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מנחה  רונית תל ורד
מאמנת בכירה ומנחת  קבוצות, מטפלת 

זוגית ומשפחתית יועצת אירגונית

פיתוח חוסן נפשי 
ימי א' | 17:30 - 20:30 |  10.10.21 - 8.5.22 | 28 מפגשים

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

ובעבודה.                                                                  
מחיר: 3,500 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 4 יח"ל | 112 ש׳  

  Coaching אימון  
ימי ד' | 16:30 - 19:30  | 13.10.21 - 8.6.22 | 28 מפגשים

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

המשפחה והעבודה - ולא רק במסגרת אימון מובנה.
מחיר: 3,500 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 4 יח"ל | 112 ש׳

העצמה ופיתוח אישי
ימי ג' | 11:10 - 14:10 | 12.10.21 - 17.5.22 | 28 מפגשים  

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

תקשורת אפקטיבית ועוד.                                            
 מחיר: 3,500 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי  | 4 יח"ל  | 112 ש׳
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לקדם את הילד שמדאיג אותי
שליטה בחיים - בחירה והתמודדות

ימי ד' | 10:00 - 13:15 | 13.10.21 - 19.1.22 | 14 מפגשים
ימי ד' | 20:30 - 22:30 | 13.10.21 - 9.3.22 | 21 מפגשים מקוון 

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

גיל ובכלל זה, להורים למתבגרים ולהורים שהם סבים וסבתות.
מחיר: 1,800 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות | 2 יח"ל | 56 ש׳ 
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 NLP חלומות מתגשמים
    משולב פרונטלי ומקוון 

ימי ב' | 11:15 - 14:15 | 18.10.21 - 24.1.22 | 15 מפגשים
מהם החלומות שלך? 

איזה חלום היית רוצה להגשים כבר השנה? 
מה גורם לאנשים להצליח?  מה מאפשר לי להצליח בחיי? 

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

נכתבת במהלך הקורס עצמו. 
מחיר: 1800 ₪

למורים בשבתון: קורס חובה, 60 שעות | 2 יח"ל

מנחה  שרית למפרט שושן
מנחה בכירה NLP מאמנת אישית בגישת 

NLP מורה ליוגה ובוגרת בצלאל

מנחה סיגל בן נתן
ND תזונאית ונטורופטית

חינוך לבריאות ותזונה נכונה  
ימי ג׳ | 8:00 - 11:15 | 31.5.22 - 26.10.21 | 28 מפגשים

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

בריא.

מחיר: 3.440 ₪

למורים בשבתון:  קורס רשות שנתי | 4 יח"ל | 112  שעות
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מנחה  איתי קן-תור
קולנוען מרצה ומורה לקולנוע, מפיק 

ומביים סרטים תיעודיים

מהטלפון למסך
 קולנוע ככלי חינוכי - צילום ועריכה בטלפון הנייד

סמסטר קיץ 
ימים ב׳ ה׳ |  15:30-9:00 | 4.7.22-7.722 | 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.
סרטונים  ליצירת  כלים  ירכשו  המשתתפים/ות  המעשי  בחלק 
ההקלטה  הצילום,  רזי  את  נלמד  הנייד.  בטלפון  איכותיים 
הלכה  נתנסה  והתיעוד.  התסריט  עקרונות  והפסקול,  העריכה 
ועד  הרעיון  משלב  הנייד-  בטלפון  סרטונים  ביצירת  למעשה 
עם  והתנסות  הכרות  למשתתפים  יערוך  הקורס  להפצה. 

