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אולם נעים ואלגנטי לשמחות משפחתיות, ימי הולדת, אירועים עסקיים וימי עיון.
קייטרינג לפי בחירת הלקוח, מטבח, ציוד הגברה והקרנה,

חנייה חופשית, ליווי של צוות מקצועי

יש לנו מקום לחוויות שלכם!
מרכז אירועים ספרא

אולם אדמון ספרא, שד' עמק איילון 26, 
לפרטים ולהזמנות 03-9723001 )שלוחה 1 - לילי(



תושבים יקרים,
 

הפנאי שלכם הוא המשימה המרכזית שלנו ואנו פועלים כל העת ליצירת פעילויות פנאי איכותיות ומהנות עבורכם, תושבי 
שוהם. לצד אירועי התרבות, הספורט, הנוער והגיל הרך נערכנו בחודשים האחרונים לאירוע השיא שלנו - פתיחת שנת 

החוגים תשע"ט.
 

גם השנה גיבשנו עבורכם מגוון רחב של חוגים, קורסים וסדנאות - בכל התחומים ולכל הגילאים, תוך הקפדה על תוכן איכותי 
וגיוון. אני מאמין, מכל הלב, שכל אחת ואחד מכם יוכל למצוא בפעילויות המוצעות כאן, את התוכן שיעניק מענה לרחשי לבו, 

ויעניק לו הנאה ועניין.
 

החוברת שבידכם מציגה חלק מרכזי מהעשייה שלנו השנה בתחומי ההעשרה. כמדי שנה אנו מחדשים ומרעננים את ההיצע 
ונשמח, לקראת השנה הבאה, לקבל רעיונות נוספים.

הצטרפו גם השנה למשפחת חמש ותהנו ביחד איתנו מעשיית פנאי מאתגרת ומרחיבת אופקים.
דירקטוריון החברה העירונית חמש, צוות החברה ואני מאחלים לכם שנה מעניינת ומהנה.

אילן קומה         
מנכ"ל החברה העירונית חמש

תוכן עניינים
4 מרכז אתגר - הגיל הרך  

9 העשרה - אמנות פלסטית  

13 אמנויות הבמה    

14 האקדמיה למדעים וחשיבה   

17               שפות   

20 קונסרבטוריון   

22 ספריה    

 24 מרכז חמש למחול    

26 ספורט    

44 נוער והבית הסגול    

 54 טבלאות, מחירים, ימי פעילות 
ומיקום החוגים

 71 נוהלי רישום   
 

שלכם בברכה חמה

"מתקזזים על

החוגים בחגים" 

משלמים בספטמבר

רק על הימים

בהם יש פעילות!

ת וייצוגיות
*לא כולל נבחרו
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תחום
הגיל הרך

מרכז אתגר - מרכז הורים וילדים
מרכז אתגר מציע מכלול של פעילויות מגוונות המותאמות לגיל הרך, בפעילויות הורים וילדים ובפעילויות להורים, תוך שימת דגש על 

חיזוק הקשר המשפחתי ע" זמן איכות.
מרכז אתגר, משמש גם כבית תרבות ערכי, לילדים ולהורים, לצד הפעילויות השוטפות, מעשיר ומזמן חשיפה אומנתית ותרבותית כאחד, 

כמו כן מציע בילוי משותף ואיכותי דרך מגוון פעילויות: משחקיה, חוגים, הצגות, מופעים, תערוכות ועוד.
עבורכם ההורים, מתקיימות סדנאות , קורסים, הרצאות, המועברים ע"י אנשי מקצוע מתחומם.

ולך, אמא יקרה, שעבודתך אינה נגמרת לעולם, מגיע לך גם להגיע לערבים מהנים ומעשירים בתחומי עניין שונים ומגוונים.

הורים יקרים,
תחום הגיל הרך בחמש מלווה אתכם כבר במהלך ההריון ועוזר לכם להתכונן לאירוע המשמעותי בחייכם של הפיכתכם להורים 
לראשונה או הורים לילדים נוספים. כמו גם, בהמשך, לאחר הלידה ובשלבים מתקדמים יותר של ליווי ילדכם לכל אורך שנותיו 

הראשונות לחייו, דרך כל מסגרותינו: מעונות חמש, צהרונים, תכניות העשרה בגנים ובמרכז אתגר בשעות הבוקר, אחה"צ והערב. 
מקצועיות, מסירות ושירות אילו ערכים שתמיד עומדים לנגד עיננו בכל הפעילויות בתחום הגיל הרך, בברכת שנה טובה ומוצלחת.

https://www.facebook.com/152771855284171 

 .etgar1936@gmail.com ,1 מנהלת תחום גיל רך: מיטל בן דור, רח' המצפה 36, טלפון: 03-9730595 שלוחה

הורים יקרים, רוצים להיות מעודכנים על כל הפעילויות של אתגר מרכז הגיל הרך ולהתעדכן בחדשות של מעונות וצהרוני חמש?
עשו לנו לייק וכל המידע יהיה זמין לרשותכם.

או ״אתגר - המרכז לגיל הרך של חמש״

מיטל בן דור
מנהלת תחום גיל רך



סדנאות ליווי התפתחותי
הרמת הילד עלינו היא הדרך הטובה להכיר את ילדינו 
ולהעניק לו חום ואהבה, אנו מאפשרים לו לראות את 

הסביבה מזוויות שונות ולחוות תנועה יחד איתנו. 
סדנאות ללווי התפתחותי מתרכזות בהדרכת ההורה 

ובמתן כלים מגוונים על מנת לאפשר לילדינו התפתחות 
תקינה. נלמד על הרמה נכונה, תנוחות בהן ניתן להרגיע 

את ילדינו, לעודד שליטת ראש ויציבה רצויה, לשחק 
ולספק לו תמיכה המאפשרת תנועה על מנת לרכוש 

אבני דרך בהתפתחותו.
מנחה: רבקה לב, פזיוטרפיסטית התפתחותית מוסמכת.

n 5 מפגשים

n לגילאי לידה- 6 חודשים 

n בהרשמה מראש 

פעילות בוקר - מתפתחים ונהנים

חדש!
שיאצו תינוקות לחיזוק

מערכת החיסון
מנחה: מאיה הופמן מומחית ברפואה סינית ועיסוי 

לתינוקות וילדים
שיאצו תינוקות הינה שיטת מגע נעימה מאד לתינוק 
ופשוטה לביצוע. בסדנא זו נלמד כיצד לטפל בתינוק 
ונתמקד בחיזוק מערכת החיסון, חיזוק הריאות והגוף 

ונלמד כיצד לסייע לתינוק במקרים של ליחה רבה 
ונזלת, כולל טיפים לפתיחת מעברי האף ודרכי הנשימה.

n לגילאי לידה- 6 חודשים 

n 2 מפגשים 

n בהרשמה מראש

n מגיל שבוע עד גיל זחילה

סדנת "מהות האימהות"
איך להבין את התינוק שלי 

בואי לפגוש אמהות כמוך, להיות חלק ממעגל מפרגן 
ותומך, בואי לשמוע את האמת על ההורות שלנו, על 

עייפות קשה מלילות ללא שינה, על הזוגיות שנדחקה 
לפינה, פינטוזים על מקלחת ארוכה ומרגיעה, 

כמיהה לקפה חם וארוחה טובה, על כיור עמוס וערימות 
הכביסה בסלון, ועל תינוק אחד מתוק שפשוט לא רוצה 

לישון!
סדנא פרקטית וחווייתית! הנה רק חלק מהכלים 

שתרכשי:
n את מגיעה עם הבייבי שלך ולומדת לזהות את שפת 

הגוף הייחודית שלו!
n כדי לדעת מה הוא צריך, בלי ניחושים, ניסוי וטעיה 

או מרדף אחרי השעון. 
n תלמדי איך לתת לו מענה לצרכים באופן שנכון 

עבורו! לפני שמגיע הבכי!
n תביני איך לתקשר איתו כך שיגדל להיות 

אדם מאושר, מלא ביטחון עצמי, עם תחושת 
תקווה לעולם!

n תזהי מה מפריע לו להתכנס לשינה ולמה הוא 

מתעורר שוב ושוב בלילה
n תדעי מה את יכולה לעשות כדי לעזור לו להירדם 

באופן עצמאי ולישון טוב יותר!
n תדעי מהם שלבי ההתפתחות העומדים בפניכם 

וכיצד להתמודד איתם
n תלמדי על רגרסיות, איך מזהים, איך מתמודדים ואיך 

יוצאים מהן מחוזקים
n תקבלי ביטחון! תפעלי מתוך מודעות והבנה וכל 

המשפחה שלך תרגיש את זה ותתעצם!
3 מפגשים בהרשמה מראש

חוגי הגיל הרך מתחילים ב-1.10
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NatureFit שיעורי תנועה לאמהות
להבריא, לחזק, לאתגר - כמו שהטבע התכוון.

מנחה : תלמה טרגן, בעלת הקליניקה לתנועה, סטודיו )מכשירים( לאימון וריפוי הגוף. 
.Energetic Pathways through Movement  -EPtM מפתחת גישת

B.Sc, רקדנית ומורה למחול לשעבר. מסמיכת מורים לפילאטיס משנת 2003 )מכון 
 .®Gyrotonicווינגייט(, מי שהביאה לארץ את שיטת ה

מאסטרית ומסמיכת מורים ב- Gyrokinesis®משנת 2009 )לימודים בחו"ל(, 
ומתמחה בשיקום האמצעות תנועה.

 Energetic Pathways through Movement EPtM שיעורים בגישת
המושתתת על עקרונות תנועה הוליסטית, בנויים באופן הדרגתי, המתחיל מתנוחות 

מרפאות ועד תנועה זורמת ודינאמית, משקמים את האזורים חלשים, מצרים ומהדקים 
את הגזרה ובונים גוף אנרגטי ועמיד לקראת אתגרי החיים.

מטרה:
n חיזוק הגוף לאחר הלידה

n ארגון מבנה הגוף לצורתו האופטימלית מתוך בניית דפוסי תנועה ויציבה נכונים.

n חיזוק שרירי הליבה )ורצפת האגן(

n בנייה הדרגתית של כושר 

n כולל שמירה על תינוקות עד שלב זחילה ) במינימום 8 משתתפות (

ימי א': 9:30-10:30

חוג חויה בתנועה
יעל רענן bed בחינוך לתנועה בוגרת ווינגייט מתמחה בהתפתחות מוטורית לגיל הרך 

שיעורי תנועה חווייתיים להורה ולילד תוך שימת דגש על פיתוח יכולות גופניות 
ושכלול חוש הקצב של הילד. השיעורים ילוו בשירי משחק, ריקודים ותנועה במרחב 

ועבודה עם אביזרים שונים.
n עשרה חודשים עד שנתיים

ימי א': 10:30-11:00 - גילאי 10 חודשים עד שנתיים

פעילות אחר הצהריים 
חוג חוויה בתנועה

יעל רענן, bed בחינוך לתנועה בוגרת ווינגייט מתמחה בהתפתחות מוטורית לגיל הרך 
שיעורי תנועה חווייתיים להורה ולילד תוך שימת דגש על פיתוח יכולות גופניות 

ושכלול חוש הקצב של הילד. השיעורים ילוו בשירי משחק, ריקודים ותנועה במרחב 
ועבודה  עם אביזרים שונים.

n ימי שני n 16:45 לגילאי n  1-2 17:20 לגילאי 2-3

חוג ספורט עם סהר
סהר, בוגר וינגייט, אשר בדרכו המקורית מקנה לילדים את המודעות לחשיבותו של 

אורח חיים בריא, בצורה עיניינית ומהנה בחוגי ספורט, ימי הולדת ספורטיביים, ומופע 
הילדים סהר וצמידי הכח.

החוג מלווה בשירים, משחקים, ומסלולי מכשולים שהילדים צריכים לעבור הכוללים 
ציוד מותאם, מהנה וצבעוני : סולם רצפתי, חבלים, חישוקים, קונוסים, קורות שיווי 

משקל ועוד..
החוג מפעיל את הילדים בצורה מאוד מהנה תוך דגש על חיזוק שרירי הגוף, חגורת 

הכתפיים, שיווי משקל ומוטוריקה.
בחוג נלמד משחקי כדור: כדור עף/יד/רגל/סל, בייסבול ועוד והכל באוירה נעימה 

וכייפית.
בנוסף, במהלך החוג מתקיימת הרצאה של 2-3 דק' לילדים, המקנה כלים וידע על 
נושאים שונים כמו: ירקות/פירות וחשיבותם, איך פועל הלב, מערכת הדם, מערכת 

החיסון, הכבד, קטניות ועוד
n גילאי 3-4 שעה 16:45
n גילאי 4-5 שעה 17:30

פעילות בוקר - המשך
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חוג בלט וג'אז 
עדי חזון קדוש - מדריכה למחול ולתנועה, בוגרת האקדמיה למוסיקה ולמחול 

בירושלים.
מפגש עם מושגים בסיסיים במחול תוך למידה חוויתית ומהנה המלווה במוסיקה, 

משחקים, ואביזרים מגוונים. דגש על פיתוח מיומנויות מוטוריות, 
שיפור הקואורדינציה ועל הקשר שבין תנועה ומוסיקה.

n גילאי 3-6 

חוג חיות
פעילות חווייתית ומהנה, המפגישה מדי שבוע את הילדים עם בעל חיים אחר ומלמד 

אותם דפוסי התנהגות, אורחות חיים ומאפיינים של בעלי החיים השונים. בדרך זו 
מקנה החוג לילדים את אהבת החי והתחשבות בזולת

n ימי שני 
n גילאי 2-3 שעה 16:45
n גילאי 3-5 שעה 17:60

חדש! חוג אומנות פלסטית 
בהדרכתה של בתיה שיאון, אמנית רב תחומית. בוגרת לימודי הטכנון. 

חוג מגוון בחומר וטכניקות, כגון: עיסת נייר, עבודות על עץ, זכוכית, חרוזים, חמרן, 
קווילינג, פיסול בחוט ברזל, מגזרות נייר ועוד.

החוג יתקיים בקבוצות קטנות ויחס אישי.
האומנות מקדמת את ילדכם בכל התחומים. 

