעם בשבוע הוראה מתקנת 160 ₪

 

יום ה׳יום ד׳יום ג׳יום ב׳יום א׳

הוראה מתקנת ב’
16:00-17:00 

שפה א’-ב’
15:00-16:00 

שפה א’-ב’
15:00-16:00 

אנגלית ב’
16:00-17:00 

אנגלית ב’-ג’
15:00-16:00 

הוראה מתקנת ג’
17:00-18:00 

שפה ג’-ד’ 
16:00-17:00

שפה ג’-ד’
16:00-17:00 

אנגלית ג’ 
17:00-18:00

אנגלית ד’
16:00-17:00 

הוראה מתקנת ד’
18:00-19:00 

שפה ה’ 
17:00-18:00

שפה ה’ 
17:00-18:00

אנגלית ד’
18:00-19:00 

אנגלית ה’-ו’
17:00-18:00 

אנגלית ב’-ג’
15:00-16:00 

שפה ו’ 
18:00-19:00

שפה ו’ 
18:00-19:00

חשבון א’-ג’ 
15:00-16:00 

אנגלית ד’ 
16:00-17:00 

הוראה מתקנת א’-ג’
16:00-17:00 

חשבון א’-ג’ 
16:00-17:00 

אנגלית ה’-ו’
17:00-18:00  

הוראה מתקנת ד’-ו’ 
17:00-18:00

חשבון ד’-ה’ 
17:00-18:00 

מרכזי
למידה

צוות הוראה מסור, יחס אישי לכל תלמיד.
הישגים לימודיים במחירים נוחים.
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רכזת שלוחות  |  רגינה אמיר  | 050-5386636

n דרמה ותאטרון
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.
 

n כיף להיות שף
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**

n ׳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”

n 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. 

n מטאור - סטודיו לקולנוע )חדש!(
סטודיו לקולנוע שבו הילדים יוצרים סרטים באופן מונחה אך 

עצמאי. במסגרת המפגשים נקנה את הכלים הדרושים כדי ליצור 
סרט.

n סייף כרכור 
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. 

n מהנדסי הדור הבא )חדש(
במהלך החוג, הילדים ילמדו בצורה חווייתית על מושגים  

בפיזיקה, גאומטריה, מתמטיקה טכנולוגיה והנדסה. כמו כן 
נלמד כיצד פועלים מתקנים שונים, מי המציא אותם ומה 

סיפור שמאחורי ההמצאה.
מטרות החוג:

n פיתוח יכולות למידה עצמית
n פיתוח כושר ריכוז ומוטוריקה עדינה.

n פיתוח חשיבה ממציאנית, תוצאות והסקת מסקנות.
n פיתוח כישורים חברתיים ,כולת עבודה בקבוצה.

n 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.

n קסמי מדע  חברת אוטמיקס )חדש!(
בונים  מלהיבים,  מדעיים  ניסויים  בעצמם  יבצעו  מדע  קסמי  ילדי 
גאדג'טים מדליקים )שלוקחים הביתה( ורוכשים, תוך כדי עשייה, 

את יסודות החשיבה המדעית

n טכנו מדע חברת אוטמיקס  )חדש!(
תכנית המחברת בין עולם המדעים והטכנולוגיה.

למידת גילוי המבוססת על פרויקטים. עורכים הכרות עם 
המדעים היישומיים ועם טכנולוגיות מהעבר ומההווה.

חוגיםחוגים בשלוחות בתי הספר
בשלוחות
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 קפוארה 
מדריכה |  יעל דנון  | 054-5712757

 
 

פעמיים בשבוע ימים ראשון ורביעי: 
16:00-17:00 | גילאי 6-8 | מתקדמים + מתחילים 

17:00-18:00 |  גילאי 9-11 | מתקדמים + מתחילים 
עלות - 200 ש"ח   

 
פעמיים בשבוע ימים שני וחמישי: 

17:00-18:00 | גילאי 8-11 | מתקדמים  
18:00-19:30 | גילאי 12 ומעלה  | מתקדמים  

עלות - 200 ש"ח   
 

קבוצת מבוגרים: 
יום שני | 20:00-21:30 

יום חמישי | 20:00-21:30 
 

עלות פעמיים בשבוע | 250 ש"ח 
פעם בשבוע | 170 ש"ח 

 
פעם בשבוע - ימי שלישי 

16:15-17:00 | גילאי 4-5 
17:00-17:45 | גילאי 5-7 

עלות - 150 ש"ח 
 

חוגים
בשלוחות
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n ד״ר לגו

מדריך: חנן בר-און | יום ג׳ | א׳-ד׳ |  17:15-16:15 | ₪180

n קסמי מדע

חברת אוטמיקס | יום א׳ | א׳-ב׳ |  17:30-16:30 | ₪190

n סייף

מדריךמייקל ברזובסקי
יום א׳ | מתחילים  |  18:00-17:00  | ₪220
יום ד׳ | מתקדמים |  19:15-18:00 | ₪280

n מטאור - סטודיו לקולנוע

יום ד׳ | ה׳-ו׳  | 16:30-15:00 |  ₪200

n טכנו מדע

חברת אוטמיקס | יום א׳ | ג׳-ד׳ |  16:15-15:15 | ₪190

חוגים
בשלוחות

שלוחת בית-הספר ממלכתי כרכור

n דרמה ותיאטרון
מדריכה תמר ולינסקי

יום ה׳ | כיתות א׳-ג׳ |  17:15-16:30 | מחיר: ₪165
יום ה׳ | כיתות ד׳-ו׳ |  18:30-17:30 | מחיר: ₪165

n כיף להיות שף 

מדריכה שירלי גלעדי בן משה
יום ב׳ | כיתות א׳-ג׳ |  17:00-16:00 | מחיר: ₪210
יום ב׳ | כיתות ג׳-ו׳ |  18:20-17:20  | מחיר: ₪210

n שנדי עיצוב תכשיטים

מדריכים חב׳ ׳שנדי
יום ב׳ | כיתות א׳-ג׳ |  17:00-16:00 | מחיר: ₪175

יום ב׳ | כיתות ג׳-ו׳ |  18:00-17:00 | מחיר: ₪175 | חומרים ₪250 
   

n אלקטרונאי צעיר - עורק מדעים

מדריך אמיר בורוכוביץ
יום ב׳ | כיתות א׳-ב׳ |  17:00-16:00 | מחיר: ₪165

יום ב׳ | כיתות ג׳-ד׳ |  18:00-17:00  | מחיר: ₪165 | חומרים ₪250 

n מהנדסי הדור הבא

יום א׳ | א׳-ד׳ |  16:30-15:30 | ₪170



שלוחת בית ספר מרחבים

n שנדי עיצוב תכשיטים
מדריכים חב׳ ׳שנדי

יום ב׳ | כיתות א׳-ד׳ |  14:30-13:45 | מחיר: ₪140 | חומרים ₪250
   

n אלקטרונאי צעיר
מדריך אמיר בורוכוביץ

יום ג׳ | כיתות א׳-ד׳ |  14:30-13:45 | מחיר: ₪140 | חומרים ₪250

n מהנדסי הדור הבא
יום ג׳ | א׳-ד׳ |  14:45-13:45 | ₪170

n ד״ר לגו
מדריך: חנן בר-און

יום ג׳ | כיתות א׳-ג׳ |  14:45-13:45 | ₪165

n קסמי מדע
אוטמיקס

יום ג׳ | כיתות א׳-ב׳ |  14:45-13:45 | ₪190

n קט רגל
מדריך אורן חליבה

יום ג׳ | כיתות א׳-ד׳|  15:00-14:00 | ₪140

n טכנו מדע
אוטמיקס

יום ג׳ | כיתות א׳-ד׳|  15:00-14:00 | ₪190

n דרמה ותיאטרון
מדריכה תמר ולינסקי

יום ג׳ | כיתות א׳-ד׳ |  14:45-14:00 | מחיר: ₪165
31

שלוחת בית ספר נעם

n שנדי עיצוב תכשיטים
מדריכים חב׳ ׳שנדי

יום א׳ | כיתות א׳-ג׳ |  14:30-13:45 |  ₪140
יום א׳ | כיתות ג׳-ו׳ |  15:15-14:30  |  ₪140 | חומרים ₪250

   
n אלקטרונאי צעיר

מדריך אמיר בורוכוביץ
יום א׳ | כיתות א׳-ב׳ |  14:30-13:45 |  ₪140

יום ד׳ | כיתות ג׳-ד׳ |  15:30-14:45 | ₪140 | חומרים ₪250

n מהנדסי הדור הבא
יום א׳ | א׳-ד׳ |  14:45-13:45 | ₪170

יום ד׳ | כיתות ג׳-ד׳ |  15:45-14:45 | מחיר: ₪170
 

n קסמי מדע
אוטמיקס

יום א׳ | א׳-ב׳ |  14:45-13:45 | ₪190
יום ד׳ | כיתות ג׳-ד׳ |  15:45-14:45 | ₪190

n התעמלות אמנותית
יום ב׳ | א׳-ג׳ |  15:30-14:45 | ₪150

n קט רגל
מדריך אורן חליבה

יום א׳ | כיתות א׳-ג׳|  14:30-13:45 | ₪140
יום ה׳ | כיתות ד׳-ו׳|  15:15-14:30 | ₪140

n ד״ר לגו
יום ג׳ | כיתות א׳-ד׳ |  16:00-15:00 | ₪165

n סטודיו פאנקי ביט
מדריך שני מירב קנול

יום א׳ | כיתות א׳-ו׳ |  14:30-13:45 | ₪140
יום ד׳ | כיתות ג׳-ד׳ |  15:30-14:45 | מחיר: ₪140