אפשרויות השימוש בהפקת סרטונים בעבודה החינוכית.
מחיר: 950 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות | 30 שעות | 1 יח"ל 

כתיבת סיפור חיים - כתיבה יוצרת
ימי ד' | 21:15 - 19:00 | 6.10.21 - 20.7.22 | 35 מפגשים

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

למציאות, והזיכרונות - לסיפור חיים ייחודי.
מחיר: 3,440 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל  

מנחה  איטו אבירם
סופר עורך ועיתונאי

מנחה  נתלי רבקה בז׳רנו 

הכרת המחשב 
האינטרנט ומדיות 

חברתיות
15 מפגשים | 7.12.21 - 15.3.22 | יום ג' 9:30-11:15

u הקורס יקנה היכרות עם תוכנות בסיסיות במחשב
u ארגון קבצים בתיקיות u הורדת תמונות

u חיפוש בגוגלu גלישה באתרים
u שימוש ביישומי האופיס של גוגלu שימוש בוואטסאפ ווב

u היכרות עם פייסבוק ואינסטגרם

מחיר: 1000 ₪
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קלפי קס״ם - סודם של הקלפים המספרים

מנחה ריקי קאופמן
מטפלת הוליסטית, 

הוראה והנחיית סדנאות

סמ׳ ב' | ימי ד' | 16.2.22 - 29.6.22 | 8:30 - 11:30| 14 מפגשים

סדנת קלפי קס"ם היא סדנת מתנה המיועדת לכל אדם שמוכן 
אימוניים  כלים  הם  הקלפים  ולהיפתח.  עצמו  את  לפגוש 
וליצור  לנו  ויאפשרו  שלנו  למהות  אותנו  שיחברו  חווייתיים 
תיאוריה  בין  נשלב  במפגשים  קבוצתי.  אמפתי  תמיכה  מעגל 
לחוויה,  נשמע מוסיקה, נתחבר לדימיון מודרך, נלמד תרגילי 
מוח לאיזון ושילוב שתי אונות המוח, נפגוש יוצרי קלפים ונלמד 

שפה מיוחדת המקשרת בין הגוף לנפש.
מטרות  הצבת  העצמה,  יצירת  במתחים,  לטיפול  מענה  ניתן 

לחיים, שיפור יכולות למידה ובניית הדימוי והבטחון העצמי.
"חיכיתי כל שבוע ליום רביעי"- זהו משפט שתלמידות הקורס 

הקודם חזרו עליו פעמים רבות.
מחכה לפגוש אתכן, ליצור את הביחד המיוחד והמעמיק ולצייד 

את ארגז הכלים של כל אחת בכלים מעשיים וייחודיים. 
מחיר: 1,800 ₪

למורים בשתון: קורס רשות, 56 שעות |  2 יח"ל  

מנחה נעמי חן

קורס אנגלית בסיסית מדוברת 
למתחילים 

ימי ה׳ | 11:15-09:45 | 20.1.22-7.10.21 | 15 מפגשים 

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

למתקדמים:
ימי ה׳ | 11:15-09:45 | 23.6.22-3.2.22 | 15 מפגשים 

הקורס מיועד למי שיש לו אנגלית בסיסית ורוצה להגדיל את אוצר 
המילים, להעמיק את הבנת השפה, לשפר את יכולת הביטוי ולדבר 
בביטחון מלא. השיעורים דינאמיים, מהנים ומלווים בחומר כתוב. 

מחיר: 600 ₪
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  Home Styling  עיצוב פנים    
ימי ב׳ |  18:30-21:00 |  13.12.21 - 14.3.22 | 14 

מפגשים  

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 
המשתתפים  אישית.  חותם  טביעת  עם  עצמי  בעיצוב  וייחודי 
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: 1,800 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות | 2 יח״ל | 56 שעות

מנחה אורנה מאירי
מעצבת אירועים ותפאורות

יופי של אירוע  
עיצוב אירועים וטקסים  

ימי ה' | 12:15-9:00 | 23.6.22-10.2.22 | 14 מפגשים

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

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

הקורס יערכו סיורים מקצועיים )ע"ח המשתלמים(.
מחיר: 1,800 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות | 2 יח״ל | 56 שעות