תרפיה לנפש, חיזוק הביטחון העצמי, הגברת הריכוז והקשב, חיזוק מוטוריקה עדינה 
וגסה קשר עין יד )המשמעותית כ"כ בשלב זה של חייהם(, אך בעיקר החוג הינו זמן 

של הנאה ורוגע.
n ימי א׳ n לגילאי 5-6 שעה n  16:45 לגילאי 6-7 שעה 17:00

n עלות: 175 ₪ כולל חומרים 

סדנאות הכנה לכיתה א' 
מנחה: ד"ר אורלי קיים

ד"ר ללשון עברית מאוניברסיטת בר אילן. מומחית לשפה, לאוריינות, מומחית בהוראה 
מתקנת ואסטרטגיות למידה. מאמינה בלמידה משמעותית וחווייתית!

נלמד מודעות פונטית, עיצורים ותנועות, אותיות ומשחקי אותיות, הברות, מילים 
וראשית קריאה

n חמישה מפגשים| 450 ₪

משחקיה פתוחה להורים וילדים 
אביזרי ג'מבורי, משחקים ומוסיקה באווירה ביתית. 

כניסה לילד עד גיל 4. 
ימים א', ד' 10:00-12:00, ימים א', ג', ד' 17:00-19:00 

n כניסה 15 ש״ח

n כרטיסיה ל-10 כניסות: 135 ש״ח

n כרטיסיה למשתתפי חוגי בוקר: 110 ש״ח

חוג קסמים
גלעד בונפיל, מורה לקסמים.

חוג ללימוד קסמים, בו הילד יוכל לבטא את היצירתיות הגלומה בו בדרך קסומה 
ומיוחדת.

מידי שבוע הילד לומד כיצד לבצע קסם חדש ואף לוקח אותו הביתה.
תוך כדי תרגול והתנסות בקסמים שונים, הילד יפתח כישורים הכרחיים לחיים בוגרים 

כמו: בטחון עצמי גבוה, עמידה מול קהל, התמודדות עם קשים ועזרה לזולת.
n גיל 6-7 בימי רביעי 16:45
n גיל 8-9 בימי רביעי 17:30

 

 

שעות
חדשות

הצגות ופעילויות מוזיקה לקטנטנים יתקיימו בימי חמישי, התעדכנו 
בתאריכים, ברישום מראש.



פעילות הורים 
NatureFit שיעורי תנועה לאמהות

להבריא, לחזק, לאתגר - כמו שהטבע התכוון.
מנחה : תלמה טרגן, בעלת הקליניקה לתנועה, סטודיו )מכשירים( לאימון וריפוי הגוף. 

.Energetic Pathways through Movement  -EPtM מפתחת גישת
B.Sc, רקדנית ומורה למחול לשעבר. מסמיכת מורים לפילאטיס משנת 2003 )מכון 

 .®Gyrotonicווינגייט(, מי שהביאה לארץ את שיטת ה
מאסטרית ומסמיכת מורים ב- Gyrokinesis®משנת 2009 )לימודים בחו"ל(, 

ומתמחה בשיקום האמצעות תנועה.

 Energetic Pathways through Movement EPtM שיעורים בגישת
המושתתת על עקרונות תנועה הוליסטית, משלבת תרגילים משיטות שונות וסוגי 
תנועה מגוונים, ובנויה באופן הדרגתי, החל מתנוחות ועד תנועה דינאמית רציפה.

אלה מעניקים לגוף את הקשת הרחבה של הגירויים והאתגרים לה הוא זקוק כדי להגיע 
לבריאות מלאה, יציבה ונכונה ומבנה גוף צר, ארוך ואסוף.

מטרה:
n חיזוק הגוף, הגמישות ויכולות התנועה

n ארגון מבנה הגוף לצורתו האופטימלית מתוך בניית דפוסי תנועה ויציבה נכונים.

n חיזוק שרירי הליבה 

n בנייה הדרגתית של כושר

ימי ב'  20:00-21:00

חוג פילאטיס מזרון לנשים - חדש
מנחה: ענבל דניאל אהרוני, מדריכת פילאטיס ומטפלת רגשית בתנועה. במהלך השנים 

לימדה וטיפלה במקומות שונים ומגוונים ולמדתי רבות על עצמה, על אחרות ועל 
עבודת הגוף נפש.

שיעור ייחודי המחבר בין שני העולמות-  שיעור המשלב בין עבודת פילאטיס מחזקת, 
מייצבת ובונה, לבין עבודה תנועתית חווייתית משחררת ומעצימה. 

מפגש בן שעה וחצי בו נתחזק, נתחבר, ננוע פנימה אל עצמנו והחוצה אל העולם. 
ימי רביעי, 20:00

הפעם ה-1001 - קבוצת הורים בשיטת אדלר   
בהנחיית מיכאלה צמח

בוגרת מסלול הנחיית קבוצות הורים במכון אדלר. עוסקת בתחום הנחיית קבוצות 
הורים, מכשירה סטודנטים למקצוע הנחיית קבוצות, עובדת עם צוותי חינוך, מרצה 
בנושאים הקשורים בחינוך ויחסים במשפחה. בעלת תואר ראשון במדעי ההתנהגות 

ותואר שני בייעוץ ארגוני והתמחות באימון מנהלים. 

כמה פעמים אמרתם "אלף פעמים אמרתי לך.." ושום דבר לא השתנה?
להיות הורה הוא התפקיד האחראי ביותר. תפקיד עמוס התלבטויות, שאלות, 

התמודדויות ולא פעם, גם רגשות אשם.
הנכם מוזמנים להפוך את ההורות לאתגר, לעשות את הפעם ה-1001 אחרת ולהצטרף 

לקבוצת הורים בה נקשיב, נשוחח ונברר, בין השאר:
n מה ילדים צריכים באמת. 

n כיצד נעזור לילד לפתח דימוי עצמי חיובי.

n יחסים בין האחים. 
n שיטות חינוך המקדמות הבניית תחושת ערך עצמי ועצמאות.

n חוקים וגבולות.

n התמודדות עם התנהגות בלתי נאותה של ילדים. 

n תקשורת בונה.

n עידוד. 

קבוצת ההורים מבוססת על גישתו של  א. אדלר משלבת תיאוריה, דיון והתנסויות 
חווייתיות  בנושאי יחסי הורים וילדים.                                     
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 אמנות פלסטית

ציור ורישום
שלי חלאוי- ציירת וחברה באיגוד האמנים מדריכה לציור ורישום אקדמי למעלה מ-20 שנה.

בשיעור נתייחס לשפה, פרספקטיבה, קומפוזיציה, אור וצל, רישום בעפרונות, גיר, 
פחם, צבעי מים, אקריליק ושמן.

n מיועד לבני כיתות א'-ג, ד'-ו', נוער, מבוגרים.

 העשרה
פעילות העשרה לגילאים שונים מעניקה למשתתפים חוויה של למידה, מימוש כישורים והבעה אישית בשעות 

הפנאי מחוץ למסגרת החינוך הפורמאלי. בגיבוש תכניות הפעילות, אנחנו שמים את המשתתף במרכז, מציעים לו 
מגוון אפשרויות בחירה ומזמינים אותו , להתפתח, לחוות ולהינות יחד עם צוות מורים ומדריכים, מהמובילים בארץ 

בתחומיהם, אנו מקווים להעניק לכם שעת פנאי מועשרת ומופלאה.

רכזת תחום העשרה: הדס שחר, כותר הפיס- הכרמל 6, 03-9724729
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חוג הורים וילדים לגילאי 2-4
 - ניתן לשלב ילדים עם צרכים מיוחדים -

פגישה קסומה בין הורה לילד בשילוב מוזיקה, תנועה, יצירה, נגינה, המחזה והמחשה. 
נכיר שירים, יצירות מוזיקליות וכלי נגינה המזמנים מפגש חוויתי וריגשי, באווירה של שמחה, משחק והרבה הנאה.

channie_meitliss@hotmail.com    |   052-2929820    |    החוגים מתקיימים במרכז אתגר

חני מייטליס, בעלת תואר בחינוך ובאמנויות, בוגרת מרכז מפנה, מטפלת מוסמכת בילדים המאובחנים עם A.S.D , מנחה במרכז 
בייקר באונ׳ בר-אילן לילדים עם תסמונת דאון. מדריכה חוגי מוזיקה לגיל הרך כ-25 שנה, ומנחה השתלמויות למורים וגננות.

מוזיקה יצירתית עם חני מייטליס
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 חדש! בובנאות
בניית בובות תיאטרון מחומרים שונים ומגוונים, המשמשים 

אמצעים לטיפוח כוחות היצירה של הילדים ומעניקים להם חוויה 
תיאטרלית שאין דומה לה. השיעור מחולק לשלושה חלקים: 

סיפור, בניית הבובה לפי הסיפור והפעלה. 
הילדים ממחיזים את הסיפור ממנו יצרו את הבובה. בממד 

הבנאישי: הפעילות בשיעור מעודדת שיתוף פעולה ולכידות בין 
התלמידים. 

בממד האישי : שיעור הבובנאות מאפשר לילדים להתנסות 
ומפעיל אותם באופן אקטיבי. תרומת השיעור לילדים הינה 

מאפשרת להם להביע את עצמם בדרכים יצירתיות.
n בובנאות לכיתות גן חובה-א, ב'-ג' 

n התוכניות מאושרות עי" משרד החינוך

חדש! מדע ויצירה
בחוג, בונים התלמידים צעצועים פיסיקאליים, מבצעים ניסויים 

בכימיה, מכירים תופעות אקולוגיות ונוגעים אף בביולוגיה 
ואקולוגיה. הילדים יוצרים במו ידיהם פרויקטים שביסודם עומד 
עקרון מדעי חשוב הגורם לפרויקט לפעול. הבנת המדע הופכת 

לפשוטה יותר מתמיד והרצון לדעת כיצד פועל הפרויקט  בו 
הושקעו מאמצים יוצר תהליך של למידה.

מבין הפרויקטים שייבנו: מכונית תנע, קטאמרן - יאכטה, 
סיליפוטי- ניסוי כימי, פריסקופ, גידול גבישים, בועות גליצרין, 

משקפי מדע, מגוון בעלי החיים בטבע, התפשטות גזים, 
מטוטלת, הכנת אפקט הר געש ועוד.

n ימי שלישי 19:00-20:30
n גילאי גן חובה עד ב׳

חדש! חוג מיניאטורות מבוגרים
 PlayWay חברת

חוג שנתי שבמהלכו נבנה ונעצב ארבעה דגמים מיניאטוריים של 
חללים שונים - חממה, ספריה, בית קפה, מרפסת שמש ומטבח, 

כאשר כל חלל יאובזר במגוון רחב של פריטים שיצרו תחושה של 
חלל מלא ואמיתי.

בניית המיניאטורה, או בעברית  מזערת, תאפשר למשתתפים 
לבטא את עצמם בתכנון חלל החדר, עיצוב הפריטים בו ובחירת 

אופן השימוש בחומרי הגלם. 
בעזרת חשיבה יצירתית ומעוף ניתן ליצור מאותם חומרי 

הגלם דגמים שונים ומיוחדים המבטאים את הראיה האמנותית 
והעיצובית של כל משתתף, ואולי אפילו לעורר זיכרונות ייחודיים 

מהילדות. 
n ימי שלישי 19:00-20:30
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במאי ומפיק אירועים

מופעים וחוגי תיאטרון

 03-9723001 לפרטים ולהרשמה:            

054 - 5525221  2000 ת  מו בי  |  W W W. B I M O T 2 0 0 0 . C O M  : ו בקרו באתר שלנ

לילדים נוער ומבוגרים
תיאטרון ומחזות זמר

 ! ר נ ס א י  ר א ת  ר מ א ן  ו ר ט א י ת ת  ר מ א

חוגים

ֹהם
ש
בן
א
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בית הספר לתיאטרון חמש 
פיליפ דומרב - בוגר בית הספר למשחק "מכללת סמינר 

הקיבוצים". שחקן ובמאי פעיל בעל ניסיון מגוון ועשיר 
בעבודה עם קבוצות ילדים, נוער ומבוגרים. 

מסע עמוק ועוצמתי לעולם התיאטרון, לימודי משחק 
מהצעד הראשון, עבודה פרטנית ועבודה בקבוצה, 

משחקי תיאטרון ושליטה באימפרוביזציה, עבודת דמות, 
טקסט ודיקציה, סדנאות של עבודה עם מסיכות, תנועה 
ומשחק מול מצלמה, חקר עצמי והקניית בטחון להופעה 

מול קהל. 
n תיאטרון ילדים ג'-ו'. בסיום השנה יערך ערב 

מונולוגים.
n תיאטרון נוער ז'-ט'. בסיום השנה יועלה מחזה.

n אנסמבל התיאטרון י'- י"ב. 

המחזמר
בימות 2000 בית ספר לתיאטרון ומחזות זמר בניהולו 

של הבמאי והמפיק ארי אסנר, ביים והפיק מופעים 
ומחזות זמר בכל הארץ, שותף בהפקות ובימוי מחזות 

זמר כמו "אוליבר טוויסט", "ספר הג'ונגל" ואחרים. 
חוג המחזמר מאגד למעשה את כל עולם הבמה: 
בשיעורים נלמד תיאטרון, תנועה ושירה. נתנסה 

בהקלטות ונשתתף בסדנאות אומן מקצועיות. בסיום 
השנה נעלה ערב מונולוגים והפקת מחזמר סיום 

מושקעת.  
n מיועד לכיתות ד'-ו' )מתחילים/ מתקדמים( ונוער.

שוהם בשיר - חבורת הזמר 
איתי לב מנצח, כותב, מלחין ומפיק מוסיקלי מוביל של 

חבורות זמר רבות ברחבי הארץ. חבורת זמר ייצוגית 
למבוגרים, המופיעה בכנסי מקהלות בארץ ובחו"ל, 

פסטיבלים, אירועים ישובים וטקסים ממלכתיים. 
קבלה לאחר מפגש להתאמה קולית, 

n לא נדרש ידע קודם. 