חוגים
בשלוחות
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n אלקטרונאי צעיר

מדריך אמיר בורוכוביץ
יום א׳ | כיתות א׳-ד׳ |  15:30-14:45 | מחיר: ₪140 | חומרים ₪250

n מהנדסי הדור הבא
יום ג׳ | א׳-ד׳ |  16:00-15:00 | ₪170

n קסמי מדע
אוטמיקס

יום ה׳ | כיתות א׳-ב׳ |  15:00-14:00 | ₪190

n טכנו מדע
אוטמיקס | יום ה׳ | ג׳-ד׳ |  16:00-15:00 | ₪190

n קט רגל
מדריך אורן חליבה

יום ד׳ | כיתות א׳-ד׳|  15:00-14:00 | ₪140

שלוחת בית ספר מורשה

חוגים
בשלוחות

כיף בחוגים של בית הספר

       שלוחת בית ספר מעיינות
n דרמה ותיאטרון

מדריכה תמר ולינסקי
יום ב׳ | כיתות א׳-ג׳ |  17:15-16:30 | מחיר: ₪165
יום ב׳ | כיתות ד׳-ו׳ |  18:30-17:30 | מחיר: ₪165

n שנדי עיצוב תכשיטים
מדריכים חב׳ ׳שנדי

יום ב׳ | כיתות א׳-ד׳ |  15:30-14:30 | מחיר: ₪175
 חומרים ₪250

 
 n ד״ר לגו

מדריך: חנן בר-און | יום ד׳ | כיתות א׳-ד׳ |  16:15-15:15 | ₪190
 

n אלקטרונאי צעיר
מדריך אמיר בורוכוביץ

יום ב׳ | כיתות א׳-ד׳ |  15:00-14:00 | מחיר: ₪165 חומרים ₪240

n מהנדסי הדור הבא
יום ב׳ | א׳-ד׳ |  15:30-14:30 | ₪170

n קסמי מדע
חברת אוטמיקס | יום ב׳ | א׳-ב׳ |  15:30-14:30 | ₪190

n טכנו מדע
חברת אוטמיקס | יום ב׳ | ג׳-ד׳ |  16:30-15:30 | ₪190

שלוחת בית ספר מעיינות
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שעות פתיחה  19:00-7:30 
הגן של שרון | 050-5322335 | גבעת עדה

ח
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n מועדון קהילתי פתוח ליצירה
ימי ב׳ , ה׳ |  כיתות א'-ו'  19:00-16:00  

n אורגנית
מדריכה: לאה סיטרמן

מוזיקה מכניסה קצב ושמחה, נלמד לקרוא תווים , לנגן נגינה 
סימפונית המשפרת קצב ושמיעה מוזיקלית. נלמד מוזיקה ישראל 

וקלאסית
יום ד׳ | א׳-ג׳ |  16:15-15:30 | ₪170
יום ד׳ | ד׳-ו׳ |  17:00-16:15 | ₪170

n זומבה
מדריכה: גלית קדוש 

שיעורי ריקוד קצביים ואנרגטיים המשלבים מוזיקה ומקצבים 
בינלאומיים, היפ הופ , סלסה סמבה ועוד....

יום ב׳ | א׳-ג׳ | 17:00 | ₪100
יום ב׳ | | ד׳-ו׳ | 17:45 | ₪100
יום ג׳ | נערות ונשים | 20:00 

n פלמנקו חדש! מדריכה: רונה בר-און 
שריקוד אנרגטי מלא רגש וקצב, חגיגה ספרדית.

יום ג׳ | נערות 13-18| 17:00 | ₪160

n תיאטרון לילדים חדש!
מדריכה: תמר ממט פארי

יום ד׳ | א׳-ג׳ | 17:00 | ₪160
יום ד׳ | ד׳-ו׳ | 18:00 | ₪160

 

מרכז קהילתי 
צמרת

מרכזים
קהילתיים
מועדונים

רכזת | טל בריל

n יוגה חדש!
מדריכה : רוברטה בן דוד

יום ב׳ | נשים, נערות | 9:00   | ₪200
יום ג׳  |  נשים נערות | 18:30 | ₪200

n 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.

יום א׳  18:30| יום ב' 19:00 | יום ד' 19:00 | ₪150 לחודש

n הכרת המחשב )מתחילים(
מנחה: נטלי רבקה בז'ראנו

7 מפגשים | ללימוד פעולות בסיסיות להתנהלות יומיומית במחשב.
 יום ד׳ | 18/11 | 10:00 | ₪370

n הורות- חינוך ילדים | מנחה: יפעת חילקיהו | 7 מפגשים | פרטים בעמ׳ 40

n קורס הכנה לבת מצווה | 7 מפגשים | פרטים בעמ׳ 40



מועדון אדיס 
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ה מגוון פעילויות מעשירות לילדי השכונה 

ה תיגבור בקריאה ועזרה בשיעורי בית במידת הצורך 
ה משחקי חברה שונים 

ה איזכור חגים 
ה פאזלים, משחקי שולחן 

ה מגוונים יצירה ואומנות מעודדת חשיבה 
ה ספריה בהשאלה 

ה בחופשים מגוון פעילויות: טכנודע, תאטרון בובות 
ה סדנת קצב ועוד... 

  
)חלק מהפעילויות כרוכות בתשלום סימלי 
ימי פעילות א' ד' שעות 19:00 16:00 

שכונת מוסקוביץ אדנים 11 פרדס חנה | 04-6378551

מרכזים
קהילתיים
מועדונים

רכזת | כרמית בר דוד
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תכנית "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 10-13( 

וקבוצת נוער בוגר ) גילאי 14-18(.
ומתן מענה לשעות הפנאי, תוך הקניית מיומנויות  מטרות הקבוצה הן הרחבת המעגל החברתי 
חברתיות. הקבוצה  מאפשרת לתרגל מיומנויות חברתיות  בסביבה חמה ותומכת, הקבוצה עצמה 
ודרכן  מונחות  בקבוצה  הפעילויות  חבריה.  עבור  ומשמעותית  קבועה  השתייכות  קבוצת  מהווה 

נעשית הקנייה של כישורי חיים ומיומנויות חברתיות כגון: 
n עבודה על הבנת קודים חברתיים 

n שיחה והקשבה גמישות פתרון קונפליקטים ועוד.  
מסגרת: חברי הקבוצה נפגשים במתנ"ס אחת לשבוע לפגישה של שעה וחצי בעלת אופי חברתי 
נערכים  במקביל  למתנ"ס.  מחוץ  משותפים  בילויים  ובנוסף  העשרה  סדנאות  שיחות,  הכוללת 
המעגל  והרחבת  הארץ  ברחבי  "רעים"  של  הקבוצות  בין  מפגש  המאפשרים  ארציים  אירועים 

החברתי של המשתתפים.

מנחה: אביטל סגל, מרפאה בעיסוק, בעלת ניסיון רחב בהנחיית קבוצות וכן בעבודה פרטנית. 
w "חפשו אותנו בפייסבוק - תכנית "רעים

קבוצות "רעים"



תוכנית ״עמיתים״
"עמיתים" הינה תוכנית ארצית המקדמת השתלבות בקהילה בתחום הפנאי של אנשים שמתמודדים עם 

מגבלה נפשית 
תוכנית משותפת לחברה למתנ"סים ולמשרד הבריאות אשר פועלת לקידום תהליך השיקום וההחלמה 
של אנשים המתמודדים עם מגבלה נפשית בגילאי 18 ומעלה זכאי סל שיקום זאת באמצעות השתלבות 

בפעילויות פנאי וחברה הפתוחות לציבור הרחב במרחב הקהילתי ) חוגים סדנאות הרצאות הצגות(. 

"עמיתים" מקנה:
n ליווי אישי ומקצועי על ידי הרכזת 

n מלגה כספית חודשית להשתתפות בחוג על פי בחירת המתמודד 
n אפשרות להתנדב בקהילה ו/או לקבל ליווי של מתנדב בתהליך ההשתלבות 

n אפשרות 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 מגבלה נפשית.