לתפור בכיף
ימי א׳ -ה׳ | 11:00-08:00 | 14:00-11:00 | 20:00-17:00 

תאריך פתיחה: 3.10.21     

תפירה יצירתית לכל מי שמעוניין לפתח את כישוריו היצירתיים 
וליהנות מעשייה בתחום התפירה באופן ידני ובאמצעות מכונת 
תפירה. מנושאי הקורס: יסודות התפירה הידנית, לימוד תפירה 
מדורגים  התנסות  תרגילי  של  רחב  מגוון  באמצעות  מכונה  על 
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: 300 ₪ לחודש |  ₪150 חומרים לשנה
למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 4 יח״ל | 112 שעות

 

מנחה נטליה ריצבסקי

חוויה של חומרים 
ימי ה' | 12:00-9:00 | 10.2.22 - 23.6.22| 14 מפגשים

חשיפה  חומרים,  של  רב  מגוון  עם  הכרות  יספק  הקורס   6
והיצירה  האמנות  בתחומי  מקצועיות  ומיומנויות  לטכניקות 
חוויתי מקורי, שבו תוכלו להתנסות בחומרים  קורס  השונים. 
שונים ומרתקים כמו עץ ממוחזר, חוטי ברזל, קולאז', תחבושות 
גבס, מלט, חלוקי נחל, שעווה ועוד. בכל מפגש צוללים לעולם 
ויוצרים תמונות ופסלים במסע  מרתק של חומר מרגש אחר, 

אישי של יצירה.
מחיר: 1,500 ₪

למורים בשבתון: קורס רשות | 2 יח״ל | 56 שעות

מנחה  איילת גד
אמנית ויוצרת בוגרת 'שנקר׳
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ציור ורישום 
  קורס שנתי | ימי א' | 12:00-9:00 | תאריך פתיחה: 3.10.21

הקורס מיועד למי שצייר בעבר ולמי שלא צייר כלל.
הקורס מתנהל עפ״י תכנית לימוד יסודית ושיטתית ברישום 
ושימוש  קומפוזיציה  טכניקות,  על  דגש  שימת  ובצבע. 

בחומרים בהשראת זרמים ואמנים חשובים.
מטרת הקורס לעודד ביטוי בסגנון אישי.

מחיר: 290 ₪ לחודש
למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל 

מנחה ורדה רותם חלפון
אמנית ציירת בוגרת בצלאל, 

בעלת תעודת הוראה. 

ציור ורישום 
קורס שנתי | ימי ב' | 22:00-19:00  תאריך פתיחה: 4.10.21  

ימי ג' | 12:00-9:00 | תאריך פתיחה: 5.10.21 
  

עם  היכרות  תוך  וחומרים  טכניקות  במגוון  וציור  רישום 
יסודות הרישום ובסיס הצבע. בסדנה נפתח חשיבה יצירתית 

ושימוש  בטכניקות ציור שונות בהתפתחות אישית.
הסדנה מתאימה למתחילים ומתקדמים.

מחיר: 290 ₪ לחודש

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי 112 שעות | 4 יח"ל  

מנחה עליזה אשכנזי 
אמנית ציירת, בוגרת המדרשה 

בית ברל, בעלת תואר שני 
בחינוך לאומנות. 
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 קדרות באבניים  
קורס שנתי | ימים ב׳-ה׳ | תאריך פתיחה: 3.10.21  

יקנה היכרות עם טכניקות שונות בעבודה בחומר  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 
בעבודת אבניים על ידי הקניית היסודות הטכניים לבניית 
אישית  שפה  לפתח  וננסה  יסוד  בצורות  וקערות  גלילים 
לכל משתתף. הדגש הוא על הנאה ביצירה תוך התבוננות 
ולמידה של עולם הצורות והצבעים הקרמיים. קורס קטן 

ואינטימי, אבניים לכל משתתף והדרכה אישית צמודה.

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל

עיצוב ופיסול קרמי
                 קורס שנתי | ימים ד׳-ה׳ | תאריך פתיחה: 3.10.21   

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

הדדית ולמידה מועילה.