בת שיר -מקהלת נשים 
תמי גניחובסקי, בוגרת המדרשה למוסיקה "לוינסקי", 

מנצחת ותיקה ובעלת שם.
מקהלת נשים, לאוהבות השירה האומנותית. המקהלה 

מופיעה בטקסים ואירועים יישוביים וטקסים ממלכתיים. 
n ידע קודם אינו הכרחי.

חדש! ענתות 
בהנהלתה של ענת זהר בוגרת לימודי תיאטרון, הפועל 

מזה כ- 20 שנה ברחבי הארץ

תיאטרון לצרכים מיוחדים
הוקם על מנת לתת מענה ושילוב ילדים עם צרכים 

מיוחדים, בעיות אוטיזם, חרדות ומוגבלויות עם קבוצות 
ילדים ונוער רגילים ושילוב בחברה וגישור דרך עולם 

התיאטרון בצורה מקצועית ואיכותית. 
השיעורים השונים מעניקים ללומדים כלים ומפתחים 

כישורים בסיסיים לטובת הצלחה בתחום המשחק, אם 
כתחביב ואם כחלק בלתי נפרד בחברה.

n בי"ס יסודי

n חטיבת ביניים ותיכון 

n התוכניות מאושרות עי" משרד החינוך

תיאטרון מבוגרים
תכנית ייחודית ללימודי תיאטרון באמצעות חוויה 

תיאטרלית מיוחדת במינה השמה דגש על הכרת מושגי 
מפתח בעולם התיאטרון והדרמה דרך אימפרוביזציות 

וסיטואציות. בסוף השנה תועלה הצגה.

אומנויות הבמה
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שחמט
מרכז דובדבן, הינה חברה ותיקה בתחום המחשבים 

וההדרכות, מבית קייטנת דובדבן. 
השחמט הינו משחק חשיבה מהנה ומהווה כלי מצוין 

לפיתוח אישי, יכולת פתרון בעיות מורכבות, יצירתיות 
ודמיון, ריכוז ותכנון אסטרטגי. השחמט הוכח ככלי 

המשפר מיומנויות חשיבה ובתוך כך הישגים לימודיים, 
מעודד סבלנות ויכולת להתמודד עם כישלונות כחלק 

 מהתפתחות אישית. 
הצטרפו וגלו את הקסם בעולם של דמיון ממלכות 

 קדומות, מלכים, מלכות ומלחמות אבירים
והכירו את אחד המשחקים המרתקים בעולמנו.
n מיועד לילדים מתחילים/ מתקדמים ונבחרת.

חוג הייטק לגו ורובוטיקה
מתי בפעם האחרונה בניתם בעצמכם מערבל גלידה 

חשמלי מלגו ואכלתם גלידה טעימה שהכנתם 
בעצמכם? האם שמעתם על ארכימדס?  האם אתם 
יודעים איך להרים ביד אחת סלע ענק ? בחוג שלנו 

נבנה מנוף ונבין את העקרונות העומדים מאחוריו.
בניתם פעם סולם כבאים המגיע עד לגובה 4 קומות?

בחוג הלגו נבנה ונלמד גם על  לחץ האוויר על ידי 
 העפת טיל לגובה רב.

אנו מזמינים אתכם להצטרף לחוויה ייחודית אשר 
יכולה להוציא את העיניים מהמסכים, להפעיל את 

הדמיון, לחדד יכולות טכניות ובעיקר להעלות חיוך על 
הפנים של ילדים קטנים וגדולים כאחד.

חוג הייטק לגו ורובוטיקה הנו חוג אתגרי, חווייתי, מלא 
 הנאה וסיפוק.

החוג יאפשר לילדים סקרנים וחכמים ללמוד כיצד 
לבנות, להמציא ולשכלל, ויספק להם כלים להצלחה.

בונים בלגו היום והופכים להייטקיסטים של המחר

מתאים לקבוצות הגילאים הבאות:
nחוג הייטק לגו ורובוטיקה לכיתות: א' - ב'

)מתחילים ומתקדמים(
n חוג הייטק לגו ורובוטיקה לכיתות: ג' - ה'

חדש!
חוג העשרה טכנולוגית לילדי

גן חובה בגילאי 6-5
ילדכם אוהב לשחק בלגו?

בונה וממציא דברים נפלאים?
הוא סקרן ונהנה לבנות, לחקור ולשחק בדגם?

בחוג לגו קט של ד"ר לגו מחפשים ילדים אלה על מנת 
לחשוף ולמשוך אותם כבר מגיל צעיר להתנסות וגלות 

ולחקור כמו מדענים צעירים.
בחוג נלמד: איך דברים פועלים, מכונות, כלי רכב, 

מכשירים וכלים שפוגשים בחיי היום יום.
נחקור ונבין: איך לחסוך כוחות, איך להגביר מהירויות, 

להתמצא במרחב, להשתמש בתמסורות ובאנרגיות 
שונות,יציבות וחוזק מבנים וסימטריה.

נבנה דברים גדולים: מכוניות מרוץ, מנופים, תחנת רוח, 
רובה גומיות, מסוק הצלה, רכבל קרוסלה ועוד דברים 

שילדים אוהבים.
נפתח יכולות: באמצעות תכניות בניה ומשחק אנו 

מעשירים את עולם הידע וההבנה ומפתחים יכולות 
מוטוריות יצירתיות והמצאתיות אצל הילד.

אנו מאמינים כי החשיפה המוקדמת אל העולם המופלא 
של הבניה וההנדסה בלגו יהווה צעד ראשון  של ילדכם 
אל עולם המדע והטכנולוגיה. ויקנה להם בסיס לפיתוח 

תחומים אלו בעתיד.

האקדמיה למדעים וחשיבה 

מפעיל חדש!
טיסנאות ותעופה        

מפעיל: אורן הארה 
חוג המשלב בצורה אופטימלית לימודי פיסיקה, 

אווירודינמיקה, חוזק ומבנה, הכרות עם עולם מלא של 
חומרים וכלי עבודה ייחודיים יחיד עם בנייה של כלי 

טיס שונים והטסתם.
בחוג מתנסים התלמידים בבנייה של טיסני גלשון, 

דאונים, עפיפונים, כדור פורח, הליקופטר ועוד, 
התלמידים רואים במו עיניהם כיצד עומדת התיאוריה 
במבחן המציאות. במהלך השנה יוצאים המשתתפים 

לאליפות ישראל בגלשונים, ימי הטסה של טיסנים 
ורחפנים, ביקור במסדר כנפיים בבסיס חיל האוויר 

ובקיץ מחנה טיס בן שבוע ימים. 
כמו כן, יתנסו הילדים בהטסת טיסנים ממונעים 

באמצעות סימולטור בכיתה.
אופציה לכל משתתף בחוג מכיתה ד' ומעלה - בנייה של 

רחפן טורנאדו )בתוספת תשלום( 
n מיועד לגילאי ג' ואילך
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חדש! חיים בסרט
קולנוע וניו מדיה

בהדרכת חיים בלילה - מורה לניו מדיה וקולנוע, כותב 
תוכן, מפיק ובמאי

איך נולד סרט? מה זה תסריטאות? זווית צילום? 
ואיך יוצרים אשליה של תנועה?

בחוג קולנוע אנו נלמד מושגים מעולם הקולנוע,  
תסריטאות, הפקה, צילום, בימוי ועריכה.

בסוף החוג כל המשתתפים יפיקו סרט בתהליך אישי/
קבוצתי, שיביא לידי ביטוי את התכנים שנרכשו 

במהלך השנה.
n גילאי ד'-ו'

n מבוגרים

קורס אילוף כלבים
בהנהלת אבי וקנין

בואו נכיר את עולם הכלבים ונלמד ביחד כיצד 
ליצור שיח והבנה הדדית עם חברו הטוב של האדם. 

בקורס בן 12 מפגשים נלמד לאלף את הכלב שלנו 
לפקודות משמעת וטריקים, אבל יותר מכך נחזק את 

הביטחון העצמי, נחזק את תחושת השייכות והאחריות 
של הילד באמצעות הכלב הפרטי שלו, נעבוד על 

קואורדינציה ובסוף בסוף נתחבר ונבין את הכלב שלנו 
ונצליח לגרום לו להבין אותנו.

n קורס בן 12 מפגשים.

n מיועד למשתתפים בעלי כלב, איתו יגיעו למפגשים, 

n מספר ילדים יוכלו להתנסות באילוף עם הכלבים 

שלנו.
n מיועד לילדים מעל כיתה ג', נוער וקבוצת אילוף 

כלבים ומבוגרים. 

חדש! חינוך פיננסי
אמא, תקני לי... גם אני רוצה..."

"אבא, לכל החברים יש!"
חינוך פיננסי מתחיל כבר בגיל הצעיר ומאפשר לילדים 
להבין מהי צרכנות נבונה ואיך להתנהל כלכלית בצורה 

עצמאית ואחראית. 
בחוג חינוך פיננסי הילדים ילמדו מושגים מהעולם 

הכלכלה, תוך התנסות חווייתית, ומשחקי סימולציה 
מהעולם האמיתי. חיסכון, דמי כיס, השוואת מחירים, 

משכורת, מיסים ועוד ועוד....
n מומלץ!! מיועד לילדים בגילאי ג'-ד', ה'-ו'.
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אל תפספסו פתיחת הקורס החדש 
ללימוד הצרפתית

כולל קורס למתחילים בשהם בכותר פיס

הקורס יפוצל ל 3 רמות

* רמת מתחילים - א�
* רמת מתחילים מתקדמים - ב�

* רמת מתקדמים - ג�

לכל שאלה ובקשה לשיעור מיוחד:
צרו קשר כדי להבטיח את מקומכם
פרופסור מיכאל בר יהודה אייאש
Michael.b.ayache@gmail.com

C M PUS
הקמפוס

בישראלהצרפתי

French Campus in Israel

054-544-7540

לוח הזמנים ליום שני: 

19:15 - 18:30  ́ מתחילים א
20:00 - 19:15 מתחילים ב� 
 21:00 - 20:00 מתקדמים ג� 

כל תלמיד יכול להשתתף בשתי רמות שונות 
כפוף לאישור המורה.

in shoham

להרשמה יש להתקשר למוקד חמש: 03-9723001
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ערבית
בהדרכת: חיכמה - ביה"ס לערבית ומזרח תיכון

 קורס ערבית מדוברת שימושית למתחילים  
הקורס מקנה לבוגריו יכולות ביטוי שימושיות בערבית 
מדוברת בלהג ארצישראלי זאת לצד ידע והיכרות עם 
סוגיות תרבותיות, חברתיות ודתיות מהחברה הערבית, 

 גינונים, ביטויים, משלים, קטעי מוסיקה ווידאו ועוד.
 אין צורך ברקע מוקדם. 

 n ימי שלישי בערב
 n 12 מפגשים בני שעתיים

 n בין התאריכים  20.11-24.1.19  

 n מחיר: 1690 ₪ 

 קורס ערבית קרוא וכתוב למתחילים
הקורס מעניק יכולות קריאה, הבנה וכתיבה שימושיים 

בשפה הערבית הכתובה )ערבית של אמצעי 
התקשורת / ספרותית(, הקלדה בערבית באמצעות 

המחשב, חיפוש באינטרנט בערבית, שימוש במילונים 
ועוד, בסיום הקורס תוכלו לקרוא שלטי דרכים, 

קריקטורות וכותרות עיתונים ברמה בסיסית. 
 אין צורך ברקע מוקדם.

 n ימי חמישי בערב
 n 10 מפגשים בני שעתיים

 n בין התאריכים 5.2.2019 - 22.11.2018

 n מחיר: 1290 ₪

חדש! אנגלית וולסטריט
Wall street English הינו בית ספר בינלאומי 

מוביל בתחומו, המאפשר לימוד השפה בדרך חווייתית 
המסייעת בצבירת נסיון, והעלאת הבטחון העצמי..

השיטה שלנו  הינה "השיטה הטבעית", מבוססת על 
שמיעה, התבטאות, תיקון, תרגול חוזר.

והוכרה באופן רשמי כשיטה הטובה ביותר ללימוד 
השפה האנגלית ע"י אוניברסיטת קיימבריג'. 

הלימודים  מועברים בצורה חווייתית, מהנה וכייפית 
לילדים ולמבוגרים.

לימודי המבוגרים מותנים "במבחן התאמה" דרך לינק 
במחשב. יינתן בהמשך.

n ילדים גילאי ג'-ד': 
30 מפגשים בני שעה, בעלות 1100 ₪ לכל הקורס

n מבוגרים: 26 מפגשים בני שעה, בימי ראשון 

עלות 1250 ₪  199+ עלות חד פעמית על ספר לימוד

צרפתית
פרופסור מיכאל בר יהודה אייאש, בוגר אוניברסיטת 

פרובאנס שבצרפת. שימש כמרצה וחוקר 
באוניברסיטאות בארץ ובחו"ל, בעל ניסיון בהוראת 

השפה הצרפתית של מעל 30 שנה.
לימודי השפה צרפתית דרך התרבות, הגאוגרפיה 

ובאמצעות "סיור" מרתק במדינות הדוברות צרפתית. 
השיעורים מיועדים למתחילים ויסייעו בלימוד דקדוק 

ואוצר מילים לכדי שיחה, כתיבה וקריאה בחברותא.
החוג יחולק לשתי רמות - בסיסי ומתקדמים. 

n בימי שני 18:00-21:00 )לפי רמות(

n עלות למשתתף לחודש: 240 ש"ח

ספרדית
מרצה: מעיין סיסטר  ילידת ספרד בעלת תואר 

ראשון ותעודת הוראה בחינוך ובוגרת עריכה ותרגום 
לספרדית. בעלת נסיון של מעל 15 שנות הוראת 

ספרדית ליחידים ולקבוצות לכל טווח הגילאים.
בואו ללמוד ספרדית באווירה דינמית ושמחה, 

מתחילים ומתקדמים.
בשיעורים נלמד לדבר, להבין, לקרוא ולכתוב, להעשיר 
את אוצר המילים ולקבל כלים לניהול שיחה יומיומית 

ושימושית. שיטת הלימוד משלבת לימוד פרונטלי יחד 
עם דוגמאות מהיומיום, סוגיות תרבותיות וביטויים. 
השיעורים ילוו בשירים, קטעי וידאו ותרגילים לבית.

n מספר שיעורם: 12

n מחיר למשתתף לקורס: 1130 ₪

n מותנה במינימום משתתפים

שפות:
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NLP קורס
NLP Practitioner :הגיע השנה לשוהם עם קורס הדגל NLP מכללת

הסמכה רשמית ובין לאומית עם חותם HNLP העולמי
24 שיעורים הכוללים לימוד פרונטאלי והתנסות מעשית לבחירתכם בימי חמישי

או בשישי.
ידוע ששחרור דפוסים מעכבים דומה לשחרור שרירים תפוסים.