רכזת עמיתים: עו״ס ענת רודמן ברקאי
bamitim@pardesha.matnasim.co.il :מייל

טלפון: 077-7378500

37
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בקרוב תכנית במה לתיאטרון
מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר | מתנ״ס פרדס חנה כרכור

״תיכף זה יעבור תיכף ידליקו אור״ 
04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 
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2021-2020 | תשפ״א 

קתדרה במושבה

ה           | ר | ד | ת | ק

טל’ 04-6378551 )שלוחה 3( | 077-7378538 | פקס 04-6377368  | 050-6661177     
 k a t e d r a p a @ g m a i l . c o m ל  ” א ו ד  |  w w w . m y m a t n a s . o r g . i l ר  ת א

            השתלמויות למורים 
         בשבתון, לימודי אמנות, 
       הרצאות, אירועי תרבות, 

     טיולים ועוד...
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יחד | זהות יהודית ישראלית בקהילה

פורום קדמיא - מפגש שיח מקרב ומחבר בין קהילות , קבוצות ודעות שונות.
אנו מזמינים את הקהילה המיוחדת והצומחת של פרדס חנה-כרכור להשתתף בלימוד ובשיח המתפתח סביב שאלות של 

זהות, תרבות, שייכות, שילוב וגישור, בדרך ליצירת חברה טובה יותר, מכילה יותר, אנושית יותר ומוסרית יותר.
פעילות בחגים: חגי תשרי ואלול, חג הסיגד, חנוכה, טו בשבט, פורים, יום האשה, יום השואה, פסח, יום ירושלים , ל"ג 

בעומר, שבועות, ט' באב ועוד...

מנחה: יהודה טאובמן
ימי: רביעי 20:30 מרכז אור 

עלות: 100 ₪ לחודש

וגברים,  לנשים  מיועד  יהדות,  ללימודי  ישראלי  מרכז  הוא  אלול 
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 
המכלול  את  היוצרים  ועוד,  שירה  ספרות,  הגות,  כתבי  עתיקים, 
ביחד  שאלות  שואלים  באלול  ישראל.  מקורות  הנקרא  הרחב 

וחוזרים בתשובות שונות וכולן קבילות.

מנחה: יהודה טאובמן
ימי: שני 20:00 מתנ״ס פרדס חנה-כרכור

תאריך פתיחה: 7.9.20 
עלות: 100 ₪ לחודש

ואת  הספרים  ספר  את  לפגוש  הישראלית  לחברה  חדשה  דרך 
עצמה, לגלות אוצרות ישנים וגם ליצור קריאות חדשות. לחשוב. 

ללמוד. להרגיש ובעיקר להקשיב.
קבוצה שנפגשת זו השנה השלישית כחלק מפרויקט ארצי.

פעם בשבוע נפגשים לשיחה דיון ולימוד על הפרקים השבועיים 
היסטוריה,  אמנות,  תרבות,  חברה,  פרשנות,  על  דעת  ומרחיבים 
אקטואליה ועוד, באמצעות מנחה מקצועי וחכמת ההמונים. לא 

נדרש ידע קודם.

מדרש אלול

 להרשמה: 077-7378538  | 04-6378551 שלוחה 3 

תנועה בזמן
מנחה: אלירז פוגל ושירה בז׳ראנו 

תאריך פתיחה: 15.9.20
יום שלישי הראשון בכל חודש | 22:00-19:00 

 עלות: ₪80 למפגש  | 12 מפגשים

מפגש חד חודשי המשלב לימוד ותנועה על ציר מעגל השנה 
שלו.  והאנרגטית  הקוסמית  והתרחשות  חודש  כל  היהודי, 

מפגש מרתק של שילוב בגוף ורוח.
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יחד | זהות יהודית ישראלית בקהילה

להרשמה באתר המתנ״ס
077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 

גמרא למתחילים
מנחה: אברהם  בר דוד

תאריך פתיחה: 14.10.20 
ימי: רביעי 20:00 במתנ״ס 

עלות: ₪50  לחודש

סוד החכמה היהודית – הישראלי המצוי עומד במבוכה  "לא 
נעים לי להודות, אבל מעולם לא פתחתי גמרא" .

החכמה והיזמות היהודית נובעת מהעיסוק של דורות רבים 
ב"תלמוד הבבלי" העתיק.

המפגש מיועד לגברים ונשים ובו נציע הכרות עם התלמוד.

חשיבה הכרתית -ימימה 
מנחה: נחמה דוד

תאריך פתיחה: 18.10.20 | ימי: ראשון 20:00 במתנ״ס 
עלות: ₪250  לחודש

שיטת הלימוד של ימימה אביטל זצ"ל  מוכרת בכל הארץ, היא 
דרך חשיבה ולימוד לחיים בצורה ייחודית ומעמיקה. פיתוח 

מודעות לאני ולסביבה , התבוננות על חלקי הנפש וריפוי אישי. 
לימוד ויישום השיטה נעשה ע"י קריאה, לימוד, כתיבה של 

החלקים שהנחילה ללומדיה, שמעבירים ומלמדים אותה הלאה.
* לנשים בלבד 

מסע לעולם הקבלה
מנחה: הרב עודד דוד

תאריך פתיחה: 13.10.20
ימי: שלישי  20:00 במתנ״ס 
עלות: ₪1000 20 מפגשים  

הקבלה היא תורה עמוקה ועשירה שנותנת מענה לצורך המודרני 
בלימוד הנוגע בשורשי הקיום האישי ונותן מענה לכיסופי הנשמה. 
מגוונים-  טקסטים  עם  וניפגש  הקבלה  יסודות  את  נכיר  בקורס 
בקבלה,  מוזיקה  הרגשות,  שבעת  המוח,  מסתרי   - הלימוד  נושאי 
ההיסטוריה,  הנשימה,  סודות  קבלית,  רפואה  בקבלה,  מדיטציה 

משמעות החודשים והחגים, סודות האותיות, איש ואישה ועוד.

הורות - חינוך ילדים ע"פ גישת שפר 
מנחה:  יפעת חילקיהו

תאריך פתיחה יום רביעי 14/10/20
עלות :350 ש"ח | במועדון צמרת

 7 מפגשים מובנים המלמדים יסודות בחינוך והורות במהלכם 
ניתן להתייעץ ולשתף.

גישת שפר מציעה דרך חדשה להתמודדות ובהסתכלות על יחסי 
הורה-ילד, בניית סמכות, אמון, ועין טובה .

מחזקת את מקומו של ההורה בקשר ביניהם ובהתנהלות מול 
עצמו ובני ביתו.   מחיר: 50 ₪ למפגש.

שיעור לנשים
מנחה: צהלה הלוי  

פעם בחודש בשבת מברכין, שמתקיים ביום שבת אחה"צ במועדון 
"צמרת" ועוסק בענייני הזמן והפרשות. )ללא עלות(

הכנה לשנת בת-מצווה
שנת בת-מצווה היא שנה משמעותית בחיי הבת, 

בה היא מקבלת ציידה לחיים הבוגרים. 
המפגשים מלאים בתוכן משמעותי - חיבור לשורשים: 

גילוי הכוחות והאוצרות האישיים, שמים דגש על 
חשיבותה וייחודה של שנת הגדילה והצמיחה.

7 מפגשים בעלות של 350 ש"ח 
)חלקם עם ההורים(. במועדון צמרת
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לימוד שירת פיוטים מסורתית, העמקה ספרותית ושיח 
למסע  נצא  המפגשים  במהלך  הפיוט.  שורשי  אודות 
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 
תרבות,  שוחרי  ספרות,  חובבי  מוזיקאים,  הפיוט:  אוהבי 

ועוד...

עלות התכנית השנתית: 1400 ₪ )140 ₪ לחודש( | 30 
מפגשי לימוד + אירועי פיוט סביב חגים ומועדים

ניתן להגיע למפגש ניסיון לאורך השנה - ללא עלות!
לפרטים והרשמה  054-2204057 לירון סויסה

ת י ב ש  י ט  ו י פ ל
בערב יום הזכרון לשואה ולגבורה 

נתכנס בקבוצות אינטימיות כדי לזכור את הנספים, 
להצדיע לשורדים ולחדד את זכרון מוראות התקופה 

האיומה ביותר בהיסטוריה האנושית. 

פרטים באתר המתנ״ס

זיכרון בסלון
8.4  2021 תשפ״א 

מספרים כדי לזכור

אם אתם נושאים עמכם סיפור אישי או משפחתי, 
אם אתם מכירים בעלי סיפור אישי או משפחתי,

 נודה לכם מאד אם תשתפו אותנו.  
הסיפור שלא יסופר - לא יזכר
                                                               

0 5 4 - 6 1 3 9 9 9 1 י  נ ב א ת  י ד ו ה י ם  ע ר  ש ק ו  ר צ א  נ א

יום השואה הבינלאומי    יום ד' | 27.1.21  

סרט ושיח

רעב - מחתרת רופאי גטו ורשה
סיפור גבורתם של רופאי גטו ורשה שניהלו, 

תוך סיכון חייהם, מחקר פורץ דרך בנושא רעב-
כפי שתועד בהקלטות נדירות הנחשפות לראשונה.