למורים בשבתון: קורס רשות שנתי | 112 שעות | 4 יח"ל

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 

  מחירון כרטיסיות

  10 שעות  ₪320 

  20 שעות ₪600 
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מנחות: נוגה מילר ואלינה איטן-טופרמן

מחירון קורסי קרמיקה:
פיסול ועיצוב קרמי | מחיר: 375 ₪ לחודש

קדרות אבניים | מחיר: 400 ₪ לחודש
פיסול + קדרות | מחיר: 385 ₪ לחודש

חומרים לשנה | מחיר: 200 ₪ 

חדש!! קדרות ופיסול קרמי משולב 
יום שני |  8:30-11:30 | תאריך פתיחה 4.10.21



מדריכה: דנה הבר 
מאפרת מקצועית כלות, 

אופנה וערב מעבירה 
סדנאות אישיות וקבוצתיות.

קורס איפור מקצועי
יום ב׳ | 18:00-21:00 | 4.10.21 - 6.12.21 | 10 מפגשים

 
יום ג׳ | 17:00-20:00 | 5.10.21 - 7.12.21  | 10 מפגשים

 
יום ב׳ | 18:00-21:00 | 3.1.22 - 7.3.22 | 10 מפגשים

 
יום ג׳ | 17:00-20:00 | 4.1.22 - 8.3.22  | 10 מפגשים

 

הקורס מתאים לאלו 
המעוניינות להתמקצע 

בתחום הנחשק, 
בקורס נלמד איפור אופנה, 

טכניקות וסגנונות שונים של איפור, 
איפור לאירועים, איפור כלות, 

הדבקת ריסים ועוד.
כל משתתפת מקבלת

 מזוודת איפור מקצועית.
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מחיר: 3,900 ₪ | כולל מזוודת איפור אישית
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קהל יעד
WEB-כל המעוניינים להתמקצע בתחום האינטרנט ותכנות בעולם ה u

WEB -מועמדים ללא רקע או עם רקע בסיסי בתכנות ל u
u בעלי תואר ראשון או הנדסאים מכל תחום.

u למעוניינים בהבנה מעמיקה של Front End Development לבניית צד לקוח מתקדם ומשוכלל.
Full Stack Developer. -ולהפוך ל Web בסביבת End to End למעוניינים לספק פתרון u

     מה הקורס מקנה?
u פתיחת שער לעולם הפיתוח ולעולם האינטרנט.

u הכשרת מפתחי אינטרנט מומחים ועצמאיים, המסוגלים להקים ולנהל אתרי אינטרנט מ-א' ועד ת'.
u הכשרת מפתחים מקצועיים המסוגלים ללמוד לבד ולהרחיב את עולמם המקצועי.

u הכשרת Web Developers לניהול והצגת תכנים באתרי אינטרנט בסיסיים ומתקדמים.
u הכשרת Full Stack למתן מענה מקצועי וטכנולוגי הן בצד השרת והן בצד הלקוח, 

   תוך הבנה מעמיקה של התהליכים והארכיטקטורה.
u חשיפה לטכנולוגיות החשובות ביותר כיום וביניהן:

 ,HTML & HTML5, CSS & CSS3, Bootstrap.     
JavaScript & jQuery, PHP, Node.js, Angular, React     

 FULL STACK קורס פיתוח
WEB בטכנולוגיות ואפליקציות

ימים א', ד' | שעות 17:30-21:30 | תאריכים 17.10.21-31.7.22
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כרכור!!לפרדס חנה מגיעים ג׳ון ברייס
חדש!!!

מחיר: 19,032 ש"ח | מחיר מיוחד לפרדס חנה כרכור 
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קורס קידום אתרים ושיווק דיגיטלי
ימים ב', ה' | שעות 17:30-21:30 | תאריכים 13.12.21-9.5.22

קהל יעד 
u חסרי רקע המעוניינים בהכשרה מקצועית ולאחריה השתלבות בשוק העבודה במקצוע מבוקש.

u בעלי המקצועות הבאים ימצאו בקורס עניין רב ומקור לקידום מקצועי:
- מנהלי פרסום ומנהלי שיווק.