עכשיו הזמן לשחרר משקעים מהעבר, לקבל ביטחון ולחיות חיים של אושר, שפע 
והגשמה. המיומנות שנרכשת ב NLP מאפשרת לך להשיג את מה שמגיע לך, מה 

שתמיד חלמת!
n פתיחת קורס ערב בתאריך 13.9.2018 יום חמישי שעה 17:30 - 22:00

n פתיחת קורס בוקר בתאריך 14.9.2018 יום שישי שעה  09:00 - 13:30 

n הלימודים מתקיימים בבניין הספרייה בשוהם.

n 160 שעות אקדמאיות - 4.5 שעות מלאות ליום. 

n עלות למשתתף: 4764 ₪ ניתן לשלם ב- 12 תשלומים.

     Bnlp.co.il   054-640-38-38   begoodNLP@gmail.com

מיינדפולנס 
דרך ייחודית ועוצמתית להכיר את עצמך באמת, לקבל כלים כדי לחיות בסבלנות, 

בהקשבה ובנינוחות עם עצמך ועם הסביבה בשיטה שהוכחה באלפי מחקרים מדעיים.
במקום לחכות לעתיד - להתחיל להנות מהחיים כבר כאן ועכשיו! 

n מתחילים 3.10 ביום רביעי בשעה 18:00 עד 20:30

n תשעה מפגשים כשאחד מהם יערך 6 שעות ברצף.

n עלות כל הקורס: 1550 ₪ למשתתף

"מתקזזים על

החוגים בחגים" 

משלמים בספטמבר

רק על הימים

בהם יש פעילות!

ת וייצוגיות
*לא כולל נבחרו
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שיעורי נגינה יחידניים 
מחלקת כלי נשיפה: חליל צד  |  קלרינט |  סקסופון  |  חצוצרה  |  טרומבון  |  בריטון  |  קרן יער  |  טובה

מחלקת  גיטרות:  גיטרה קלאסית  |  גיטרה חשמלית  |  גיטרה בס 
מחלקת כלי קשת:  כינור  |  צ'לו 

מחלקת פסנתר: פסנתר  |  אורגנית
מחלקת כלי הקשה: מערכת תופים  |  כלי הקשה  אתניים  |  קסילופון 

פיתוח קול 
n מחיר מסובסד לכלי נגינה מועדפים, כולל השאלת כלי: טרומבון, בריטון, קרן יער )פרטים במזכירות(.

n ייעוץ והכוונה בבחירת כלי מתאים באופן אישי 
n הלימוד כולל סגנונות מוסיקליים שונים החל ממוסיקה קלאסית ועד פופ ורוק.

n שיעורי העשרה קבוצתיים: ללא תוספת תשלום, מיועדים לכל תלמידי הקונסרבטוריון.

 

קונסרבטוריון שהם מציע  חינוך מוסיקלי ברמה גבוהה לילדים, נוער ומבוגרים. בצוות המורים מוסיקאים בוגרי אקדמיה 
ומבצעים מהשורה הראשונה. תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים כחלק מתוכנית הלימודים בשיעורי תורת המוסיקה 
ובהרכבים מוסיקליים שונים.  התלמידים מופיעים  בקונצרטים הנערכים במהלך השנה ובאירועים קהילתיים ביישוב. 

הקונסרבטוריון מכין את תלמידיו עד לרמת רסיטל בגרות במוסיקה.   

ניהול: אביב רון  |  שעות מזכירות הקונסרבטוריון: 14:00-19:00, טלפון: 03-9723042.

קונסרבטוריון  

בפיקוח משרד החינוך 
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תורת המוסיקה
n פיתוח שמיעה

n פיתוח חוש קצב

n הכרת מושגים 

n האזנה ליצירות והכרות עם תולדות המוסיקה

n הלחנה 

n הכנה למגמת מוסיקה 

n הכנה לבחינת בגרות במוסיקה

חדש! 
 Music Fun תכנית ההרכבים

מיועדת לתלמידי כיתות ז'- יב'. התכנית מאפשרת לכל 
תלמיד בקונסרבטוריון להשתלב בנגינה בהרכב בסגנון  

המתאים לו החל מרוק וג'אז ועד הרכבים קאמריים  
והרכבים ווקאליים, כל זאת על פי רמת הנגינה.

יש לציין שבנוסף למורים, התלמידים הבוגרים שותפים 
להדרכה ולתכנים. 

n ההשתתפות מותנית במבדקי התאמה

n התכנית פתוחה לכלל תלמידי שוהם.
n ההשתתפות בתכנית עבור תלמידי הקונסרבטוריון  

אינה כרוכה בתשלום נוסף. 

קורס במוסיקה אלקטרונית:  
n מיועד למשתתפי תכנית ההרכבים.

n הלימוד בקבוצות.

בקורס ילמדו יסודות המיקסינג ומערכות הגברה, הפקת  
מוסיקה אלקטרונית וביצוע הקלטות. 

הקורס כולל שימוש בכלי נגינה אלקטרוניים )מקלדת 
שליטה, לאנצ'פד( ושילוב עם כלי נגינה אקוסטיים  

 .Live-ב
בסוף השנה יבצעו התלמידים הפקה מוסיקלית שלמה. 

נגינה בתזמורות
תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים בתזמורות הייצוגיות:

תזמורות כלי נשיפה  ותזמורת כלי קשת.
n ההשתתפות מותנית במבדקי התאמה.

לשיר ביחד
n מקהלה צעירה, מיועדת לגילאי א'-ו'. 

n לא נדרש ידע מוקדם.

מסלול  מבוגרים 
הקונסרבטוריון מציע אפשרות לתלמידים הבוגרים 

להגשים את חלום ילדותם בנגינה או בשירה. 
n לא נדרש ידע מוקדם.
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מנהלת הספרייה: דינה מזרחי. צוות הספרייה: רחלי הרפז, יעל עיני, עידן מורים, 
ליאת מור, לירון דר וסמדר לוין.

בית כותר פיס, רח' הכרמל 6, טל: 03-9723048 פקס: 03-9732887
library@shoham.muni.il :דוא"ל

www.infocenters.co.il/shoham :הקטלוג באינטרנט

הספרייה שמה דגש על פעולות לחיזוק ועידוד הקריאה,
ובראשן עומד פרויקט מצעד הספרים:

n שעות סיפור לגילאי 5-3 כל יום ב' אחה"צ בספרייה, מיטב הסיפורים מסופרים ע"י טובי המספרים.

n מפגשי סופרים, עורכים ומתרגמים לילדים, נוער ומבוגרים.

n הרצאות ומגוון סדנאות ופעילויות

n מצעד הספרים השנתי - פרויקט יישובי ארצי לעידוד הקריאה, ד'-ו' 

n הדרכה לתלמידי כיתות ב׳ בספריה בתיאום עם בית הספר.

n קראתי נדבקתי - פרויקט לעידוד קריאה לתלמידי כיתות ג '.

n חגיגת שבוע הספר וחודש הקריאה בשוהם – מגוון פעילויות לכל המשפחה בנושא ספרים ספרות ומה שביניהם.

n אירועי השקות ספרים.

n מועדון קריאה למבוגרים ונוער

ספריה
הספרייה בשהם נותנת שירות לתושבי שהם וסביבתה. יעדי הספרייה הם לספק 

ולהשאיל משאבי ידע, הדרכה לקריאה ולעיון, ולעודד את הקריאה החופשית להנאה 
לצד צריכה מושכלת של ידע ומידע. הספרייה מתעדכנת באופן מתמיד בתחומי 

הספרות והמידע, תוך מתן דגש על שינויים טכנולוגיים ומידענות. 
הספרייה יוזמת ומקיימת פעילויות תרבות, חוגים, העשרה, מפגשי סופר לילדים 
ומבוגרים, הרצאות בנושא מדע פופולרי, סדנאות, שעות סיפור והתכנסויות של 

קבוצות וארגונים מקרב הקהילה, תוך טיפוח הספרייה כמקום שוקק פעילות ובילוי 
בשעות הפנאי.

צוות הספרייה מזמין אתכם להצטרף אל משפחת מנויי הספרייה וליהנות 
ממגוון אירועי התרבות שלנו.
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חדש! ספרים דיגיטליים
ספריית שהם מתקדמת לעולם הדיגיטל ושמחה לבשר 
על שירות השאלת ספרים דיגיטליים מבית היוצר של  

e-vrit. קריאה דיגיטלית המאפשרת חווית קריאה מסוג 
אחר.

חדש! ספרים קוליים
אוהבים ספרים ואין לכם זמן לקרוא? שירות השאלת 

ספרים קוליים מבית היוצר של i cast - ספרים 
מוקלטים. האזנה לספר i cast מוקלט בכל עת ובכל 

זמן.

סדנת מספרי סיפורים
הדס מורג, שחקנית ומספרת סיפורים מזה עשרים 

שנה. בוגרת סמינר הקיבוצים ללימודי תיאטרון ומשחק. 
מנחת סדנאות חווייתיות של תיאטרון סיפור לילדים 

ולמבוגרים, וקבוצות בשיטת מעגלי הקשבה. 
סיפור הוא כלי נהדר לביטוי. דרך סיפור ניתן להקשיב, 

להתבונן ולבטא מצבים שונים בחיים. 
בסדנה, בת 8 מפגשים, יפתחו הילדים את הדמיון, 

יכולות הביטוי והתקשורת הבין אישית באמצעות כתיבה 
ו/או דרך הצגה. סיפורי הילדים יומחשו דרך בובות, 

תלבושות, מוסיקה ואביזרי המחשה.

מפגש 1 היכרות, גיבוש קבוצה - היכרות עם עולם 
הסיפורים. תרגילי משחק וכתיבה קבוצתיים ואישיים.

מפגש 2 חוויה חושית - כתיבה, סיפור ותיאור בעקבות 
התמקדות במראה של עצם כלשהו, דמות, צליל 

כלשהו, דיבור, מגע של חפץ כלשהו, טעימה, תמונה, 
מוזיקה, נוף.

מפגש 3 קלפים וקוביות - עבודה עם קלפי סיפור 
וקוביות כטריגר לכתיבת סיפור .

מפגש 4 עבודה עם בובת חבר - בחירת דמות )חיה 
או אדם( ואיפיונה. 

עבודה עם בובה. התחלה של סיפור- כתיבת סיפור 
סביב הדמות )בובת חבר(.

מפגש 5 פנטזיה - בניית עולם דמיוני, כוחות על, 
חוקים משתנים, הכול אפשרי. המשך עבודה עם בובה 

או אביזר, פיתוח הסיפור של הדמות.

מפגש 6 הסיפור שלי - גיבוש הסיפור - עבודה על 
סיפור הסיפור שלי דרך כתיבה, קריאה או הצגה 

בזוגות או ביחידים.

מפגש 7 הגשת הסיפור - בצורת הצגה או קריאה. 
התנסות בתקלות ומכשולים בסיפור הסיפור.

 משוב וחזרה.

מפגש 8 מופע סיום - הצגת הסיפורים בפני קהל. 
n עלות: 400 ש"ח  |  17:30-19:00  |  גילאי ה'-ו'.

סדנת הספר הראשון שלי
שולמית צרפתי, סופרת ומאיירת, בוגרת תואר ראשון 

בהצטיינות בחינוך טכנולוגי במכון האקדמי חולון, מרצה 
לאיור אינטראקטיבי במכון אבני. כתבה ואיירה מעל 100 

ספרים בהוצאות שונות. פיתחה 120  אפליקציות של 
ספרי ילדים למדיה הדיגיטלית.

סדנת הספר הראשון שלי היא סדנת יצירה חוויתית, בה 
יצרו המשתתפים את הספר הראשון שלהם. 

במהלך הסדנה נלמד מהוא תהליך יצירת ספרים, משלב 
הרעיון, הכתיבה ועד לשלב האיור, נבין איך יוצרים 

מבנה סיפור, רצף עלילתי, דמויות וסגנונות איור שונים. 
כל ילד יקבל ״ספר לבן״ אישי חלק כרוך בכריכה קשה - 
24 עמודים, בעזרת הדמיון ובהנחיית שולמית צרפתי כל 

אחד ימציא, יכתוב ויאייר בעצמו את ספרו הראשון.
n שלושה מפגשים. שעתיים כל מפגש.

n עלות: 260 ₪   |  גילאי ג'-ה'

מועדון קריאה
בתיה קאופמן בעלת תואר ספרות ומקרא מאוניברסיטת 
בן גוריון. מורה ורכזת מקצוע ספרות בתיכון שוה ומנחת 

 מועדוני קריאה.
מתוך הסיפורים הקצרים נצא למסע סביב נושאים 

הקשורים לחיינו. שיח מעצים הפותח דלתות לעולמנו 
ולעולם הסובב אותנו.

n 6 מפגשים, ימי רביעי 20:30-22:00, אחת לשבועיים 

בספריה.

שעות פתיחה:
 חדר עיון: 

ימים א', ג', ד', ה': 14:00-19:00, יום ב': 10:00-14:00
השאלה:

ימים א׳, ג׳, ד׳, ה׳: 16:00-20:00, יום ב': 10:00-14:00,
יום ו': 09:00-12:00
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דולי זורניצר 
מורה וכוריאוגרפית, בוגרת האקדמיה למחול ע"ש רובין, ירושלים. בעלת תואר ראשון במחול, השתלמה בבתי הספר החשובים בעולם בתחום 

המחול ובעלת תעודת הוראה מטעם משרד החינוך. רקדה בלהקות הורה נעורים, הורה בוגרת, להקת הסטודנטים ירושלים ולהקת כרמון.   