בימוי: טל מיכאל
הנחיה: איתי קן- תור

להרשמה באתר המתנ״ס | 077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 
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רכישה באתר המתנ״ס | 077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 

ל ברוח קו  בת 

*  תאריכים יפורסמו בהמשך

20:30  | באולם הספרייה המרכזית

*ינואר 2021 | הכהן הגדול | ערב מחווה ללאונרד כהן  
הנחייה: מיכל קן תור, גיטרה פסנתר שירה: יאיר ורמוט 

גיטרה ושירה: נטלי גבע | כניסה ₪40
 

*פברואר 2021 | "היהלום שבפנים״ 
לבקוע אור מן החושך, איך הופכים כאב וטראומה 

לסיפור גבורה. קרן שפע לב בהרצאה מרתקת במסגרת 
אירועי המודעות לבריאות הנפש בקהילה בשיתוף 

תוכנית 'עמיתים'. | כניסה ₪30

*מרץ 2021 | גדי פיינגולד "אבידת בת מלך"
מופע מוזיקלי על פי סיפורו של רבי נחמן מברסלב, 
החיים כמסע אל עבר האוצר האבוד שקיים בתוכנו. 

כניסה ₪40

ה           | ר | ד | ת | ק

קורסים והשתלמויות למורים בשבתון ולקהל הרחב
ההרשמה בעיצומה!

פרטים באתר המתנ"ס או בטלפון 04-6378551  ]שלוחה 3[

ה           | ר | ד | ת | ק
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אמנות עכשיו | החוויה המוזיאלית
ימי ד׳ | 7  סיורים | 7:30-18:30

14.10.20 | בית –ניר, כפר מנחם, רבדים | החומר, החפץ והאספן.
18.11.20 | מושב קדימה, הרצליה | האספן האוסף ובית המכירות 

23.12.20 | חיפה | שווקים בחג של החגים חפצים בין אמנות לאמונה
20.1.21   | תל אביב יפו | שוק הפשפשים יזרעליאנה 

17.2.21   | חצרים באר שבע ועומר | שביל רקמת שטיחי השבשבות
10.3.21   | ירושלים | מהקולוני לשוקי העיר העתיקה ומחנה יהודה

12.5.21   | טבעון, כפר אתא וכפר חסידים 
                                                    עלות: סדרה 1400 ₪ | סיור בודד 220 ₪

ה           | ר | ד | ת | ק

לאה פופר

יום ה׳ | 12.11.20  
אל הגליל ואל עצמינו 

מדריך: יזהר הס
טיול לגליל הלוקח אותנו אל מחוזות של אמונה, הבנה 

וכוונה. נקודות יפות בגליל וסיפורים של אנשי רוח 
ומעשה.חבקוק נבקר בהר מירון- הר הצדיקים, בעיר הרוח 

והקבלה צפת, ביקור באתרים ידועים ובמחוזות אגדה 
רפואה ויצירה, לסיום היום ביקור בעמוקה, ביער נמצא 

מקום שמאפשר להתבונן ולהתכוון: בזוגיות בשלום בית 
ובפוריות.

שעה: 7:30 | מחיר: 200 ₪ 

יום ה׳ | 18.2.21  
אהבה ורומנטיקה בחוף הכרמל

מדריכה: דליה שוטלנד
נגלה עד כמה אהבה, רומנטיקה וציונות שזורים יחד בחוף 

הכרמל. מפגש בוקר בזיכרון יעקב עם אנשי קהילת בית 
אל שהחליטו לשזור את חייהם בישראל, אורח חיים מיוחד 
ופעילות תורמת ויוצרת. נמשיך בעקבות שירו של אבשלום 
פיינברג 1000 נשיקות לך אהובתי. ב׳אחוזת לנגה׳ נשמע את 

סיפורה של המשפחה ועל הקשר בין אהבה למוזיקה, ציונות 
ואומנות. בפארדיס נפגוש את איבתיסאם, אישה אמיצה, 

מקדמת נשים ושלום. נסיים את היום בגבעת אולגה, סיפור 
אהבתם של אולגה ויהושע חנקין ותרומתם להתיישבות 

ברכישת אדמות, בעיסוק ברפואה, בחום ואנושיות.
שעה :7:30 | מחיר: 180 ₪

* טיול בהגעה עצמית

להרשמה באתר המתנ״ס | 077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 
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2 0 2 1  |  2 0 2 0  | א  ״ פ ש ת

מלקטים
ימי ו׳ | 5  ימי ליקוט | 15:30-10:00

11.12.20 |  "אל תוך היער"
29.1.21   | "מסע שורשים"

5.3.21     | "על גדת הנחל״  צמחי בר למאכל בבתי גידול לחים.
16.4.21   | "וטבלת פתך בחומץ"

7.5.21     | ימי ראשית הקיץ"

עלות: 
סדרה 700 ₪

סיור בודד 160 ₪
 

יתיר שדה

 על צילום, טבע ומה שביניהם
מדריך: ברוך גיאן, מורה דרך וצלם טבע ותיק. 

נתרגל עקרונות בסיסיים בצילום,
נלמד על מהירות תריס וצמצם ובעיקר 

נלמד לבחור קומפוזיציה ולהכיר את איכויות האור.

3 סיורי צילום 
סיור 1 | יפו 9.4.2021 | יום ו׳ 9:00-13:00

               נטייל בתחנת הרכבת הישנה וסביבתה 
סיור 2 | ירושלים 14.5.2021 | יום ו׳ 9:00-13:00

סיור 3 | חוף הבונים 3.6.2021 | יום חמישי -16:30 20:30
מחיר סדרה:  450 ₪ | מחיר סיור בודד: 180 ₪

* הסיורים בהגעה עצמית

להרשמה באתר המתנ״ס | 077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 
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יום ה׳ | 23.4.21 
גוטמן ברחובות נווה צדק

מדריכה: יפעת אבי צדק 

לסבתו  ונאזין,  שרפרף  על  והסופר  הצייר  גוטמן  עם  נשב 
נתאהב  שנה.  שבעים  בגיל  אלף-בית  שלמדה  המופלאה 
כמוהו בחולות ובשממה, בניגוד לביאליק המתגעגע לרחובות 
ואת  בסופרים,  המיוחד  עגנון,  את  נכיר  לכרכרות.  אודיסה 
נלך בעקבותיו של הרב קוק, כברנר  חדרו המלא נרקיסים. 
צופן  החול  כי  שאמר  הגדול  בפרישמן  גם  ונזכר  בשעתו, 
בחובו שכחה ללא שיור. גוטמן מאוהב בעירו ובנופה, בערוב 

ימיו רואה את נבואתו של פרישמן מתגשמת.
בניין  צדק,  נוה  שכונת  תוך  אל  הים  מחוף  מתקיים  הסיור 
בית  לבנים,  הספר  בית  לבנות,  הספר  בית  ה"אוטונומיה", 
הסופרים...משולב  ובית  עגנון  בית  שלוש,  בית  קוק,  הרב 

בתחפושות ואביזרים.
שעה : 7:30 | מחיר: 200 ₪

יום ה׳ | 13.5.21   
בעקבות הסופר דויד גרוסמן וגיבורי ספריו

מדריכה: נורית בזל
בבית הכרם גדלו הסופר דוד גרוסמן וגיבורי חלק מספריו, 
שילדותם משיקה לילדותו. בסיור נעקוב אחר חיי היומיום 
ילד  הפנימי",  הדקדוק  "ספר  גיבור  קליינפלד,  אהרון  של 
רגיש ומיוחד, שגילה בגיל ההתבגרות שיש לו "בעייה", אותה 
למד  בו  הספר  מבית  חבריו  ועם  עמו  בלכתנו  להבין  ננסה 
לביתו בשכונת הפועלים. נכיר גם את גיבור "דו קרב", דויד, 
ואהב  היות  מוזרה,  להרפתקה  שנקלע  ו"אחר",  חמוד  ילד 
זקנים. נספר על נונו, גיבור "יש ילדים זיג זג", שרצה להיות 

טרובדור, ומה קרה לו בשל כך.
שעה : 7:30 | מחיר:200

 

ה           | ר | ד | ת | ק

יום ה׳ | 4.3.21 
נשים מעוררות השראה בגליל

סיור לרגל יום האישה 
מדריכה: עדי זרחי 

את היום נתחיל בכפר הדרוזי ג'וליס, מרכז דרוזי דתי ותרבותי 
צעירה,  יזמית  דרוזית  באסמה-  את  נפגוש  בכפר  חשוב. 
אלמנת צה"ל שהתאלמנה כאמא צעירה מאוד ומתוך הקושי 
נהדרת  קונדיטוריה  ביותר  מרשים  עסק  והקימה  צמחה 
הכפר,  סמטאות  בין  נסייר  לנשים.  ועוצמה  השראה  ומקום 
נבקר בבית קברות עתיק של העדה בו קבור אחד ממנהיגי 
העדה ונשוחח על גלגול נשמות. בנהריה נפגוש "רעיונאית"- 
ממקימות משכית לשעבר שבבית אורגים, תופרים ורוקמים 
נבקר  נמשיך למעיליא  ביופיים.  תשמישי קדושה מרהיבים 
בת  של  ועסק  מרשימה  יוזמה  שהוא  הצלבני  ב"שאטו" 

המקום. 
שעה : 7:30 | מחיר: 200 ₪

 

להרשמה באתר המתנ״ס | 077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 
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ראשון בתרבות
עונה 11

*במידה והנחיות משרד הבריאות לא יאפשרו קיום ההרצאות באולם, הן תעבורנה לזום.
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ימי א׳ | 20:30 | במרכז אמנויות הבמה 

ההרשמה 
בעיצומה!
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מנוי יחיד: 200 ₪
מנוי זוגי: 380 ₪

כרטיס: 70 ₪

6.12.20 | צופית גרנט | דלתות מסתובבות
ערב מרתק על החלטות נוקבות, בחירה בטוב ובאופטימיות, אנרגיות וקבלת השראה. 
בפשטות, הומור, ישירות והרבה חום ואהבה מגיעה צופית הישר ללב, ומאפשרת לנו 

לראות את החיים בזוויות שונות של ניצחון ומנהיגות.