- בעלי אתרי אינטרנט ועסקים, המעוניינים לנצל את המדיה האינטרנטית ולקדם את שירותיהם 
   באמצעות זירות עוצמתיות.

- העוסקים במלאכת שיווק און-ליין המעוניינים להרחיב ידע מקצועי.
- יועצים בתחומי שיווק, פרסום, מסחר אלקטרוני, אינטרנט ומערכות מידע, 

   המעוניינים להרחיב את השכלתם.

מה הקורס מקנה?
u הקניית מיומנות בהפעלת פלטפורמות ותוכנות לניהול והקמת אתרים בסיסיים ולא מורכבים.

u הקניית מיומנויות עיצוב וביצוע בסיסי של הקמת אתרי אינטרנט משלב התכנון ועד שלב הביצוע 
    nללא תלות במעצבי גרפי או במתכנת.

u קידום וניהול קמפיינים אינטרנטיים אורגאניים וממומנים במנועי החיפוש ובזירה האינטרנטית.
u קידום ניהול ניו מדיה בחברות וארגונים.

u קידום וניהול קמפיינים אינטרנטיים במדיה החברתית.
u הכרת המדיה החברתית המשפיעה ביותר על הקמפיין.

u להוביל את תעשיית קידום האתרים המקצוענית בארץ ובעולם.
u לקדם את בעלי תעודת ההסמכה לרמת השירות הגבוהה ביותר.

u לספק לבעלי תעודת ההסמכה אפשרויות לשיפור מתמיד והעמקת מומחיותם.
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חדש!!!

מחיר: 14,042 ש"ח | מחיר מיוחד לפרדס חנה כרכור



 |
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28.10.21   | החומר, החפץ והאספן.
                      בית –ניר, כפר מנחם, רבדים

18.11.21   | האספן האוסף ובית המכירות הפומביות
                        מושב קדימה, הרצליה

23.12.21 | חפצים בין אמנות לאמונה
                       חיפה 

13.1.22     | מהבלטה לאריחי הקרמיקה של בצלאל
                      תל אביב יפו | שוק הפשפשים יזרעליאנה

17.2.22    | שביל רקמת שטיחי השבשבות
                        חצרים באר שבע ועומר

24.3.22    | ירושלים אוספים - אירופה בלבנט 
                   ירושלים העיר העתיקה ומחנה יהודה

12.5.22   | ארוזים - החפץ השימושי, החפץ  
                    הזוכר והחפץ הנאסף 

                    כפר יהושע, כפר ברוך, רמת דוד, מזרע

מדריכה  לאה פופר
 מדריכה סיורים אתנוגרפיים 

וסיורי אמנות בארץ ובעולם.

אומנות עכשיו - מוזה ומוזיאון
7 סיורי אמנות | ימי ה' 7:30 – 18:30

מחיר: סדרה ₪1400 | סיור בודד ₪220

אדם  בין  המורכבים  ביחסים  הסיורים  סדרת  מתמקדת  השנה 
ולמה  איך  אוגרים?  אנחנו  למה  קונים?  אנחנו  למה  לחפץ. 
? מהי ענתיקה  אנחנו אוספים? מהו אוסף? מהו שוק פשפשים 
הזוכרים  השימושים,  לחפצים  השנה  מוקדשת  הטיולים  שנת   ?
מעצבים,  אספנים,  אגרנים,  בבתי  בשווקים,  נבקר  והנאספים. 

אמנים בבית מכירות פומביות ובארכיון הציוני הלאומי.
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11.2.22 | על גדת הנחל: סיור לליקוט ובישול צמחי בר 
למאכל במעיינות נחל התנינים - המקום בו נפגשים נוף מרהיב, 

מעיינות מפכים,
שרידי כפר עתיק ואוכל מקומי עשיר, בריא ומזין.

נסייר בשבילים, נפגוש מקרוב את צמחי הבר הנאכלים 
הצומחים בו, נשמע סיפורים מרתקים על מה שהתבשל

במטבחיהם של אבותינו הקדמונים, נלקט ונבשל יחד ארוחת 
צהריים מזינה, עשירה ובריאה, המבוססת על

אותו תפריט קדום.

