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3
קייטנת

אנגלית

20.7 - 3.7

שיפור והרחבת אוצר המילים
ביה״ס אלונים
13:00-8:00
בוגרי כיתות ד׳-ה׳
מחיר₪830 :

קייטנות
קיץ
2022

מתנ״ס
פרדס חנה כרכור

קייטנה בכפר
11.8 - 24.7

בית הספר של
החופש הגדול
בבתי הספר ביישוב

21.7 - 3.7

תכנית קיץ חינוכית
יצירתית וספורטיבית
13:00-8:00
בוגרי כיתות א׳-ג׳

מסלולי העשרה מקצועיים
כדורגל ,מחול ,אומנות ,תכשיטנות,
מצויינות במדע ,הכנה לכיתה א׳
ביה״ס אלונים
13:00-8:00
בוגרי כיתות א׳-ו׳
מחיר₪1360 :

מחיר₪300 :

רכזת :רגינה  | 050-5386636פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |
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קייטנות
ספורט

מחנה

אקרוג׳ים
14.7 - 3.7
ימי א׳ ,ג׳ ,ה׳
ביה״ס רבין
13:00-9:00
כיתות א׳-ו׳

2022

מחיר₪780 :

התעמלות

כדורסל

אמנותית

4.8 - 24.7

אולם אלישבע
13:00-8:00
כיתות א׳-ו׳

מחיר₪1200 :

4.8 - 24.7

מתנ״ס
פרדס חנה
כרכור

יפה נוף
13:00-8:00
כיתות א׳-ו׳

סדנת

קרב מגע

מחיר₪1200 :

4.8 - 24.7

קייטנת

ג׳ודו

11.8 - 24.7
אולם אלישבע
13:00-8:00
כיתות א׳-ו׳

מחיר מלא₪1800 :
שבוע ₪700
שבועיים ₪1200

יפה נוף
13:00-9:00
כיתות א׳ -ו׳
מחיר₪1200 :

קייטנת

טניס

4.8 - 24.7

מגרשי הטניס במתנ״ס
13:00-9:00
כיתות ג׳ ומעלה
מחיר₪1200 :

רכז :גיא שרון  | 054-7402673פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |
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טורניר
כדורסל
1.8.22

משחק ידידות
מועצה מתנ״ס
ביה״ס רבין

טורניר
כדורגל
15.8.22

משחק ידידות
מועצה מתנ״ס
מתנ״ס

מחנה

כדורסל
מקצועי

28.7 - 10.7
יפה נוף
19:30-16:30
כיתות א׳ ,ב׳ ,ד׳
מחיר₪1300 :

ימי ספורט

פעילויות
ספורט
2022

מתנ״ס
פרדס חנה
כרכור

אולומות
פתוחים לנוער
גילאי 18-13

4.8 - 3.7

יפה נוף | 20:00
ימי א׳,ג׳,ה׳
ללא עלות

בגני שעשועים
19.7.22

טורניר
טניס

23.6 - 21.6

תחרות לתושבים
במגרשי המתנ״ס

נוה פרדסים | גן עסיס
19:00-17:30
כל המשפחה
ללא עלות

טורניר קליעה

יישובי נושא פרסים

24.7

מוקדמות

20:00-17:00

31.7

גמר

יפה נוף

ללא עלות

רכז :גיא שרון  | 054-7402673פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |

ימי ספורט

בגני שעשועים
 16.8יובלים
19:00-17:30
כל המשפחה
ללא עלות
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בת הים
שומרת
החופים
21.7.22

18:00-17:00
לכל המשפחה
ללא עלות

סדנת
הכנת כלי נגינה
מבמבוק

פעילויות

מרכז
קהילתי
אור
2022

אבן גבירול 14
פרדס חנה כרכור

ללא עלות

הצגת ילדים

המסע לאפריקה

לכל הילדים
שעולים לכיתה א׳

11.8 - 24.7
מחיר ₪280

28.7.22

18:15-17:00

הכנה
לכיתה א׳

 10מפגשים

סדנת
הכנת
פעמוני רוח
4.8.22

18:15-17:00
ללא עלות

25.8.22

18:00-17:00
לכל המשפחה
ללא עלות

רכז :עמיר אזואלוס  | 053-7778318פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |
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פעילויות

הפנינג חוגים
13.7.22

מרכז
קהילתי
צמרת

19:00-17:00
מסיבת סוף שנה
להורים ולילדים
כניסה חופשית

2022

קורס חוויתי

עזרה ראשונה
25.7.22

18:30-17:00
נפתלי פוקס
איש הצלה
לכל המשפחה
כניסה חופשית

סדנת

מחנאות
10.8.22

רח׳ חברון 11

פרדס חנה כרכור

19:00-17:00
בניית אוהל משותף
פיתות ופינג׳אן
גילאי 12-8
כניסה חופשית

הרצאה

מי מפחד
מנחשים?