17.1.21 | יהודה משי זהב | הולך נגד הזרם
 בהרצאתו מספר משי זהב על המקום ממנו בא, על הדרך האישית שעשה מאז ועד היום, 

על המאורעות אותם חווה ועל הקמת זק"א, על מרקם החברה הישראלית והשינויים שהיא 
עוברת, על התנדבות, נתינה, וחסד. משי זהב נולד וגדל בשכונת מאה שערים, בצעירותו 

בלט בפעולות מחאה נגד מדינת ישראל ומוסדותיה, עם השנים שינה משי זהב את דעותיו 
מקצה לקצה.

14.2.21 | חיים אתגר | איך תופסים מתחזה
חיים אתגר מגיש תכנית ׳המתחזים׳ ו׳יצאת צדיק׳, לוקח אתכם אל אחורי הקלעים של 
התוכניות המרתקות ביותר בטלוויזיה. בהרצאה יחשפו הפרטים והמנגנון של חשיפת 

נוכלים ומתחזים, איך תופסים מתחזה? איך בונים עוקץ מתוחכם? מה המניע של אותם 
נוכלים? ואיך נזהרים לא להיעקץ?

25.4.21 | איתי אנגל | העולם שאחרי דאע"ש - האתגר השיעי
העיתונאי הישראלי היחיד שדיווח מתוך החזית מול דאע"ש בסוריה ובעירק, מספק מבט 
נדיר מהשטח על איך המזה"ת שהכרנו מתפרק אל מול הכוחות החדשים שעולים, הכוח 
השיעי במזרח התיכון, האיום האיראני והמלחמה הבאה שלנו מול החיזבאללה. לצד אלו 

מציג אנגל תיעוד נדיר של השיעים כפי שצילם לאורך השנים כדי להבין את האויב.
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פיתוח חוסן נפשי 
להרגיש בטוח במציאות לא בטוחה

קורס חובה שנתי | 28 מפגשים
ימי א' 11:15-8:00  | 18.10.20 - 30.5.21

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

קונפליקטים בין אישיים בזוגיות, במשפחה ובעבודה.

  Coaching אימון
היכולת להוביל שינוי

קורס חובה שנתי | 28  מפגשים
ימי א' 11:15 - 14:15  | 18.10.20 - 30.5.21

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

מובנה.

העצמה ופיתוח אישי
להיות הגרסה הטובה ביותר של עצמך

קורס חובה שנתי 28 | מפגשים 
ימי ג' 11:15 - 14:15  | 13.10.20 - 11.5.21

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

Mindfulness,  תקשורת אפקטיבית ועוד.

לקדם את הילד שמדאיג אותי
שליטה בחיים - בחירה והתמודדות

קורס חובה, 15 מפגשים
סמסטר א' | ימי ד'  | 14.10.20 - 27.1.21 | 10:00 - 13:15

סמסטר ב' | ימי ד'  | 10.2.21 - 9.6.21  | 10:00 - 13:15 

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

לנו.
זה,  ובכלל  גיל  בכל  לילדים  מקצוע  ואנשי  להורים  מיועד  הקורס 

להורים למתבגרים ולהורים שהם סבים וסבתות.
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מנחה  רונית תל ורד
מאמנת בכירה ומנחת  קבוצות, מטפלת 

זוגית ומשפחתית יועצת אירגונית



אי של שקט 
מקשיבה פנימה מקשיבה החוצה

תקשורת מקדמת -"אני מקשיב לך" 

קורס חובה שנתי |  32 מפגשים
ימי ב' | לנשים בלבד |  08:15 - 10:50 | 19.10.20 - 24.5.21

להיות  בחייך?  שקט  של  איים  לייצר  רגועה?  לחוש  רוצה 
קשובה לעצמך וליקרים לך? חשוב לך להשפיע על מיטביות 
עומס  של  ימים  לנו  מזמנים  המערביים  החיים  שלך?  בחיים 

המלווים בתחושת אי שקט. 
קושי  מייצר  העומס  לעיתים  והריכוז  הקשב  נפגע  לעיתים 
בגוף,  מתח  תופעות  שמופיעות  או  עדיפויות,  סדרי  בלקיחת 
מהגורמים  חלק  הינם  הורמונליים  ושינויים  רגשי  וויסות  גם 
לתחושה זו. בקורס נתרגל תרגול חוויתי ומעצים ליצירת איים 
של שקט בחיים., נקבל ארגז כלים אפקטיבי ליצירת הקשבה, 
מפגש  כל  ושמחה.  חיוביות  קבלה,  עצמית,  שליטה  רגיעה, 
מתחיל בתרגיל יוגה נשית בשילוב תרגילי מוח אחד ותרגילי 
נשימה, נשלב כלים ותובנות מעולם הבודהיזם, מיינדפולנס, 

 NLPתקשורת מקרבת ו

 NLP חלומות מתגשמים
    פיתוח כישורי הצלחה 

קורס חובה, 15 מפגשים
סמסטר א' | ימי ב' | 26.10.20 - 8.2.21 | 11:10 - 14:10  

כבר  להגשים  רוצה  היית  חלום  איזה  שלך?  החלומות  מהם 
השנה? 

מה גורם לאנשים להצליח?  מה מאפשר לי להצליח בחיי? 
בקורס זה נלמד להפוך חלום לתוצאה, נזהה אמונות מגבילות 
מגישת  כלים  נלמד  בנו.  שתומכות  לאמונות  אותן  ונהפוך 
טכניקות  להצלחה,  בתקשורת  כלים  המצוינות,  חקר   -  NLP
כיצד דרך הדמיון אנו מתקדמים  ונחווה  יצירתיות להגשמה, 
אותך  ימנף  זה  מעשי  קורס  בחיינו.   רצויות  תוצאות  ליצירת 
נכתבת  הקורס  עבודת  שלך!  הבאה  להצלחה  משמעותית 

במהלך הקורס עצמו. 
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מנחה  שרית למפר שושן
מנחה בכירה NLP מאמנת אישית בגישת 

NLP מורה ליוגה ובוגרת בצלאל/



מהטלפון למסך
קולנוע ככלי חינוכי - צילום ועריכה בטלפון הנייד

סמסטר קיץ | ימי ב׳ |  15:00-9:00 |  19.7.21 - 22.7.21 
4 מפגשים    

כיצד נוכל להפוך ל"סופרים" של השפה האודיו ויזואלית?
לצד  מעשית  התנסות  נשלב  חינוכי"  ככלי  "קולנוע  בסדנה 
חזותי-קולי  טקסט  פיענוח  מדיה,  לאוריינות  כלים  רכישת 
סרטונים  של  ובצפייה  בהפקה  השימוש  אופני  על  וחשיבה 

בכיתת הלימוד.
בחלק המעשי המשתתפים/ות ירכשו כלים ליצירת סרטונים 
ההקלטה  הצילום,  רזי  את  נלמד  הנייד.  בטלפון  איכותיים 
העריכה והפסקול, עקרונות התסריט והתיעוד. נתנסה הלכה 
למעשה ביצירת סרטונים בטלפון הנייד- משלב הרעיון ועד 
עם  והתנסות  הכרות  למשתתפים  יערוך  הקורס  להפצה. 

אפשרויות השימוש בהפקת סרטונים בעבודה החינוכית.
מחיר ₪860  | למורים מוכר לגמול | 30 שעות 

 
  

מנחה  איתי קן-תור
קולנוען מרצה ומורה לקולנוע, מפיק 

ומביים סרטים תיעודיים

תיאטרון כמנוף ללמידה משמעותית
תיאטרון כשפה 

סמסטר א' | 15 מפגשים, 
מתוכם צפייה ב-2 הצגות תיאטרון

ימי ב׳ | 09:00 - 12:15 |  2.11.20 - 15.2.21

מהם הכלים שמצויים בידינו כדי ללמד באופן יצירתי, חדשני, 
דרכי  את  להעשיר  והדרמה  המשחק  יכולים  כיצד  מסקרן? 

ההוראה שלנו? 
תרגול השפה התאטרונית מאפשר פיתוח של יכולות ביטוי 
ויישוב  קבוצתית  עבודה  יצירתית,  חשיבה  קהל,  מול  עצמי 
קונפליקטים. הקורס יקנה כלים יישומיים לשילוב התיאטרון 
במסגרת הכיתה, על מנת להעשיר את החוויה הלימודית של 
התלמידים והמורים. המשתתפים בקורס יתנסו באופן מעשי 
במשחק ובתיאטרון, כדי שיוכלו, בסופו של תהליך ליישם את 
החומר הנלמד כמורים בכיתה, בשיעורים עיוניים, ובמפגשים 

חברתיים.  
 