11.3.22 | "וטבלת פתך בחומץ": על מקומן החשוב של 
הקטניות המבשילות לאטן בתרמיליהן בימים אלה, בתרבות 

עמי האזור. נפגוש את הביקיה, הטופח, החימצה והאפון, ונבשל 
מהם מאכלים מיוחדים וטעימים. נפגוש כאן גם את ירקות 

הבר הגדלים המבשרים את בואו של האביב, ונשלב גם אותם 
בתפריט.

8.4.22 | ימי ראשית הקיץ: מי אמר שאין מה ללקט בקיץ? 
סדנת ליקוט קיצית. נטייל אל עין נילי בגבעות אלונה. נכיר 

ונטעם את הירוקים של העונה הבוערת, נלקט זרעי קיץ של 
חד-שנתיים מקומיים שימושיים במיוחד, נלקט זרעי חרדל 
וניצני צלף )והפתעות נוספות( וגם נלמד כיצד להכין חרדל 

דיז'ון אמיתי וצלפים כבושים ביתיים מופלאים בטעמם. בסיום 
הסדנה יהיו בידינו מלאי צלפים לכבישה ביתית, זרעי חרדל 

להכנת חרדל וגם שפע של ממרחים טעימים. נלמד כיצד לשמר 
מזון בשיטות שונות של כבישה, חמצה ועוד. נקנח בארוחה ים 

תיכונית משובחת המבוססת על הצמחים שנלקט.

מלקטים
5 סיורי ליקוט ובישול

ימי שישי | 10:00 - 15:30
מחיר סדרה 800 ₪ , סיור בודד 180 ₪

* הסיורים בהגעה עצמית

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

המשלבות טעמים ייחודיים ומרכיבים מקומיים. 

מדריך  יתיר שדה
חוקר המטבח הארץ-ישראלי, לקט, 

בשלן ומספר סיפורים. בוגר החוג 
ללימודי א"י במכללת בית ברל ובית 
הספר להכשרת מדריכים של ארגון 

"שומרי הגן".
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17.12.21 | אל תוך היער: מסע עומק בעקבות צמחי הבר 
האכילים הגדלים בחורש הים תיכוני באזורנו. נסייר ביער, 

נפגוש את הצמחים השונים ונלמד כיצד לזהותם מבלי לחשוש. 
סיור מרהיב וארוחה ייחודית ביערות האלונים העבותים של 

אזורנו.

14.1.22 | מסע שורשים: מסע קולינרי בעקבות צמחי הבר 
הנפוצים ביותר בסביבתנו הקרובה, והכנת ארוחה עשירה 

המבוססת על כמה מהם.
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5.11.21 | ארבעה מקומות ומרידה אחת 
מדריך: חיליק אברג'יל

מה מסתתר מאחורי מנזרים חרבים, תצפיות מרהיבות, 
כפר חרוך ומתקנים חקלאיים?

מערב השומרון מאפשר לנו הצצה במרחק נגיעה, קרוב 
מאוד למחלף קסם לסדרה של אתרים המספרים על 

מרידה מהקשות שהאזור ידע שהותירה את חותמה עד 
היום. נבקר בדיר קלעה – מהמנזרים החרבים הגדולים 
והשמורים בישראל, נצפה מהמרפסת של המדינה על 

מישור החוף, נעלה לדיר סמען לכמה מתקנים חקלאים 
ייחודיים וחידתיים. באזור התעשייה אריאל נטייל לאתר 

קבורה ייחודי ונסיים בקבוצת גיתות מהגדולות בארץ 
באזור התעשייה ברקן.

4.2.22 | טבע ובתים מספרים 
                במושבות הטמפלרים 

מדריך: גלי נחום
הטמפלרים היו אלה שהגיעו לארץ והתיישבו במספר 
מושבות ביניהן המושבות הציוריות בית לחם הגלילית 
ואלוני אבא. נבקר במושבות בעקבות ספריו של מאיר 

שליו ונהנה מסיור פריחה נפלא בגבעות הסמוכות. 