הלהקות הייצוגיות 
בתחום הג'אז, ההיפ הופ והמחול הישראלי, מייצגות את בית הספר, את שהם ואת מדינת ישראל באירועים יישוביים ובפסטיבלי מחול בארץ 
ובעולם. ביניהם טקס הדלקת המשואות בהר הרצל, טקס פתיחת המכביה, מופעי תגלית, מופעי מצעד החיים בלטרון, מופעי פתיחה ונעילה 

בכרמיאל, טקס הענקת פרס ג'נסיס בתיאטרון ירושלים, העצרת ממלכתית ליום ירושלים בגבעת התחמושת ועוד. 

תכנית המצוינות: 
בית הספר שם לו למטרה לקדם רקדנים מוכשרים המעוניינים בהרחבת שעות הפעילות, 

שיפור יכולותיהם הביצועיות והעמקת השכלתם בתחום המחול  כך שיוכלו להשתלב בעתיד במסגרות מחול מקצועיות. לצורך כך נקבעה 
מסגרת לימודים  הכוללת מינימום של 12 שעות שבועיות, במסגרתן מחוייבים הרקדנים בנוסף לשיעורי טכניקה בבלט קלאסי ומחול מודרני 

גם בשיעורי קומפוזיציה ושיעורי טכניקה נוספים. 

מחול
מרכז חמש למחול- דוליארט  |  ניהול אומנותי דולי זורניצר

חפשו אותנו בפייסבוק "דולי זורניצר דוליארט שוהם"
dulyartshoham אינסטגרם

המרכז חמש למחול - דוליארט הוקם בשנת 1999 ע"י דולי זורניצר בשיתוף החברה 
העירונית לתרבות חמש בע"מ, ביישוב שהם. בבית הספר לומדים בלט קלאסי, פוינט, 
מחול מודרני, קומפוזיציה, ג'אז, ג'אז לירי, היפ-הופ, ברייקדנס, מחול עכשווי, מחול 
ישראלי ומסלול לגיל הרך לילדים מגיל שלוש. הודות לעקביות, לשאיפה למצוינות, 
להעשרה, ולבית החם שאנו מעניקים לתלמידינו, מיצבנו את המרכז כביה"ס למחול 

הגדול והמקצועי באזור. 
קבלת קהל במשרד: ימים א'-ה' בין השעות 14:00-20:00

טלפון: 03-9795201, נייד: 054-5592031 
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CREW נבחרת היפ הופ
נבחרת היפ הופ מקצועית המורכבת מגילאי 10 ועד 

בוגרים המיועדת למופעים מקצועיים ולתחרויות.

חדש!!!
CREW MINI נבחרת היפ הופ
נבחרת היפ הופ לכיתות ג׳-ד׳ 

מחול לגיל הרך 
יסודות המחול לבנות ובנים בגילאי 5-3. 

בשיעורים חווים הילדים לראשונה את עולם המחול 
ולומדים צעדי מחול ראשוניים. הילדים לומדים את 

טכניקות המחול והתנועה הבסיסיות בשילוב משחק, 
אביזרים ומוסיקה עשירה ומגוונת. 

פלמנקו
פלמנקו הוא סגנון מוסיקה צועני שהתפתח 

באנדלוסיה בדרום ספרד וספג השפעות תרבותיות 
של עמים שונים: ספרדים, צוענים, מוסלמים ואף 

יהודים. מקורו בשירת הרועים בהרים. בהמשך צורפה 
הגיטרה, מחיאות הכפיים )פאלמאס( ורקיעות רגליים 

קצביות. רק מאוחר יותר התפתח הריקוד. 

חדש!!!
ריקוד על עמוד

Pole dance
ריקוד על עמוד זו שיטת אימון המשלבת בין ריקוד 

לאקרובטיקה. השיעור כולל תרגילים המשפרים כוח 
וגמישות. הריקוד על עמוד הינו ספורט חדש יחסית. 

מחקרים מצביעים על כך כי בשעה של אימון על 
עמוד שורף אדם קרוב ל-500 קלוריות. 

בלט קלאסי ופוינט 
שפת הבלט הקלאסי היא שפת המחול הכללית. 

אוצר מילים בצרפתית המתאר תנועות שונות, משמש 
עד היום רקדנים בכל רחבי העולם ומגדיר בצורה 

ברורה תנועות ופשטות. על יסודות הבלט הקלאסי 
נבנו מירב טכניקות המחול המודרני הקיימות כיום. 

מודרני 
המחול המודרני מקנה טכניקה, פיתוח גמישות, כוח 
ויציבה נכונה, יחסי גומלין בין קצב לתנועה, שימוש 

במרחב, פתוח הדמיון ושכלול היכולת האישית. 
הרכב תחרויות 

מיועד לכיתות ח' ומעלה. במסגרת ההרכב  יעלו 
עבודות של כוראוגרפים אורחים וכן יצירות מקוריות 

אשר יופיעו במופעים מקצועיים ותחרויות. )*תלוי 
אודישן(.

מחול ישראלי 
המחול הישראלי משלב סגנונות רבים המבוססים 

על מחול אתני, פולקלור, מחול אמנותי ועכשווי 
מהתרבות הישראלית. 

להקות המחול הישראלי מייצגות את מרכז חמש 
למחול -דוליארט והיישוב שהם בכנסים, פסטיבלים, 

תחרויות מחול ומופעים בארץ ובעולם. 

ג'אז עכשווי ולירי 
שיעורי הג'אז מקנים לרקדנים יכולות רבות ומגוונות.  

השיעורים משפרים את היציבה, מלמדים את רזי 
הריקוד והופכים את הרקדנים למבצעים טובים יותר. 

היפ-הופ 
ההיפ הופ משלב בסיס של ג'אז עם מוטיבים 
של "שבירת" הגוף ו"הפרדת" חלקי גוף שונים 

Isolation. בעבר היה ה"היפ- הופ" בעיקר נחלתם 
של חבורות רחוב. הז'אנר זכה להכרה בכל רחבי 
העולם בזכות החשיפה העצומה שניתנה לו ע"י 

הוידיאו-קליפים השונים במדיה. וה"היפ- הופ" הפך 
לסגנון ריקוד בפני עצמו. 
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שהם  תושבי  לכם  לאפשר  בשהם  שניבנו  והאולמות  הספורט  מתקני  מטרת 
לעשות ספורט מגיל הגן ועד 120בכול המסגרות האפשריות-עממית, תחרותית 
ופעילות עצמאית.  הספורט מלמד אותנו לנצח ביושר ולהפסיד בכבוד, משמע: 

"מלמד לחיות".
כי קהילה בתנועה היא קהילה בריאה. הספורט הוא ראי של  בשהם מאמינים 
החיים ומשום כך אתם מוזמנים לקחת חלק בפעילויות השונות והרבות שעומדות 

לרשותכם ולהשתתף בקהילה ששמה לה כמטרה את אורח החיים הבריא.
ניהול: גבריאל בן סמיאן, 054-7391206
רכזת חוגים: אורנה לוטן, 054-6347557

בואו הצטרפו ותהנו מפעילות הספורט בשהם.

"בולם רוגזו יפחית אוכלו ויגביר תנועתו" 
הרמב"ם

ספורט

חוג אתגרים 
טוני לבנוב- מדריך גלישת מצוקים מטעם משרד 

הספורט ומנהל פארק חבלים מטעם עמותת אתגרים 
וצוות מדריכים מוסמכים.

במפגשי החוגים שלנו שמתקיימים בפארקים עירוניים 
הילדים מגלים עולם שלם של התנסויות, התחום 

המרתק "למידה התנסותית" דרך עולם החבל - טיפוס, 
סנפלינג ופארק חבלים פורשים קשת רחבה של 

מיומנויות ואתגרים המאפשרים לילד להעצים את 
בטחונו העצמי, ואת תחושת המסוגלות. במהלך השנה 

ילדים ישתתפו במשימות מרתקות בהתאמה לגילם 
ויהנו ממתקנים שונים של פארק חבלים. 

מידע נוסף באתר הבית 
www.tony-adventures.com

קפוארה 
יפתח שר, ממייסדי המרכז הישראלי לקפוארה, בעל 

וותק רב, בוגר מכון וינגייט להדרכת קפוארה, בוגר מרכז 
וורטהיים לטיפול בילדים עם קשיים מוטוריים וצרכים 

מיוחדים ומפתח שיטת קורדינציה.
אומנות הקפוארה משלבת בתוכה ריקוד, התקפה והגנה, 

מוזיקה ושירה, אך לא רק.
הקפוארה טומנת בחובה מטענים ערכיים וחינוכיים 

המועברים דרך התנועה והנשמה, וכמו כן תורמת רבות 
לבניית הביטחון העצמי ושיפור הכושר הגופני.
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פיטנס קיקבוקס שקים
בהדרכת נועה בן אליעזר בוגרת וינגייט, מאמנת כושר 

ומדריכת קרב מגע צהלית.
השיעור מורכב מפעילות אירובית המשלבת תרגילים 

מעולם האגרוף )אגרופים, בעיטות(, עבודת כוח מתפרץ 
עם שקי אגרוף ואימון לחיזוק שרירי הבטן והכל לצלילי 

מוזיקה סוחפת והרבה כיף!!!

Tricking - טריקינג
בהנהלת עידן סרי- B.Ed. , מייסד  איגוד הטריקינג 

FTK, מומחה לאמנויות לחימה ואקרובטיקה, בעל 
תעודות הסמכה מטעם וינגייט, וניסיון רב בהוראה.

טריקינג הוא ענף אקרובטיקה פריסטייל )סגנון חופשי( 
המשלב אלמנטים של התעמלות קרקע, אמנויות 

לחימה, קפוארה, פארקור, ברייקדאנס ועוד. מטרתו 
היא הכשרת הגוף והנפש לפעלולי תנועה המורכבים 
מהיפוכים, ברגים ובעיטות. האימונים בנויים מלמידת 
מיומנויות בדרגות קושי שונות המותאמות לכל אחד 

בהתאם לרמתו ויכולתו, כך שכל מתאמן מתמודד עם 
קשיים וקוצר בדרכו הצלחות. במסגרת האימונים 

לומדים החניכים לשמור על חברים לאימון, ולסמוך 
עליהם במהלך התרגול, תוך חיזוק תחושת השייכות 

והקבוצה. העיסוק בענף מחזק את תחושת המסוגלות 
העצמית והביטחון, מלמד את החניכים שכמעט הכל 

אפשרי אם רק יאמינו ביכולתם ויכוונו את מרצם להשגת 
מטרותיהם.    

החוג מיועד לילדים בכתות א-י"ב, לפי קבוצות גיל

n למידע נוסף, סרטונים ותמונות:
     www.tricking.co.il

n תשלומים נלווים: 60 ש' דמי פעילות עבור ארוע סוף 

שנה, 130 ש' עבור תלבושת טריקינג ייחודית שתשמש 
לאימונים, למופע ולמפגשים במהלך השנה.

אימוני כושר פונקציונאליים
 Doit training
עידו דויטש, בוגר מכון וינגייט.

אימוני כושר קבוצתיים עם יחס אישי כל הדרך למטרה. 
הדרך להיכנס לכושר וגם ליהנות! שיטת האימונים 

הפונקציונאליים מבוססות על תנועות גוף יומיומיות 
ומשלבת את כל מערכות התנועה: בשיעורים נקיים 

פעילות אירובית, סבולת לב ריאה יחד עם חיזוק, חיטוב 
ועיצוב הגוף. האימונים מתאימים לכל הרמות, ולמגוון 

רחב של אוכלוסיות: האימונים משולבים בשיטות 
 ,TRX - אימון חדשות ומגוונות, ובשילוב אביזרים כגון

קטלבלס, פיתה, מדרגות גומיות כוח ועוד...

כדור יד 
אלון כשרי, בוגר בית הספר להכשרת מאמנים ומדריכים 

ובעל התמחות בנושאי פסיכולוגית הספורט.
מועדון כדוריד שוהם לכיתות א׳-ו׳ ומשחקי כדור לגילאי 

4-6
משחק הכדור יד מקנה ביטחון עצמי ויכולות מנטליות 

גבוהות. משפר קורדינאציה, חשיבה יצירתית, תכנון 
אסטרטגי, מיומנויות חברתיות וכושר גופני.

n כל שחקן יקבל תיק, סט ביגוד חולצה, מכנסיים 

וכדור יד- בתשלום חד פעמי נוסף. החלקה אמנותית
על גלגיליות 

ספיר יוסף, בוגרת מכון וינגייט, אלופת הארץ לשנת 
1999 ובעלת ותק רב. 

 ענף תחרותי המקביל לענף ההחלקה האמנותית על 
קרח. מפתח שיווי משקל, כושר גופני, 

קואורדינציה ובטחון עצמי. במהלך השנה יתקיימו 
מבחני דרגות, תחרויות, מופע בהשתתפות 

כל ילדי הקבוצה ומשחקים המשלבים תרגול והנאה.

www.hamesh.co.il
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טאקוונדו
הנאה ספורטיבית מלהיבה

לילדים, נוער ומבוגרים

לפרטים והרשמה: אייל שמש 050-6713989  |  מוקד חמש 03-9723001 שלוחה 1
החוג בהדרכת אייל שמש B.A. בפסיכולוגיה, חגורה שחורה דאן 4, אלוף ישראל בטאקוונדו 8 פעמים, מוסמך וינגייט ובעל הישגים אולימפיים

החוגים מתקיימים בכותר פיס ובבי”ס ניצנים   |           אומנות לחימה טאקוונדו סול

 “Taekwondo Sol“ אייל שמש ומועדון
בשוהם, מזמינים אתכם להשתלב באומנות 

לחימה וספורט אולימפי, מלהיב וערכי, 
המשלב אימוני גוף ונפש

 האימונים מתאימים
 לבנים ובנות,

 ילדים )מגיל 3.5 ומעלה(,
טאקוונדונוער, נשים וגברים

היא אומנות לחימה מרתקת, המפתחת 
כישורים מנטאליים ופיזיים. 