מנחה אורית שור
שחקנית, יוצרת בימאית מורה 

ומנחה סדנאות תאטרון

ה          קתדרה במושבה | ר | ד | ת | ק



2 0 2 1  |  2 0 2 0  | א  ״ פ ש קתדרה במושבהת

קלפי קס״ם - קלפים מספרים

15 מפגשים
סמסטר ב' | ימי ד'  3.2.21  - 2.6.21 | 8:15 - 11:15

חוויותיי  אימוני  כלי  הם  מספרים(  )קלפים  קס"מ  קלפי 
האישי,  לחזון  חיבור  שלנו,  למהות  חיבור  עצמית,  להעצמה 
שיפור מערכות יחסים ויצירת מעגל תמיכה קבוצתי. הקלפים 
ישולבו באופן ייחודי יחד עם ארגז כלים מלהיבים להצלחה 
לחיים,  מטרות  הצבת  מתחים,  בהפחתת  ויתמקדו  בלמידה 

שיפור יכולות הלמידה ,שיפור הביטחון והדימוי העצמי. 
העבודה בכיתה משלבת קלפים, הבעה בכתב  ובע"פ, מוסיקה, 
בקבוצות.  עבודה  בזוגות,  עבודה  תנועה,  מודרך,  דימיון 

הלמידה משלבת בין תיאוריה לחוויה. 
אין צורך בידע קודם בתנועה ) תנועה קטנה ביותר(. 

מנחה ריקי קאופמן
מטפלת הוליסטית, 

הוראה והנחיית סדנאות

חינוך לבריאות ותזונה נכונה  
15 מפגשים

סמסטר א' | ימי ג׳ |  13.10.20 - 26.1.21  | 8:00 - 11:15
*סמסטר ב' | ימי ג׳ |  9.2.21 - 8.6.21 | 8:00 - 11:15

או  בריאות  היוצרים  המרכזיים  המרכיבים  על  נלמד  בקורס 
לעצמנו  שינוי"  סוכני  להיות"  נלמד  מחלה,  גורמים  לחלופין 
על  אחריות  לקחת  היכולת  את  להגביר  במטרה  ולסביבתנו 
גופנית  פעילות  מודעת,  תזונה  בריא,  חיים  אורח  בריאותנו. 
יומיומית,  התנהגות  ודרך  עולם  תפיסת  הם  חיובית  וחשיבה 
הבריאות הפיסית והנפשית מורכבת מאין סוף פרטים הבאים 

לידי ביטוי בכל רגע בחיים.
הקורס כולל הכנת שייקים ואוכל בריא

מנחה סיגל בן נתן
ND תזונאית ונטורופטית
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לתפור בכיף  

׳

כישוריו  את  לפתח  שמעוניין  מי  לכל  יצירתית  תפירה 
ידני  באופן  התפירה  בתחום  מעשייה  וליהנות  היצירתיים 

ובאמצעות מכונת תפירה.
על  תפירה  לימוד  הידנית,  התפירה  יסודות  הקורס:  מנושאי 
מדורגים  התנסות  תרגילי  של  רחב  מגוון  באמצעות  מכונה 
הלכה למעשה. העתקת גזרות מוכנות, הכנת מוצרים שונים, 
מלבד,  חיות  בובות,  כגון:  וחלומו.  רצונו  פי  על  אחד  כל 
כריות,  למחברות,  עטיפות  מפתחות,  מחזיקי  ראש,  סיכות 

אפליקציות, שמיכת טלאים לתינוק, בגדים, תיקים, ועוד.
 

מנחה נטליה ריצבסקי

סמ׳ א׳ 
ימי א׳ ב׳ ג׳ | 11:00-08:00 | 14:00-11:00 |  1.9.20 - 18.12.20

סמ׳ ב׳ 
ימי א׳ ב׳ ג׳ | 11:00-08:00 | 14:00-11:00 | 22.12.20 - 6.4.21

חוויה של חומרים 
קורס רשות | 56 שעות | 2 יח"ל | 14 מפגשים

סמסטר ב' | יום ה' | 12:00-9:00 | 11.2.21-17.6.21

חשיפה  חומרים,  של  רב  מגוון  עם  הכרות  יספק  הקורס 
והיצירה  ומיומנויות מקצועיות בתחומי האמנות  לטכניקות 
השונים. קורס חוויתי מקורי, שבו תוכלו להתנסות בחומרים 
קולאז',  ברזל,  חוטי  ממוחזר,  עץ  כמו  ומרתקים  שונים 
מפגש  בכל  ועוד.  שעווה  נחל,  חלוקי  מלט,  גבס,  תחבושות 
צוללים לעולם מרתק של חומר מרגש אחר, ויוצרים תמונות 

ופסלים במסע אישי של יצירה.

מנחה  איילת גד
אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר׳

כתיבת סיפור חיים - כתיבה יוצרת
15 מפגשים

סמסטר ב' | ימי ד'  |  17.2.21 - 16.6.21 | 11:15 - 14:15  

סדנת כתיבה לפרוזה ולסיפור חיים, בקורס נלמד כיצד לאתר 
סיפור, כיצד להעניק לו הדגשים משמעותיים, באילו טכניקות 
להשתמש ואיך להפוך זוטות של יום- יום לסיפורים כתובים 
היטב, ערוכים היטב, מסקרנים ומרתקים.  באווירה אינטימית, 
נהפך  שהדמיון  היכן  ולמתקדמים  למתחילים  המתאימה 

למציאות, והזיכרונות - לסיפור חיים ייחודי.

מנחה  איטו אבירם
סופר עורך ועיתונאי
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  Home Styling  עיצוב פנים    
12 מפגשים

יום ג' | 22.12.20 - 9.3.21 | 18:30-21:00 |  

עיצוב חללים - מהווה חלק מעולם עיצוב הפנים והדקורציה. 
בקורס יינתנו כלים בתהליכי עיצוב וסטיילינג,  נתרכז בארגון 
הטקסטילים,  הצבעים,  בבחירת  החלל,  של  מחדש  ועיצוב 
התאורה, חפצי נוי, והאקססוריז, וזאת כדי ליצור מראה חדש 
וייחודי בעיצוב עצמי עם טביעת חותם אישית. המשתתפים 
יפתחו את מיומנותם בטכניקות עבודה שונות. טיפים והיכרות 
עם טרנדים ומגמות אפנה שכל אחד יכול ליישם על פי רמתו 
וצרכיו. כל השיגעונות הפרטיים בקורס אחד בהדרכה טכנית 

ואומנותית צמודה.
מחיר ₪1800 

קורס אנגלית בסיסית מדוברת 
למתחילים 

     
ימי ה' | 11:15-09:45 | 15 מפגשים 

18.2.21 - 5.11.20

לימוד והעשרה של השפה האנגלית, רכישת כלים 
לשיפור יכולת הדיבור והבנת השפה, תרגול מיומנויות 

שיחה ותקשורת.
פרטים נוספים והרשמה לקבוצות אנגלית מתקדמים 

ואנגלית בסיסית ערב, באתר של המתנ"ס.
מחיר: 600 ש"ח

מנחה אורנה מאירי
מעצבת אירועים ותפאורות

ציור ורישום 

יום א' | 12:00-9:00 | 6.9.20 - 11.4.21
יום ב' | 21:45-18:45 | 7.9.20 - 12.4.21

יום ג'  | 12:00-9:00 | 1.9.20 - 6.4.21 
יום ד' | 21:45-18:45 | 2.9.20 - 7.4.21

הקורס מיועד למי שצייר בעבר ולמי שלא צייר כלל.
הקורס מתנהל עפ״י תכנית לימוד יסודית ושיטתית ברישום 

ובצבע. שימת דגש על טכניקות, קומפוזיציה ושימוש 
בחומרים בהשראת זרמים ואמנים חשובים.

מטרת הקורס לעודד ביטוי בסגנון אישי.
מחיר 285 ₪ לחודש לא כולל חומרים

 

יופי של אירוע  
עיצוב אירועים וטקסים  

מנחה: אורנה  מאירי – מעצבת רב תחומית
קורס רשות | 14 מפגשים

סמסטר ב' | יום ג' | 12:15-9:00 | 2.2.21 - 25.5.21

הקורס מקנה כלים מעשיים ותכליתיים להכנת תכנית לעיצוב 
אירוע וביצועה החל בארוחת חג משפחתית וכלה בטקס או 
אירוע קהילתי, פיתוח מיומנויות בהתאמה לאירוע והתנסות 

מעשית בכל מפגש. חוויה יצירתית מחכימה ומעשירה.
נושאי הקורס: עיצוב שולחן, מרכזי שולחן, מזנונים, שולחנות 
עבודה,  טכניקות  פרחים,  סידורי  ותקרות,  קירות  תצוגה, 
התנסות.  וסדנאות  רעיונות  פיתוח  תקציב,  חומרים,  בחירת 

במהלך הקורס יערכו סיורים מקצועיים )ע"ח המשתלמים(.
מחיר ₪1720  | למורים מוכר לגמול השתלמות
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ה           | ר | ד | ת | ק