24.12.21  | חג החגים בעיר התחתית בחיפה  
מדריך: גלי נחום

העיר התחתית של חיפה משנה פניה, מתעוררת והופכת 
למוקד של תרבות ובילוי. נצא בחודש החגיגי של העיר 
בין חנוכה והכריסטמס לגלות את העיר בין עבר והווה, 

בין אנשים וסיפורים שחיים בה ומחיים אותה. נטייל בין 
קירות ואנשים מספרים נשמע על חלומות והשראה. 

סיור המשלב היסטוריה, דתות וקיום משותף.
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בכל הסיורים היציאה מהמתנ"ס בשעה 7:30 
חזרה משוערת כשעה לפני כניסת השבת

מטיילים בימי שישי

4.3.22 | נשים מעוררות השראה בגליל 
מדריכה: עדי זרחי

בכפר הדרוזי ג'וליס קיים מרכז דרוזי דתי ותרבותי חשוב. 
בכפר נפגוש את באסמה- דרוזית יזמית צעירה, אלמנת 

צה"ל שהתאלמנה כאמא צעירה מאוד ומתוך הקושי 
צמחה והקימה עסק מרשים ביותר קונדיטוריה נהדרת 

ומקום השראה ועוצמה לנשים. נסייר בין סמטאות הכפר, 
נבקר בבית קברות עתיק של העדה בו קבור אחד ממנהיגי 

העדה ונשוחח על גלגול נשמות. 
בנהריה נפגוש "רעיונאית"- ממקימות משכית לשעבר 

שבביתה אורגים, תופרים ורוקמים תשמישי קדושה 
מרהיבים ביופיים. נמשיך למעיליא נבקר ב"שאטו" 

הצלבני שהוא יוזמה מרשימה ועסק של בת המקום.   
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1.4.22 | גוטמן ברחובות נווה צדק 
מדריכה: יפעת אביצדק

נשב עם גוטמן הצייר והסופר על שרפרף ונאזין, 
לסבתו המופלאה שלמדה אלף-בית בגיל שבעים 

שנה. נתאהב כמוהו בחולות ובשממה, בניגוד 
לביאליק המתגעגע לרחובות אודיסה לכרכרות. 

נכיר את עגנון, המיוחד בסופרים, ואת חדרו המלא 
נרקיסים. נלך בעקבותיו של הרב קוק, כברנר בשעתו, 
ונזכר גם בפרישמן הגדול שאמר כי החול צופן בחובו 
שכחה ללא שיור. גוטמן מאוהב בעירו ובנופה, בערוב 

ימיו רואה את נבואתו של פרישמן מתגשמת 
הסיור מתקיים מחוף הים אל תוך שכונת נווה צדק, 

בניין ה"אוטונומיה", בית הספר לבנות, בית הספר 
לבנים, בית הרב קוק, בית שלוש, בית עגנון ובית 

הסופרים...משולב בתחפושות ואביזרים.

13.5.22 | 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 של אהרון קליינפלד, גיבור "ספר 
הדקדוק הפנימי", ילד רגיש ומיוחד, שגילה בגיל 

ההתבגרות שיש לו "בעיה", אותה ננסה להבין בלכתנו 
עמו ועם חבריו מבית הספר בו למד לביתו בשכונת 

הפועלים. נכיר גם את גיבור "דו קרב", דויד, ילד חמוד 
ו"אחר", שנקלע להרפתקה מוזרה, היות ואהב זקנים. 