האימון משפר את הביטחון העצמי ומקנה 
כלים לשליטה והגנה עצמית, תוך שמירה 

על כבוד הזולת.
האימונים מחזקים עוצמה פנימית, יציבה, 

מוטוריקה, קואורדינציה וכושר גופני.

הגרלה
הנרשמים עד לתאריך ה-1.9 

 יכנסו להגרלה מיוחדת
עם פרס שווה במיוחד: 

סט מגינים מקצועי 
בשווי 400 ₪

מהרו להירשם!
* לילדים מתחת לגיל 8 יוענק פרס חלופי: 

חליפת אימון מלאה + כפפה
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קונג פו משולב
הגנה עצמית

סיפו אבשלום גלילי, מדריך בוגר מכון וינגייט,  חגורה שחורה

כיתות א‘-ב‘ | כיתות ג‘-ה | קבוצת נוער

כפר סבא | שוהם | ראש העין | ברקת

www.kungfuisrael.co.ilשאולין-בית הספר קונג-פו

חולצה מתנה לנרשמים בחודש ספטמבר | שיעור ניסיון חינם!

אימונים לכיתות א‘ - ב‘

KUNG-FU kids

SANDASANDA
אימוני קונג פו לנוער ובוגרים

SANDA-juniorSANDA-junior
 אימונים לכיתות ג‘ - ה‘

קונג פו משולב הינה אומנות לחימה המשלבת בין המסורתי למודרני.
האימון המסורתי נלמד בשכבות הגיל הצעירות בעוד שהמודרני מותאם לגילאים הגדולים יותר. 

הסגנון המודרני מותאם ביעילות לרחוב כהגנה עצמית ולזירה התחרותית.

בסאנדאאלוף ישראלהמאמן של
2016

מקום 1
אליפות
ישראל
2016

מקום 1
אליפות
הצפון

הפתוחה
2018

לפרטים והרשמה: 03-9723001 / 054-7414029

קונג פו קידס כיתות א‘-ב‘
לימוד בסיס חזק להגנה עצמית וחיזוק הגוף

חיזוק הביטחון העצמי

אומץ. הרמוניה. כבוד. זו לא סיסמא, זו דרך חיים.

חיזוק הגוף ופיתוח כושר | לימוד כלי לחימה | אפשרות לאופק תחרותי
חינוך לערכים ודרך חיים | עוזר לבעיות בקשב וריכוז | חיזוק הביטחון העצמי

לי
ם גלי

שלו

קונג פו משולב - סיפו אב
ר ל

ספ
ה

ת 
CKFבי

Combined
Kung-Fu

”לגרום לתלמידים שלי להאמין שהם יכולים
                        גם אם קצת קשה, זאת בעיני ההצלחה“



30

השיטה המושלמת לטכניקות
 קרב והגנה עצמית

איגרוףג’יו ג’יטסוג’ודוקראטה

יגאל יצחקי 
 

אור יצחקי 

נציג רשמי
 של שיטת

 דניס הישרדות.

דאן 9

(גראנד מאסטר)

בעל תעודת
 הסמכה 

ממכון וינגייט.

דאן 4

(סאנסיי)

חניכי החוג רוכשים  ידע טכני בשילוב אומניות לחימה
כושר גופני, גמישות, זריזות וביטחון עצמי.

חשוב לך הביטחון העצמי והיכולת להתגונן?

.
החוג מתקיים במתחם אומניות הלחימה בכותר הפיס

לפרטים: אור יצחקי 052-4349084
הרשמה: משרדי חמש, שוהם 03-9723001

ומתאים לילדים, גברים ונשים בכל גיל.

מלבד זאת מחנך החוג לכוח רצון, כושר התמדה, 
הערכה וכבוד למדינה,להורים ובין אדם לחברו.
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 SOL TAEKWONDO
טאקוונדו   

אייל שמש, אלוף הארץ 8 שנים, חבר נבחרת ישראל 
וסגל אולימפי-סידני, פעמיים מקום 5 באליפות 
אירופה, מדלית כסף באליפות ספרד הפתוחה, 

מדלית זהב במכביה. מאמן נבחרת ישראל לנוער 
לשעבר. מאמן מוסמך בית ספר למאמנים ווינגייט, 

תעודת הסמכה לאימון ילדים ונוער בעלי קשיי קשב 
.AD(H)D וריכוז

באימון ניתן דגש רב ביצירת אוירה מהנה וכיפית, 
העצמת כל ילד וילד, ללמד את הילד להתמודד עם 
אתגרים, משמעת ודחיית סיפוקים, חיזוק הביטחון 

העצמי וכמובן חיזוק יכולות מוטוריות\אתלטיות כגון: 
חיזוק חגורת הכתפיים, יציבה נכונה, זריזות, מהירות 

תגובה, עבודה על גמישות וקואורדינציה.
האימונים במועדון מתאימים לילדים מגיל 3.5. 

n רכישת חליפות אימון, מגנים, חגורות ותעודות 

הסמכה במהלך השנה, בתשלום נוסף.
n כנסו לדף המועדון בפייסבוק: אומנות לחימה 

טאקוונדו סול שוהם.

הישרדות- ג'ין ג'יטס
בהדרכת יגאל יצחקי דאן 8 )מאסטר(, ואור יצחקי 
דאן 4 בעלי תעודת הסמכה ממכון ויניגייט ונציגים 

רשמיים של שיטת דניס הישרדות.
חניכי החוג רוכשים ידע טכני בשילוב אומנויות 

לחימה )ג'ודו, קרטה וג'יו ג'יטסו( שיפור הכושר גופני, 
היכולת המוטוריות והקורדינציה, הגמישות, הזריזות 

והביטחון עצמי. מלבד זאת מחנך החוג לכוח רצון, 
כושר התמדה, הערכה וכבוד למדינה, להורים ובין 

אדם לחברו.

סמבו ג'ודו 
בניהולו של רמז ממיסטבלוב, מאמן ג'ודו 

אולימפי  masterבסמבו בינלאומי. המאמן שגידל את 
הג'ודוקא אריק זאבי 

ג'ודו - סמבו הינו שילוב של ספורט תחרותי וקרב 
מגע ללא נשק )אומנות לחימה של הק,ג,ב הרוסי( 

שיטות האימון משלבות את  אומנות הלחימה היפנית 
עם אומנות הלחימה המזרח אירופאית. ההתמחות של 

רמז במיוחד בעבודה עם הגיל הרך )הגברת יכולות 
הקוגנטיביות והקורדינציה( לימוד ושיפור מיומנויות 
ותרגילים בג'ודו. פיתוח כושר גופני, חשיבה מהירה, 

גמישות וכוח. במהלך השנה יתקיימו תחרויות ומחנות 
אימונים )מחוץ לשוהם(

n יש לרכוש חליפות אימון וחגורות במהלך השנה, 
בתשלום נוסף.

MMA -קראטה וקרב מגע
חזי רכטמן מאמן בכיר, חגורה שחורה דאן 3, אלוף 
ישראל לשעבר באגרוף תאילנדי, קראטה ואגרוף, 

 בוגר מכון וינגייט.
אומנויות לחימה משולבות, השיטה המודרנית לחיזוק 
הגוף, שיפור היכולות המוטוריות והקורדינציה, טיפוח 

הביטחון העצמי והקניית הידע והיכולת להגנה 
עצמית. שילוב של קראטה, קרב מגע ואגרוף תאילנדי 
תוך כדי שימור היתרונות וחיפוי על החסרונות של כל 

שיטה בנפרד.
n אימון נוסף לבחירה, לקבוצות החטיבה, נוער 

 ובוגרים, בתשלום נוסף.
n יש לרכוש חליפות קראטה ומגנים במהלך השנה 

 בתשלום נוסף.

אייקידו והגנה עצמית
גיא סער, חגורה שחורה דאן 4 מוסמך מכון וינגייט, 

סיידוקאן ארצות הברית, איקיקאי אייקדו יפן.
אומנות לחימה יפנית רכה ודרך חיים. במקורה 

מלוחמי קיסר יפן )הסמוראי(. אוסף של טכניקות 
שנועדו להגנה מפני תקיפה. האייקידו טוב לחיזוק 

הבטחון העצמי ומשפר את הבריאות הגופנית, ממריץ 
את המחזוריות בגוף, משחרר ומגמיש את המפרקים 

ומפתח יציבה נכונה.

www.hamesh.co.il
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בס"ד

   |   israel top team 
www.israeltopteam.com

איציק: 058-4220206

KRAV MAGA
אגרוף תאילנדי 

בהדרכת איציק לוי  

IS
RA

EL TOP TEAM

 קבוצות: ילדים )מגיל 4 וחצי( / נוער / בוגרים.
 מתאים לכל הרמות )מתחילים, מתקדמים,

מתחרים( גם ללא רקע ספורטיבי.

 2 השיטות נלמדות בנפרד, מומלצות כהכנה לצבא 
ונלמדות במגון מלא. לילדים, ללא מגע לראש.

 במסגרת אימוני הקרב מגע: יכולת 
הגנה מול תקיפה אלימה,התמקצעות 
בהגנה נגד סכין ונשק, הקניית ביטחון 

עצמי, שליטה ומשמעת עצמית...
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כדורסל נשים
אלי קורינו מאמן כדורסל ומאמן כושר.

אימון כדורסל לנשים גם למי שלא שיחקה כדורסל  
ורוצה להנות מהמשחק בלי תחרויות. באימונים לומדים 

את החוקים תוך כדי המשחק , מתרגלים תנועתיות 
על המגרש, מהלכים של משחק, ומשפרים את הכושר 

הגופני בהנאה גדולה. 

בדמינטון )כדור נוצה(
איתי אשכנזי ואבי בלומנרייך מייסדי מועדון 

הבדמינטון שוהם.
ענף הבדמינטון הינו ענף אולימפי. משחק הבדמינטון 

מפתח כושר גופני גבוה, סיבולת, קורדינציה, זריזות 
וכוח, ומשוחק ביחידים )אחד נגד אחד( או בזוגות 

)שניים נגד שניים(.
שחקני המועדון ישתתפו במהלך השנה בתחרויות 

ארציות שונות, תחרויות נוער, תחרויות בוגרים 
חובבנים ותחרות משפחות, 

n תשלום חד פעמי עבור כדורי משחק.
n חפשו "בדמינטון שוהם" בגוגל לעוד פרטים.

קונגפו
אבשלום גלילי, בעל תואר סיפו ובעל חגורה שחורה, 
מדריך מוסמך מטעם ווינגייט, בעל וותק רב ותלמיד 
 בכיר של סיפו אלי איבגי )אלוף עולם בכלי לחימה(.

בקבוצת הילדים מתרכזים בקונג פו מסורתי, בחינוך 
לערכים לחיים תוך כדי דגש על חיזוק הגוף והביטחון 

 העצמי, למידה ואימון של כלי לחימה כגון נונצ'קו,
מקלות ועוד. השיטה מומלצת לטיפול בבעלי בעיות 

קשב וריכוז. בקבוצות הביניים והנוער בוגרים 
 מתרכזים בעיקר בסגנון הלחימתי המודרני

 והאימונים מותאמים לסיטואציות לרחוב ולזירה.
www.kungfuisrael.co.il 

 בפייסבוק - שאולין בית הספר לקונג פו.
n יש לרכוש חליפות, מגנים וכלי לחימה במהלך 

 השנה בתשלום נוסף.
n אימוני תיגבור ונבחרת בתוספת תשלום..

קרב מגע משולב
ואיגרוף תאילנדי

בהדרכת איציק לוי בוגר וינגיט קואצ'ר מוסמך. אלוף 
 אצטדיון באיגרוף תאילנדי. 

קרב מגע משולב: קבוצות הילדים מתמקדות 
בשיפור הביטחון, ההתמדה, החיזוק הריכוז והשליטה 

העצמית.
קבוצת הנוער והבוגרים מתמקדות בהגנה נגד 

התקפה אלימה, שיפור הכושר הגופני
אגרוף תאילנדי: אימון דינאמי, עבודה מול כריות 
ושקי איגרוף, למתאימים יש אפשרות להתחרות 

בארץ ובחו"ל.
n יש לרכוש  ציוד מתאים במהלך השנה, בתשלום 

נוסף.

כדור עף
משה זנדבק שחקן עבר בנבחרות מובילות, מאמן 

כדור עף עם וותק בענף. מאמן במגמת הספורט תיכון 
שוהם. ומאמן ליגת חובבים בשוהם

האימונים יעבדו על שיפור טכניקה אישית וקבוצתית, 
תוך שיפור טקטיקה קבוצתית, מיומנויות משחק, 

ורכיבי הכושר הגופני, הנאה במשחק, חיזוק 
הכישורים החברתיים והביטחון העצמי. 
המתאמנים ישתתפו בליגות תחרותיות.

מתאים לגברים נשיים, נוער וילדים.
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מועדון הכדורסל מכבי שוהם

בית הספר לכדורסל מתאים לבנים ולבנות החל מגן חובה.

 האימונים מתקיימים במגרשים ובאולמות ממוזגים

בכל בתי הספר ברחבי הישוב.

תחילת החוגים: 2.9.18

כיתותשעותימיםאולם

כיתות ג +ד16:00-16:45ראשון ורביעיניצנים

כיתות א+ב16:45-17:30

גן חובה + כיתות א / ב17:00-17:45שני וחמישי

כיתות ג + ד / בנות18:30 -17:45

כיתות ד16:00-16:45ראשון ורביעייהלום / שלהבת

  גן חובה + כיתות א16:45-17:30

כיתות ב+ ג17:30-18:15

מבצע הרשמה מוקדמת

הנרשמים עד 25.8.18
זוכים בחודש בחינם

דור העתיד | בית הספר לכדורסל | מכבי שוהם

החלה ההרשמה 
לעונת 2018/19

פעם בחודש - טורניר "אלופי המחר" - פעילות משחקי כדורסל לכל הילדים	 
תיק וכדור מתנה לכל ילד	 

052-5532505 מנהל בית הספר לכדורסל שון דניאל

052-6608199 מנהלת ארגונית זהר בטר

054-6602266 מנהל מקצועי ויקטור סקורניק
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האימונים מתקיימים בשוהם    -   קבוצות גיל: 9-12   |  13-18  |  19 ומעלה

אימוני שחייה, אופניים וריצה בשוהם במסגרת תחרותית מקצועית
מוזמנים להצטרף למועדון טריאתלון איכותי, תכנית אימונים שנתית, תכנית מרוצים, אימוני ים וסימולציות.