להרשמה באתר המתנ״ס | 077-7378538 | 04-6378551 שלוחה 3 

קתדרה במושבה

קדרות באבניים  

ימים א׳, ב׳, ג׳  | בוקר /ערב  |  12.10.20 - 31.5.21

בחומר  בעבודה  שונות  טכניקות  עם  היכרות  יקנה  הקורס 
הכלים  את  מציע  הקורס  אישית.  שפה  ופיתוח  באבניים, 
אש,  אדמה,  המשלבת  אמנות  עם  להתמודד  האתגר  ואת 
מים ושאר רוח. בקורס נלמד ליצור כלים שימושיים מחומר 
לבניית  הטכניים  היסודות  הקניית  ידי  על  אבניים  בעבודת 
גלילים וקערות בצורות יסוד וננסה לפתח שפה אישית לכל 
משתתף. הדגש הוא על הנאה ביצירה תוך התבוננות ולמידה 
ואינטימי,  קורס קטן  והצבעים הקרמיים.  עולם הצורות  של 

אבניים לכל משתתף והדרכה אישית צמודה.
מחיר: 1600 ₪ לסמסטר| 100 ₪ חומרים לסמסטר 

        לא כולל חימר

עיצוב ופיסול קרמי
ימים ד׳, ה׳  | בוקר /ערב  |  14.10.21 - 31.5.21 

                 
בחומר:   בעבודה  שונות  טכניקות  עם  היכרות  יקנה  הקורס 
יצירה מתוך גוש, משטחים וחוליות, תרגום רעיון אל התלת 
הטקסטורות,  שפת  בחינת  וטכניקה,  קונסטרוקציה  ממד, 
פיגורטיבי  פיסול  דגמים,  הגדלת  וצל,  אור  חללים,  נפחים, 
הקורס  המשתתפים.  של  הפרטיים  החלומות  ופיסול 
עצמאית  היא  העבודה  יחד.  ולמתקדמים  למתחילים  מיועד 
הפריה  תיצור  שהחברותא  שאיפה  מתוך  אישית  וההדרכה 

הדדית ולמידה מועילה.

מחיר: 1500 ₪ לסמסטר 
100 ₪ חומרים לסמסטר לא כולל חימר

        מחירון כרטיסיות

10 שעות----------------------------- 320 ש"ח

20 שעות----------------------------- 600 ₪

4 מפגשים )כל מפגש 4 שעות(------ 380 ₪

8 מפגשים--------------------------- 725 ₪

12 מפגשים-------------------------- ₪1026

כרטיסיה לתרגול חופשי 
בסטודיו לקרמיקה

הכרטיסייה מיועדת לאנשים 
ששפת החומר ידועה להם, 

והם מחפשים מקום לעבוד בו 
באופן עצמאי. 

רשימת הימים והשעות 
באתר המתנ"ס 
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ימי חמישי 20:00 | באולם הספרייה בבניין המתנ״ס 
מנחים מתנדבים מתחומי דעת שונים תושבי פרדס חנה- כרכור והסביבה.

שמחים לחלוק איתכם שנה רביעית של הנאה מספרות טובה, דיון בנושאים העולים מהספרים, 
תובנות אישיות וחדוות המפגש. החוט המקשר בין כל המפגשים יהיה יחיד בתוך חברה 

בנושאים כמו זיכרון, פמיניזם, הגירה, שייכות, בדידות ועוד.
 

13.9.20         מפגש פתיחה חגיגי שירי אלתרמן - מופע ספרותי ומוזיקלי עם נתן סלור ואסנת זיביל 
                      )מותנה בפעילות מרכז אמנויות הבמה בהתאם להנחיות משרד הבריאות(

15.10.20       הספר שואה שלנו מאת אמיר גוטפרוינד. מה עושים עם הזיכרון? מנחה: עופר בור. 
26.11.20       הספר נשים קטנות מאת לואיזה מיי אלקוט. נשים קטנות? הצחקתם... 

                       ראשית הפמיניזם, מנחה: ענת מיטלמן.
7.1.21            הספר עין כמונים )השועל בלול התרנגולות( מאת אפריים קישון. 
                       כיוצר ביד החומר - המציאות עולה על כל דמיון, מנחה : הגר אלון.

18.2.21          הספר יער מאת מעיין רוגל, המנחה תארח את הסופרת מעיין רוגל ותשוחח איתה 
                       על יער הכתיבה, מנחה: ענת פלר.

22.4.21         הספר המדריך לעוזרות הבית מאת לוסיה ברלין. היופי שבכיעור, בשולי החברה, 
                       מנחה: שרית גרדוול.

27.5.21          הספר הנכדה של מר לין מאת פיליפ קלודל. בדידות וידידות, מנחה: שולה לוצאטי.
 

ההשתתפות בסלון הספרותי הינה ללא תשלום, למעט מפגש הפתיחה החגיגי,
כרטיסים למפגש הפתיחה באתר הספריות phk.libraries.co.il או בטלפון  04-8833565       

ההרשמה לסלון הספרותי באתר המתנ"ס          
לבירורים ושאלות: יהודית אבני 054-6139991

*הפעילות מתקיימת לפי הוראות התו הסגול

סלון ספרותי | מועדון קוראים
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ספריות פרדס חנה-כרכור
ן ה כ י  ל א ש  ״ ע

המתנ״ס בשיתוף עם ספריות פרדס חנה –כרכור
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בקרוב הקרנת סרטים
מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר | מתנ״ס פרדס חנה כרכור

״תיכף זה יעבור תיכף ידליקו אור״ 
04-6271420 פרטים וטופסי הרשמה  |  .phk. smarticket.co.il | טל: 
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קבוצות כדורשת 
קבוצת כדורשת | יום ג' |  22:30-20:30 |  |  יולה חלפין | אולם הספורט שרת | ₪100

קבוצת לביאות  כרכור | יום ה' |  22:00-20:30 |  יולה חלפין | אולם הספורט אלישבע | ₪100
קבוצת רביט | יום א' | 22:30-20:30 |  יולה חלפין | אולם הספורט רבין | ₪100

קבוצת עופר ניר | יום ד' | 22:00-20:30 | אולם הספורט רבין | ₪100
קבוצת פולי | יום א׳ | 22:00-20:30 | אולם הספורט ישורון| ₪100

קבוצת פולי | יום ג' | 22:00-20:30 | אולם הספורט יפה נוף | ₪100
קבוצת יובל פינקלשטיין | ימי ב' ה' | 22:30-20:30 | אולם הספורט שרת | ₪165

קבוצת רוני וסר | יום ד׳ | 22:30-20:30 | אולם הספורט אלישבע | ₪100
קבוצת עמרי שורץ | יום ב׳ | 22:30-20:30 | אולם הספורט אלישבע | ₪100
קבוצת עמרי שורץ | יום ד׳ | 22:30-20:30 | אולם הספורט יפה נוף | ₪100

 קראטה מבוגרים 
גילאי 18 ומעלה נשים וגברים 

מאמן : אבי שטראוך דאן 4 .
אימוני קראטה מסורתי במסגרת 

שוטוקאן קראטה דו בישראל ) הזרם של אושימה סנסיי( 
קראטה רציני. בטוח ללא פגיעות מכוונות 

ימי ב' ה'  | 22:00 20:30 | ₪200
אולם ספורט ממלכתי כרכור 

ספורט
מבוגרים

ההאתה יוגה 
מדריכה: הילה לולב

מוזמנים לתרגל יוגה, לחזק ולהגמיש את הגוף, השרירים והנשמה.
יום ב׳ | 20:00-19:00 | במרכז קהילתי אור | ₪180

התעמלות בריאותית
אלה צוקרמן

סטודיו מתנ״ס | ימי ב׳ ה׳ | 9:00-8:00 | ₪180

הליכה מסלולים נבחרים
עמיקם הרפז | 054-7491431

יום א׳ | 15:30 | ללא תשלום

כדורסל קהילתי
21:00 | ימים א׳-ו׳ | ₪80 | באולמות הספורט

רגינה אמיר  | 050-5386636
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המטבח של רוחה מתמחה במתן שירותי קייטרינג 
והסעדה לעסקים, לחברות, למוסדות חינוך, 

לאירועים פרטיים ושירותי הסעדה לכל  מטרה, 

בכל סגנון ולכל תקציב. אנחנו, כמטבח 

מוביל בתחומו בעל רישיון יצרן 

העומד בתקנים וסטנדרטים 

בינלאומיים, מעניקים

ללקוחותינו טעמים וריחות

שמשאירים חשק לעוד, 

אוכל מזין ובריא,

שביעות רצון 

ושובע.  

          השפית רחל בוגרת "תדמור"בעלת תעודת שף 
            סוג 5 + ניהול מזון ומשקאות, בעלת ניסיון 

              עשיר בניהול  מטבחים בבתי מלון  ובחברות 
                 מובילות. מנצחת ביד רמה על צוות טבחים

                  בעל הכשרה מקצועית וניסיון רב, 
                    עבודה  עפ"י תקני איכות, כשרות,

                       בטיחות במזון ותנאי אספקה 
                         המבטיחים אוכל טרי
                            ואסתטי, ערב לחיך

                             ומלא ניחוח  ביתי.  