נספר על נונו, גיבור "יש ילדים זיג זג", שרצה להיות 
טרובדור, ומה קרה לו בשל כך.
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בכפר הדרוזי ג'וליס אריגה לתשמישי קדושה בנהריה
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הקתדרה בשיתוף ״יחד״ זהות יהודית ישראלית בקהילה

 קבוצת פעילים פורום "קדמיא"
שנים  כמה  כבר  קיימת  קדמיא,  הפעילים  קבוצת 

במתנ"ס פרדס חנה כרכור. 
אנשי  יזמים,  קהילה,  פעילי  חלק  לוקחים  בקבוצה 
הזרמים  מכל  ואומנים  רוח  אנשי  מטפלים,  חינוך, 
כל  אליה  מזמינה  הקבוצה  והדעות.  הסוגים  הגוונים 
מי שחפץ להיטיב ולתת מקולו ליבו ומעשיו בקהילה 
בפרדס חנה כרכור , להצטרף למפגשי הלימוד והשיח 
שמתקיימים אחת לחודש במתנ"ס, סביב שאלות של 
ליצירת  בדרך  וגישור  שילוב  שייכות,  תרבות,  זהות, 
ומוסרית  אנושית  יותר,  מכילה  יותר,  טובה  חברה 
קהילתיים  באירועים  חלק  לוקח  הפורום  יותר. 

ובמעגלי השיח שמתקיימים במתנ"ס לאורך השנה.

חשיבה הכרתית )ימימה( 
הארץ,  בכל  מוכרת  זצ"ל   אביטל  ימימה  של  הלימוד  שיטת 

־היא דרך חשיבה ולימוד לחיים בצורה ייחודית ומעמיקה. פי
תוח 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. 
ימי ד' | 20:00 במתנ"ס | מנחה: נחמה דוד

250 ₪ לחודש, תאריך פתיחה: 6.10.21
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929 – תנ"ך ביחד
 דרך חדשה לחברה הישראלית לפגוש את ספר הספרים 

ואת 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 ומרחיבים דעת על פרשנות, חברה, תרבות, אמנות, 
היסטוריה, אקטואליה ועוד, באמצעות מנחה מקצועי וחכמת 

ההמונים. לא נדרש ידע קודם.

ימי שני |  20:00 | במתנ"ס פרדס חנה- כרכור
תאריך פתיחה: 4.10.21 | מנחה: יהודה טאובמן

 100 ₪ לחודש, הרשמה באתר המתנ"ס.

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

בא ישראל.  מקורות  הנקרא  הרחב  המכלול  את  ־היוצרים 
לול שואלים שאלות ביחד וחוזרים בתשובות שונות וכולן 

קבילות.

ימי רביעי |  20:30 | מרכז אור 
מנחה: יהודה טאובמן  | 100 ₪ לחודש 



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

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

יהודי  מרכז  בעבר  הייתה  בוורשה  מורנוב  שכונת 
הפכה  היא  השנייה  העולם  במלחמת  חיים.  שוקק 
על  מחדש  נבנתה  המלחמה  בתום  ורשה".  ל"גטו 
הריסות בתי היהודים, ואלפי פולנים שוכנו בה. כיום 
זוהי שכונה מרווחת וירוקה, אך העבר ממשיך לרדוף 
אותה וצץ במקומות לא צפויים. בסוף הסרט תתקיים 

שיחה עם הבמאי חן שלח.
 

יום השואה 
הבינלאומי  

יום ה' | 27.1.22 | 20:30  

סרט ושיח | בימוי: טל מיכאל
הנחיה: איתי קן- תור

זיכרון בסלון
27.4.2022 תשפ״ב 
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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...

קהילות שרות | מסע הקסם הפיוטי

20:30 בת קול ברוח יום ד׳ | 

מפגשי אומן  אינטימיים על מוזיקה ורוח

22.12.21 | עלמה זוהר 
 

26.1.22 | שי בן צור 
 

23.2.22 | יוסי פיין

טןבאולם הספריה הציבורית בפרדס חנה כרכור
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ימי ד' ׳|  20:00 | תאריך פתיחה: 6.10.21 
עלות לשנה 1600 ₪ | 200 ₪ לחודש

30 מפגשי לימוד + אירועי פיוט סביב חגים ומועדים 
ניתן להגיע למפגש ניסיון לאורך השנה ללא עלות!

לפרטים והרשמה 054-2204057 לירון סויסה
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