לימוד טכניקת שחייה ושיפור הכושר, אימוני רכיבה בשטח או אימוני רכיבת כביש ואימוני ריצה. 
 

orat.bash@gmail.com :לפרטים נוספים ניתן לפנות בטלפון: 054-7259339  |  או במייל

מועדון
טריאתלון

שוהם
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לפרטים נוספים: ריטה קורש 050-4972970                      הרשמה: מוקד ח.מ.ש 03-9723001

בית הספר בהדרכת ריטה קורש 
מאמנת להתעמלות אומנותית, 
אלופת אזרביג'אן ובעלת תואר 

ראשון בחינוך גופני, וצוות 
מדריכות - אלופות ישראל, 

בוגרות קורס מדריכים בוינגייט.
ענף ספורט אולימפי המבוסס על ריקוד, 

בלט ואקרובטיקה בעזרת המכשירים: 
כדור, סרט, חישוק, דלגית ואלות.

במהלך האימונים אנו מפתחים יציבה,
קואורדינציה, גמישות, חיזוק שרירים 

ושמיעה מוזיקלית. הבנות משתתפות 
במופעים אומנותיים רבים, אשר מפתחים 

את כושרעמידותן מול קהל ואת ביטחונן העצמי.

* בנבחרות הרשמה כולל חודש יולי. ביטולים עד 45 יום מיום ההרשמה ולא יאוחר מה-31.12.18

קבוצות גיל

 פרוייקט ״פרחי ספורט״
כיתות א'-ב'

גן - כיתות א'

כיתות ב'-ה' 

כיתות ו' ומעלה

מתקדמות

נבחרת 2, צעירה 
כולל בלט

)כולל חודש יולי(

נבחרת 1
כולל בלט

)כולל חודש יולי(

ימים

ג', ה'

ג'

ב', ד'

ד'

ב', ד'

ב'
ה'
ו'
ב'
ד'
ה'
ו'

שעות פעילות

17:30-18:15

16:45-17:30

16:00-16:45

17:30-18:15

16:45-17:30

16:00-18:45
15:30-17:30
13:00-15:30
18:00-20:30
17:30-20:00
17:30-20:30
14:30-17:30

מקום

אולם ספורט תיכון

אולם ספורט תיכון

אולם ספורט תיכון

אולם ספורט תיכון

אולם ספורט תיכון

אולם ספורט תיכון וחדר ספח 
אולם ספורט תיכון

אולם ספורט תיכון וחדר ספח  
אולם ספורט תיכון וחדר ספח 

אולם ספורט תיכון
אולם ספורט תיכון וחדר ספח 

אולם ספורט תיכון

הדרכה

ריטה קורש
וצוות

ריטה קורש
וצוות

ריטה קורש
וצוות

ריטה קורש
וצוות

ריטה קורש
וצוות

ריטה קורש
וצוות

ריטה קורש

בית הספר
להתעמלות
אומנותית

בהדרכת
ריטה קורש



www.hamesh.co.il 37מוקד חמש: 03-9723001

התעמלות אומנותית
ריטה קורש

ריטה קורש מאמנת להתעמלות אומנותית, אלופת 
אזרבייג'אן ובעלת תואר ראשון בחינוך גופני, וצוות 

מדריכות מוסמכות מטעם וינגייט.
ענף ספורט אולימפי המבוסס על ריקוד, בלט 

ואקרובטיקה בעזרת המכשירים: כדור, סרט, חישוק, 
דלגית ואלות. במהלך האימונים אנו מפתחים יציבה, 

קואורדינציה, גמישות, חיזוק שרירים ושמיעה 
מוזיקלית. הבנות משתתפות במופעים אומנותיים 

רבים, אשר מחזקים את כושר עמידתן מול קהל ואת 
ביטחונן העצמי.       

n אפשרות לרישום לפרחי ספורט )לגילאי 7-8(     

תכנית מסובסדת של משרד החינוך.      
n הנבחרת מתעמלת עד סוף יולי.

אקרובטיקה והתעמלות 
קרקע- סנונית 

התעמלות ואקרובטיקה בהנהלת נעמי כרמון, אור 
שיינמן ועמנואל שדכן. 

בחוג ירכשו המתעמלים מיומנויות מתחום 
ההתעמלות והאקרובטיקה תוך כדי פיתוח מרכיבי 
הכושר הגופני השונים. מתעמלים מוכשרים יופנו 
לנבחרת המופעים הייצוגית של שוהם.ויקחו חלק 

בארועים יישוביים ותחרויות. 

כושר גופני גברים
רוני שומרון, תואר ראשון בחינוך גופני, מורה מוסמך 

בכיר. 
פעילות המשלבת את מרכיבי הכושר הגופני 

העיקריים התורמים לבריאות, לאיכות חיים ולמניעת 
גורמי סיכון לבעיות לב וכלי דם. בשיעורים נעסוק  

בשיפור היכולת הארובית ובפיתוח הסיבולת 
השרירית בעזרת משקוליות, גומיות כושר, כדורי כוח, 
מכשירים גדולים וכן תרגילים המתבססים על משקל 

עצמי. בנוסף נעבוד על פיתוח היכולת התנועתית 
המצריכה מהמתאמן עבודה ואימון על יכולות השיווי 

משקל וקואורדינציה לשיפור יעילות, דיוק ואיכות 
התנועה.

ניווט ספורטיבי
)בשילוב ריצה(

החוג בניהול חברת נביגו - מדריך דודי מורה לחינוך 
גופני מטעם סמינר קיבוצים

החוג מתקיים בבית הספר ובשטח, בחוג הניווט נלמד 
על התמצאות בשטח בעזרת מפה ומצפן, נלמד על 

מפות וסוגי מפות ונתאמן ונשתפר בריצה. נעשה 
תרגילים שונים ומיוחדים נתאמן בהליכה וריצה עם מפה 
ומצפן, נשחק במשחקי ניווט, נחפש ונחביא תחנות, נכין 

מפות ומסלולי ניווט.  תוך כדי החוג והפעילויות נלמד 
תפיסה מרחבית, עבודת צוות, בטחון עצמי, אחריות, 

והתנהגות ספורטיבית ושמירה על הסביבה.
n החוג מתאים גם לבנים וגם לבנות.

 

התעמלות אתגרית לילדים
חברת פרוגרס- מתמחה בהפעלת חוגי התעמלות 

Progress123.co.il .אתגרית לילדים בפריסה ארצית
שיטה ייחודית המבוססת על מסלולי אתגר באמצעות 

מתקני טיפוס מאתגרים. מטרת הפעילות- פיתוח יכולות 
מוטורית בקרב ילדים 3-6.

החוגים בחגים" "מתקזזים על
*לא כולל נבחרות וייצוגיותבהם יש פעילות!רק על הימיםמשלמים בספטמבר
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מועדון ריצה
מני שחק, בוגר תואר ראשון ושני בחנ''ג, מאמן כושר 

וריצה מוסמך.
קבוצות ריצה וכושר גופני לכל הרמות ולכל הגילאים. 

מועדון הריצה "רצי100מני" הוא מועדון ריצה 
מהותיקים ביישוב והגדול שבהם. מאות מתאמנים 

כבר הגשימו את החלום להתחיל לרוץ ולעמוד 
במטרות שהציבו לעצמם, בין אם זה לקום מהספה 

ולרוץ 5 ק''מ ובין אם זה לחצות את קו הסיום של 
המרתון. אימונים מקצועיים ומגוונים בדגש על אווירה 

חברתית ומשפחתית, המאפשרת התמדה לאורך זמן 
והנאה מהגשמת החלום של כל אחד.

כדורשת - נוער
מאמנת צפי פרידמן, בעלת וותק כמאמנת בליגת 

מאמנט ובאיגוד הכדורשת, שחקנית בעבר ובעלת 
הסמכה ממכון וינגייט

משחק הכדורשת דומה למשחק הכדור עף, בחוג 
נילמד מיומנויות נידרשות, טאקטיקות קבוצתיות 

ונפתח את הכושר הגופני. תוך כדי תירגול ומשחק.

כדור רשת
אורי חוסברי מאמן וסמך מטעם וינגייט.

משחק הכדור רשת הינו משחק כדור קבוצתי 
ותחרותי, המבוסס ברובו על חוקי הכדור עף, 

ומתקיים על מגרש זהה לו. במסגרת החוג קיימת 
קבוצה תחרותית המשתתפת בליגת - הכדור רשת.

מאמנט -
ליגת כדורשת לנשים

מאמא-נט היא ליגת ספורט הנשים הכי גדולה בארץ
ליגת מאמנט הינו מודל ייחודי וחדשני, המשנה את 

הסדר הקיים במעמד האישה ומשלב ספורט, פעילות 
קהילתית וחברתית, ומאפשר התאמה לקשת רחבה מאד 

של נשים ללא רקע ספורטיבי בכלל ובכדורשת בפרט. 
מודל זה בא לחנך את הדורות הבאים לאהבת העיסוק 

בספורט ובפעילות חברתית לאו דווקא רק מהורה 
המצטיין בספורט.

צד 1

לוגו מועצה לוגו חמש לוגו שנת הקהילה

באהבה לחיילי שוהם

כניסות חד-פעמיות לחוג

שם המתאמן/ת:___________________
שם החוג:_______________________
מחיר:__________________________

חתימת המאמן/ת בחוג:___________________
חותמת חמש

8 ריבועים לסימון המפגש
ממוספרים מ 1-8 לניקוב

צד שני של הכרטיסייה

כרטיסייה זו משמשת לשמונה כניסות לחוג נבחר )כמצויין בכרטיסיה( בשנת תשע"ח. )עד יולי 2018( ובתנאי שהמתאמן/ת הינו/ה חייל/ת או משרת/ת 
בשרות לאומי.

הכרטיסיה הינה אישית ואין להעבירה למתאמן/ת אחרים.
במידה ולא נוצלו הכניסות עד יולי 2018 לא יוחזר ההפרש הכספי.

שם המתאמן/ת

שם החוג                                                                   מחיר

חתימת המאמן/ת בחוג                                     חותמת חמש

87654321

בהוקרה לחיילי שוהם
     ומשרתי השרות הלאומי

בהוקרה לחיילי שוהם
     ומשרתי השרות הלאומי

כרטיסייה זו משמשת לשמונה כניסות לחוג נבחר )כמצויין בכרטיסיה( בשנת תשע"ח. )עד יולי 2018( 
ובתנאי שהמתאמן/ת הינו/ה חייל/ת או משרת/ת בשרות לאומי.

הכרטיסיה הינה אישית ואין להעבירה למתאמן/ת אחרים.
במידה ולא נוצלו הכניסות עד יולי 2018 לא יוחזר ההפרש הכספי.

כניסות חד-פעמיות לחוג

* הכרטיסיה מיועדת לחוגי הספורט של חמש בלבד.

כרטיסיית חיילים

צד ב׳צד א׳

כרטיסית למשרתי השרות הלאומי ולחיילים.
כרטיסייה משמשת לחוג נבחר לשמונה כניסות,

ללא הגבלת זמן בשנת הפעילות.
אז נגמרו התירוצים של אין זמן, או לא פנוי, או לא 

מגיע. ורצים לקנות כרטיסיית כניסות אשר לא 
מוגבלת בזמן.

הוקי רולר
מאמן: ראחמינוב אדוארד בוגר ומוסמך מטעם 

וינגייט. הוקי רולר ענף ספורטיבי קבוצתי קיצבי 
ומהיר. משחק אותו משחקים תוך כדי החלקה על 

רולר על משטח עם מקלות ייעודיים.
יש לרכוש: קסדה, מקל, כפפות ומגיני ברכיים 

ומרפקים של הוקי רולר.
n החוג מיועד לבנים ובנות מעל גיל שש.
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הכינו קטע שירה ותנועה...
אודישנים יערכו ביום חמישי 6.9.18 בשעה 17:30

בבית הסגול קומה שניה - חדר תזמורת
(מותנה במבחני קבלה בתחום השירה והתנועה)

אוהבים לשיר ולרקוד?

חולמים
על במה
והופעות?

ניהול מוסיקלי: כנרת שי  |  שיעורי תנועה והעמדה  |  פעמיים בשבוע  |  עלות חודשית: 250 ש"ח

מספר מקומות מוגבל  |  הרשמה לאודישנים במוקד חמש 9723001 שלוחה 1
פרטים נוספים: הדס שחר רכזת חוגים והעשרה 9724729

אם אתם בכתה ד', ה', ו'
אתם מוזמנים לקחת חלק

בהקמת להקת צעירי שוהם
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אגודות הספורט 2018

n מועדון אופניים

דרור זעירה  |  052-6116837

n מכבי שוהם שחיה

תמי בריקמן  |  052-6114161

n מיט"ב ספורטילנד ג'ודו 

מיכאל פינדר  |  050-9731625

n מיט"ב ספורטילנד אקרובטיקה

מיכאל פינדר  |  050-9731625

n טאקוונדו

אייל שמש  |  050-6713989

n מכבי שהם - מועדון כדוררגל

יוסי בן חיים  |  052-8454153

n מכבי שהם - מועדון כדוררסל

זהר בטר  |  052-6608199

n מועדון כדורסל אליצור

יוסי לוי  |  052-8344663

n מרכז טניס שוהם

ברוך טובל  |  050-5307828

n מכבי שוהם טניס שולחן

עדי סידלר  |  050-2222107

n התעמלות אומנותית

ריטה קורש  |  050-4972970
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העתיד כבר כאן!מדע וטכנולוגיה

לפרטים: תאגיד חינוך שוהם 03-9723025 
amitr@shoham.muni.il

תכנית מפת"ח מאפשרת לילדים בעלי כישורים קוגניטיביים, רגשיים 
וחברתיים בולטים ליהנות מפעילויות מאתגרות בתחומים מגוונים 

ולהעשיר את הידע והמיומנויות שלהם בתחומי המדע.