סדנת

18:30-17:00
אבי ברוכים לוכד נחשים
לכל המשפחה

8.8.22

20.7.22

כניסה חופשית

צילום

19:00-17:00
לימוד צילום מקצועי
בסמארטפון לילדים
גילאי 18-12

סדנאות

קרב מגע
3.8.22

בנים 17:00
בנות 18:00
גילאי 18-12

כניסה חופשית

הכניסה חופשית
הרשמה מראש

רכזת :טל בריל  | 050-4939219פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |
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פעילויות

מרכז
קהילתי
נווה
פרדסים
2022

פאנקי ביט

רח׳ אתרוג 8

פרדס חנה כרכור

GET FUNKY

מופע סיום השנה

10.7.22

בשעה 18:00

הפנינג חוגים
22.8.22

19:00-17:30

הצגת החוגים להורים ולילדים
הרשמה במקום
דיג׳יי | יצירה | בלונים
כניסה חופשית

כרטיסים
במרכז אמנויות הבמה

הצגת ילדים

גוליבר

תיאטרון מדיטק

27.7.22

19:00-18:00
גן חובה  -כיתה ג׳
מס׳ המקומות מוגבל

פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |

תקציר ההצגה גוליבר:
על פי ספרו של ג'ונתן סוויפט
מחזה ובימוי:
יערה רשף נהור ,שחקן :כרמל אבידן
גוליבר ,נער הסיפון הקטן ,חולם להיות
רב חובל מגלה ארצות .כולם סביבו
לועגים לו שהוא קטן מדי וחלש בשביל
להשיט אונייה בעצמו .הוא מבקש
משאלה :להיות גדול כמו אונייה וחזק
כמו הגלים ,אבל לפני שהוא מסיים
להביע את משאלתו פורצת סערה
והאונייה נטרפת אל החוף.
גוליבר מוצא את עצמו בליליפוט  -ארץ
גמדים .תושבי ליליפוט הקטנטנים
מכתירים את גוליבר לענק המגן של
ליליפוט והוא מבטיח לשמור עליהם.
מהר מאוד גוליבר מגלה שלהיות
ענק וחזק זה לא כל כך פשוט  -הוא
מתבקש לעשות דברים שהוא לא אוהב
כמו לפגוע בתושבי ארץ ארכיפלוץ
השכנה ,למחוץ את האוניות שלהם,
ואפילו להרוס את המכונה הרעשנית
שהמציא חברו הטוב ביותר.
גוליבר מרגיש הכי בודד ועצוב בעולם
ומתחרט שבכלל ביקש להיות כזה גדול
וחזק ,אבל אז הוא מבין שהחוכמה
האמתית היא להשתמש בכוחו לטובה-
כדי להשכין שלום ולפעול בדרך של
אהבה.

www.mymatnas.org.il

9

הצגות
במרכז
אמנויות
הבמה
2022

מלך הטבע
תאטרון מדיטק

מתנ״ס
פרדס חנה
כרכור

17.7.22

בשעה 17:30

בגדי המלך
החדשים

תאטרון השעה הישראלי

אריה
הספריה

בשעה 17:30
לגילאי 7-4

21.8.22

11.7.22

תאטרון מדיטק

הפיל שרצה
להיות הכי
תאטרון נדנדה

27.7.22

בשעה 17:30
לגילאי 7-4

הארנב
ממושי
תאטרון השעה הישראלי
28.8.22

בשעה 10:00
לגילאי 7-4

בשעה 17:30
לגילאי 7-4

חנן הגנן

תאטרון מדיטק

9.8.22

בשעה 17:30
לגילאי 7-3

להזמנת כרטיסים | phk.smarticket.co.il :טל׳ 04-6271420

סטנדאפ | קיץ 2022
במתנ״ס פרדס חנה כרכור

אורי
חזקיה
18.8.22

בשעה
21:30

יוסי גבני
25.8.22

מרכז אמנויות הבמה ע״ש משה מאיר מתנ״ס פרדס חנה כרכור
להזמנת כרטיסים |  | phk.smarticket.co.ilטל׳ 04-6271420
10
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פעילויות
מבוגרים
במתנ״ס
טיול בעקבות
התנ״ך

18.7.22

עם יהודה טאובמן

2022

רח׳ הבוטנים 54
פרדס חנה
כרכור

מעגלי שיח
ט׳ באב |  | 6.8.22מוצ״ש
22:15 - 20:00
על מדשאות המתנ״ס

טיול
נשים ונערות
לירושלים ולכותל
29.8.22

כניסה חופשית

עם לימור שלמון

רכזת :טל בריל  | 050-4939219פרטים והרשמה באתר המתנ״ס |
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