קייטרינג ואירועים למוסדות ופרטיים 
04-86638930 2, חדרה טל'  מייזר 

052-6346015 רוחה: 

המטבח של רוחה
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לבית ספר חקלאי 4 מועדוני ספורט בית ספריים הפועלים במסגרת התאחדות ספורט בתי הספר.
המועדונים, חלקם ותיקים וחלקם חדשים מיועדים הן לבנים והן לבנות )פרט לקבוצת כדורגל בנות(

המאמנים במועדון, ברובם, מורים מצוות בית הספר אשר עברו הכשרה מקצועית בקורסי אימון, כל אחד בענף הספורט 
אותו הוא מאמן. אימוני המועדונים מתקיימים בבית הספר לאחר שעות הלימודים, והתחרויות השונות מתקיימות במחוז 

חיפה לפי לוח תחרויות המפורסם  מראש. המועדונים פועלים כחלק מהחזון לקידום אורח חיים פעיל ובריא.
מנהל מקצועי : דידי חממי, מורה ורכז חינוך גופני חקלאי פרדס חנה, מאמן כדורגל בכיר, מאמן הכושר הגופני לשעבר של מכבי חיפה

לפניכם פירוט על כל מועדון וטלפון לאיש קשר להמשך פרטים והרשמה.

n מועדון ניווט ספורטיבי לכיתות ז-ח-ט
מה זה ניווט ספורטיבי?

הניווט הספורטיבי נועד לתת לתלמידים את האפשרות להתנסות 
ולהתמחות באחד מענפי הספורט המעניינים והמורכבים ביותר 

שיש. הניווט הספורטיבי מפתח יכולת קבלת החלטות תחת לחץ 
זמן, ראיה מרחבית, עצמאות, חשיבה אנליטית, יכולות פיזיות וכל 

זאת תוך הנאה ושמירה על הטבע והסביבה. התלמידים יתחרו 
במסגרת ליגת התחרויות של התאחדות ספורט בתי-הספר 

לקבוצה הצלחות רבות בשנת הלימודים הקודמת: 
מקום ראשון במחוז חיפה בקטגוריית הבנות 

ומקום שני בקטגוריית הבנים.
n לקבוצת תלמידי ז-ח תתקיים יחידת אימון אחת בשבוע

n לקבוצת תלמידי כיתות ט' תתקיים יחידת אימון אחת בשבוע

מאמנים: עידן סיידוף עומר כהן
לפרטים והרשמה- עידן סיידוף 052-5234483

n מועדון טניס שולחן לבנים ובנות ז׳-י״ב 
בית ספר חקלאי פרדס חנה בעל עבר מפואר בענף 

הטניס-שולחן,  זוכי אליפות ישראל לבתי ספר בעבר ומייצגי 
מדינת ישראל באליפות העולם בטניס שולחן לנוער בצרפת. 

במסגרת האימונים יפתחו השחקנים/ות מיומנויות קואורדינציה, 
זריזות ועמידה בלחצים מנטאליים.

האימונים יתקיימו: 
בימי ראשון ורביעי משעה 15:05 - 16:30

מאמן עודד שפירא 
לפרטים והרשמה: עודד שפירא 050-7793007

n מועדון בית ספרי כדורגל בנות | ז׳-ט׳
המועדון ייפתח השנה ומיועד לנערות בכיתות ז-ח, ללא רקע/
בעלות רקע בסיסי ומתקדם בכדורגל אשר רוצות לשפר את 

יכולותיהן. במסגרת המועדון ילמדו ויתרגלו השחקניות: 
n יסודות הכדורגל

n שיפור מיומנויות וטכניקה 

n חשיפה והעשרה לעולם הכדורגל

n תרגול כושר גופני ספציפי למשחק

n משחקי אימון

האימונים יתקיימו ביום חמישי בין השעות 15:00-16:30
מאמן: דן חיים פליישר

לפרטים והרשמה: דן חיים פליישר: 054-4918154

n מועדון בית ספרי בכדורעף לבנים ובנות ז׳-י״ב
הכדורעף הוא משחק קבוצתי המפתח יכולות ספורטיביות 

וחברתיות. אנו מציעים לתלמידים פעילות מהנה בקבוצה, תוך 
לימוד מיומנות וטכניקת המשחק, פיתוח מרכיבי הכושר הגופני, 

התחום המנטאלי, עבודה קבוצתית וקבלת החלטות במצבי משחק 
משתנים.

מאמנת הבנות: רוני וסרלפרטים והרשמה לקבוצת הבנות: רוני 
וסר, 054-4995016

מאמן הבנים: יואב ססלר
לפרטים והרשמה  דידי חממי 054-5429981

מועדוני ספורט | בית-הספר החקלאי בשיתוף מתנ״ס פרדס חנה-כרכור



בקרוב במהחול
מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר

 מתנ״ס פרדס חנה כרכור

מחול חקלאי 

״תיכף זה יעבור תיכף ידליקו אור״ 

יום חמישי 
רפרטואר | מודרני | קלאסי 

חטיבה 
 16:45 17:30

רפרטואר | מודרני | קלאסי 
תיכון 

 17:30 18:15
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"חנה גאה" היא ארגון מקומי של פעילות ופעילים מקהילת הלהט"ב שקם בקיץ 2018 והשנה הוא מצטרף 
לראשונה לפרוייקט "בינוי קהילה" של תכנית מקום בחברה למתנ"סים. מטרת הארגון היא להוות מסגרת גג 

לפעילות הקהילה הלהט"בית בפרדס חנה כרכור והסביבה ובית לפנות אליו בכל שאלה ובכל צורך. הארגון עוסק 
בתרבות, חינוך ורווחה, ובין היתר הביא למושבה את איג"י - ארגון הנוער הגאה שפועל ביישוב כבר למעלה משנה, 

ובקרוב תיפתח גם קבוצה של תהל"ה - קבוצת תמיכה להורים לילדים מקהילה הגאה. רוב הפעילויות פתוחות 
לקהל הרחב מתוך מחשבה ורצון הפעילויות להוות גשר להיכרות ותקשורת עם תושבים שאינם נמנים על חברי 

הקהילה. 
כולן וכולם מוזמנים להצטרף לפעילות הארגון ולעזור לנו ליצור חברה מתקשרת, פתוחה ומכילה יותר.

www.facebook.com/proud.hannah
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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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הצטרפו אלינו למעגל
למצויינות וחיי קהילה  

mymatnas.org.il | 04-6378551
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ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול בכתב במזכירות      n

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 ₪.    n

יש להעביר טופס ביטול עד סוף חודש.    n

הביטול יכנס לתוקף החל מ- 1 לחודש העוקב. אין ביטול לחלקיות חודש.   n

העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.   n

אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.   n

ביטול בעקבות התפשטות נגיף הקורונה:
n  המתנ"ס יהיה רשאי לצמצם/להפסיק/לבטל/לסגור כליל חוג על פי הוראות  

והנחיות משרד הבריאות או כל משרד או גוף רגולטורי אחר שיורה לעשות כך    
בשל מגפת הקורונה או בשל אירועים הקשורים במגפה זו.  

המתנ"ס יזכה את המשתתף בסכום ששולם או ישלים חוג אשר יבוטל בעקבות     n

התפשטות נגיף הקורונה )סגר, בידוד, הגבלה זו או אחרת אשר תיכנס לתוקף(,    
לפי בחירתו של המתנ"ס ובהתאם להוראות כל דין בנושא זה.  

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.

       

טלפון: 04-6378551 | 04-6378707 | פקס':04-6377368 
pardesch@matnas im.org. i l  

 נשמח לעמוד לרשותכם | צוות המתנ"ס

נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

תושבים יקרים,
בכדי 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    n

ערבי חג, ימי חג וחול המועד פסח.  
מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים    n

שבהן אין פעילות, כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.  
המתנ"ס מתחייב למינימום של 35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג    n

חד-שבועי, ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.  
ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.   n

n  התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגיןהשתתפות  

חלקית.  
n  פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.

הנהלת המתנ"ס תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות,    n

לבטל או לאחד חוגים.  
במקרה של ביטול חוג על ידי המתנ"ס יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.   n

אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.   n

בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.   n

לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב     n

בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך יחויב באופן מלא כולל שיעור הנסיון.  
משפחה החייבת כספים למתנ"ס לא תורשה להירשם לפעילות המתנ"ס בשנת     n

תשע"ט עד הסדרת החוב.  
הנהלת המתנ"ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות     n

השוטפת.  

הנחות
לנרשמים לחוגי ילדים, תינתן % 5 הנחה על חוג שני ומעלה לבית אב )הזול מבניהם(.   n

לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף 1 , ניתן לפנות לועדת הנחות  ע"י מילוי טופס     n

בקשה, שניתן לקבל במזכירות המתנ"ס, יש להגיש את הבקשה בצירוף     
כל האישורים הנדרשים עד לתאריך  15.10.2020. ההנחה תתקבל רק לאחר     

אישור ועדת ההנחות שתתכנס עד סוף נובמבר 2020. לא ידונו בבקשות אשר    
יוגשו ללא כל המסמכים.  

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

להרשמה לחוגי המתנ״ס