         "מדע פעיל"
תכנית מכון דוידסון )מכון וייצמן( לתלמידים 

סקרנים ונכונים להשקעה.
לימוד מדע באמצעות ניסויים מעשיים ״בידיים״, 

פיתוח מיומנויות חקר, חשיבה ועבודת צוות.

כיתות
ה׳-ו׳

כיתות
         "היפוקמפוס"א'

סדרת טעימות מתחומי 
מדע רחבים ומגוונים בצורה 

מסקרנת פעילה וחווייתית.

כיתות
          "SEISEI"ב׳-ג׳

הכשרה לעולם הדינאמי 
והטכנולוגי של המאה ה-21: 

פיתוח חשיבה יצירתית 
והמצאתית, חשיבה ביקורתית, 

ערך עצמי, יוזמה, תושיה, 
עבודה בסביבה משתנה וכד'.

כיתות
          ״תיבת מוח״ד'

קורס חשיבה מתמטית 
ומשחקי חשיבה. הפיכת 

העולם המספרי לנגיש בעזרת 
שעשועים, משחקי מספרים 
וחווית המתמטיקה מזוויות 

שונות מאוד מהמקובל.
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תאגיד חינוך שוהם: 03-9723025

במשך עשור מעניקה תוכנית ״חווידע״ בהצלחה רבה
מגוון  חוגים בהמשך ליום הלימודים, עד 3 פעמים בשבוע.

התוכנית פועלת עם מדריכים מקצועיים ומנוסים.

והמחירים? אטרקטיביים...
פרטים נוספים על החוגים ואופן הרישום

באתר המועצה אגף חינוך וקהילה
אהובה זביב, רכזת חווידע 052-4280116, 03-6688160

מבוכים ודרקונים

אומנות שימושית

אלקטרוניקה

משחקי כדור

טכנו טריק

טיסנאות 
ג'גלינג

קומיקס

זומבה

שחמט

בישול

טניס
ציור

מרכז
תגבור

לשיפור
השגים

קורסי תרגול
במתמטיקה, אנגלית ולשון

לתלמידי יהלו״ם, שלהבת ותיכון
קורסי תרגול ותגבור בית ספריים בקבוצות קטנות

לפי תוכנית הלימודים של בית הספר.
צוות המתרגלים בעל ניסיון ותוצאות מוכחות.

מטרות הקורס:
חיזוק הנלמד במסגרת בית הספר על ידי תגבור ותרגול 

שבועי, שמירה על רמת הישגים גבוהה במהלך כל השנה, 
מיצוי הפוטנציאל האישי של כל תלמיד, הכנתו לקראת כל 

בוחן ומבחן יחד עם עזרה שוטפת בהכנת שיעורי הבית.

פרטים נוספים
באגף חינוך וקהילה

 03-9723070
03-9723025

משחקי תפקידים חיים

אומנויות לחימה
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מחלקת הנוער והצעירים בשוהם מרכזת ומאגדת את החינוך 
הבלתי פורמאלי לנוער בשוהם.

הצוות מורכב מאנשי חינוך מוכשרים ואיכותיים שחינוך הנוער 
בראש מעיינם. אנו פועלים בשיתוף פעולה מלא עם משרד 
החינוך ובתי הספר בישוב, ובכפיפות לנהלי חוזר מנכ"ל של 

משרד החינוך.

אנו מפעילים תוכניות רבות השואפות להצמחה מתמדת של 
ההון האנושי בקרב הנוער, מתוך אמונה כי העצמת תחושת 

השייכות בקרב בני הנוער, חיזוק הסולידאריות החברתית, 
הגברת מעורבותם ותרומתם לקהילה בשוהם ומחוצה לה 

מובילה למנהיגות נוער אחראית שתתרום בסופו של יום ותוביל 
לבניית דור מנהיגים בעתיד בשוהם ומחוצה לה. נמשיך לפעול 

לעידוד מצוינות, רב תרבותיות, ערכים הומניסטיים, דמוקרטיים 
ופלורליסטיים וזיקה לתרבות מורשת ישראל בארץ ובתפוצות.

מעבר לתוכניות בחוברת זו, אנו מפעילים פעילויות שונות 
ומגוונות עבור בני הנוער והצעירים ביישוב, כגון: סדנאות, 

מחלקת
הנוער

והצעירים

אאחל לכולנו שנת פעילות מוצלחת
בברכה,

מאיה ביבלה גל
מנהלת מחלקת הנוער והצעירים.

אירועי גבורה וזיכרון, מוסיקה, אירועי תנועות וארגוני נוער, 
מסיבות, טיולים, פעילויות שבוע הנוער, הפקת המקור

"The show", הכנה לצה"ל, הוקרת חיילים ועוד.
עדכונים לגבי פעילויות אלו בפרסומים השונים לאורך השנה.

כמו כן, מחלקת הנוער מרכזת בתוכה מספר פרויקטים 
התנדבותיים למען  בני הנוער בשוהם, נשמח לצרף לשורותינו 

הורים וצעירים נוספים המעוניינים להתנדב )שעות מוכרות 
למלגה(. דלתנו פתוחה תמיד להצעות, ייעוץ והכוונה בתחום.
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צוות מחלקת הנוער והצעירים:  
מאיה ביבלה גל- מנהלת מחלקת הנוער והצעירים

n מנחה מועצת ופרלמנט נוער

n מנהל/ת ומפיקה מוסיקלית ללהקת הנוער הייצוגית "שוהמביט"

n מנהל המתחם הלילי  ועובדי נוער במתחם

n רכז/ת אירועי תרבות

n רכז/ת מעורבות חברתית ותרומה לקהילה

n רכז/ת מד"צים ותנועות נוער

n רכז קבוצות נוער

n רכז/ת סיירת הורים, השכרות ומנהלה

n רכז/ת "מקפה לאוזן" - קפה ייעוצי לנוער

n רכז/ת תחום צעירים

"יחידת הנוער - הבית הסגול"
שד' עמק איילון 49. טלפון: 03-9794530. פקס: 03-9794118

"יחידת הנוער והצעירים הבית הסגול"

"יחידת הנוער הבית הסגול"

054-2800312 

מתחמים:
המתחם הלילי

מקום בילוי איכותי ונעים לנוער בכיתות ז'-יב'. במקום משחקי טלוויזיה, מחשבים, 
משחקי קופסא, פינג-פונג, סנוקר וכו'. בנוסף מתקיימות במקום הפעלות מגוונות 

כגון: מסיבות, הקרנות סרטים, ערבי קריוקי, סדנאות מיוחדות ועוד.
מתחם הבית הסגול ממוקם ביחידת הנוער, עמק איילון 49 )פינת תפן( ופתוח קבוע 

בימי חמישי ושישי ומידי לילה בחופשות בית הספר. 
n הכניסה לתושבי שוהם בלבד בהצגת כרטיס נוער יישובי בלבד )הרשמה 

לכרטיס חינם ביחידת הנוער ובמתחם הלילי(.

קפה לאוזן
בית קפה ייעוצי ואינטימי לבני נוער בכיתות ט'-יב' בשוהם המעוניינים לשבת, 

לדבר ולהתייעץ עם צוות מתנדבים בוגר ומקצועי בכל נושא המעסיק אותם 
ביומיום, לימודים, הורים, זוגיות, דילמות חברתיות ועוד. סודיות מובטחת למעט 

מקרים בהם נשקפת סכנה לנער/ה או לאחרים ע"פ חוק חובת דיווח.
הכניסה חופשית ואין צורך בתאום. 

n הקפה פתוח בימי ראשון ורביעי בין השעות 22:00-20:00 במתחם הקפה של 

מחלקת הנוער הבית הסגול, עמק איילון 49 פינת רחוב תפן.
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לימודי גיטרה בשעורים פרטיים
גיטרה אקוסטית, חשמלית, 

קלאסית, גיטרה בס

לימודי סאונד ואולפן ביתי
הקלטה, מיקס ועריכה 

באמצעות  המחשב

הקלטות והפקה מוסיקאלית
הלחנה, כתיבה, נגינה. 

הפקת שירים.

נדב מלטר
מוזיקה וגיטרה

050-7289-385
אפשרות לשיעורים גם בבית התלמיד
nadavmalter68@gmail.com
nadavmalter.com
facebook.com/nmguitarschool

Berklee College of Music הסמכה  בעל 

לימודי יוקלליחדש!
ולמתחיליםלילדים בשעורים פרטיים
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מועדון המוסיקה 
חדר חזרות 

חדר חזרות אקוסטי המאובזר בציוד הכולל מערכת תופים, 
מגברים ופסנתר חשמלי. מחיר שעת השכרה- 35/45 ₪  
ברכישת 6 שעות מראש או בהצגת כרטיס נוער 25 ש"ח 

בלבד.
שימו לב, ימי הפעילות משתנים בהתאם לביקוש. 

קביעת חזרה בתיאום מראש בלבד בטלפון 03-9794530, 
שלוחה 5, תשלום במוקד חמש. 

n נא להגיע לחזרה עם ספח התשלום. 

הרכבי מוסיקה 
להקות קיימות או נגנים המעוניינים לנגן בלהקה ולקחת חלק 

בערבי הלהקות במהלך השנה, באירועי התרבות ביישוב 
ובפעילות מועדון המוסיקה, פנו אלינו ונקבלכם באהבה. 

השכרות
במקום ניתן לקיים אירועים קטנים באולם ובחדרים.  

מנהיגות נוער 
מועצת נוער והפרלמנט היישובי 

פעילות דמוקרטית ייצוגית, נציגים מכל גופי הנוער ביישוב, נבחרי מועצות התלמידים ותנועות הנוער. המועצה מחולקת לשני תתי גופים - "מועצת הנוער הצעירה" 
שנציגיה בכיתות ז'-ט' ו"הפרלמנט" שנציגיו מכיתות י'-יב'. 

למועצה פעילות ארצית ומחוזית ענפה המקיימת פרויקטים יישוביים לנוער בתחומים רבים, מאירועי תרבות ועד לכנסים וערבי שיח. בנוסף, מועצת הנוער מייצגת את 
הנוער מול גופים ממסדיים כגון: בית הספר, המועצה המקומית ועוד. מועצת הנוער נפגשת אחת לשבוע באופן קבוע למליאות ומפגשי הועדות השונות. כניסה למועצה 

מותנה בבחירות הנערכות בבתי הספר ובתנועות הנוער בישוב בפיקוח מחלקת הנוער ומנהל חברה ונוער.
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קורסים 
קורס שגרירים צעירים

פרויקט בהובלת המרכז הישראלי למנהיגות צעירה ומשרד החוץ, בהנחיית מרצים 
מהשורה הראשונה. התוכנית חינוכית, ערכית, רב תחומית וחווייתית, המשלבת 

תחומי ידע מגוונים וכישורי חיים. הקורס מקנה מיומנויות ייחודיות מעולם 
הדיפלומטיה וההסברה. הקורס נמשך כשנתיים ובסיומו יוצאים המשתתפים 

למשלחת ייצוגית של משרד החוץ.
n כיתות ט'-י', 25 מפגשים. 

n מחיר כ-1450 ₪ מותנה במבחני התאמה, ובמינ' נרשמים. 

פעילות המד"צים:
כיתות י'-יב': מדריכים ובצוות מוביל

מד"צים כיתות ט': שנת קורס הדרכה והכשרה בה החניכים ירכשו מיומנויות 
הדרכה, כל אלו במקביל לפיתוח יצירתיות, ערכיות, יוזמה, אחריות אישית 

וחברתית. במהלך השנה ישתתפו החניכים באירועים  ופרויקטים, כמו כן יצאו 
לסמינרים וטיולים יישוביים וארציים. בסוף השנה יצאו לסמינר כלל ארצי 

שבסופו יקבלו תעודת הדרכה רשמית מטעם מנהל חברה ונוער, משרד החינוך. 
תעודה זו מוכרת ע"י משרד החינוך לעבודה בקייטנות השונות. כלל הפעילות 

מועברת על ידי מדריכים בוגרים בליווי של רכזת המד"צים. 
n הפעילות תתקיים בימי ג' בשעה 18:30.

מד"צים כיתות ח': טרום מד"צים. במהלך השנה יושם דגש על פיתוח אישי, 
הקניית ערכים, מעורבות בקהילה, ציוניות ויוזמה. הפעילות תתקיים אחת 

לשבוע ותכלול אטרקציות, ימי כיף, גיבוש והווי. כמו כן החניכים ייקחו חלק 
בהפקת פרויקטים, התנדבויות, אירועים יישובים וארציים,  סמינרים וטיולים. כלל 

הפעילות מועברת על ידי מדריכים בוגרים בליווי של רכזת המד"צים. 
n הפעילות תתקיים בימי ג' בשעה 18:00.

חניכי מד"צים - כיתות ג': פעילות ערכית חינוכית המשלבת פיתוח קבוצתי 
ואישי, ערבות ואחריות, פיתוח יוזמה ועצמאות לצד למידה ועיצוב ערכים אישיים 

 וקבוצתיים.
הפעילות מתקיימת אחת לשבוע ע"י מדריכים מכיתות י'-י"ב שעברו קורס הדרכה 

מקומי וארצי מטעם משרד החינוך. המדריכים מלווים ע"י צוות בוגר המסייע 
ומלווה אותם במהלך הפעילות. 

n הפעילות תתקיים בימי ג' בשעה 17:00.

פרלמנט נערות 
קבוצת מנהיגות איכותית של נערות ממגוון מסגרות ביישוב. 

הקבוצה תעבור תהליך למידה מגדרי והעצמה בשילוב פרויקטים ייחודיים 
שיותאמו לקבוצה. בין השאר הקבוצה תיפגש עם נשות מפתח בחברה 

הישראלית. 
n כיתות ח'-יב', אחת לשבוע. 

n 200 ₪ מותנה בראיון אישי ומינ' נרשמות. 

המד"צים בשוהם:
תוכנית המד"צים הינה תוכנית מנהיגות ארצית המנוהלת ע"י מחלקת הנוער. 

מטרות התוכנית כוללות טיפוח וביסוס מנהיגות צעירה יישובית, עידוד למעורבות 
ושותפות קהילתית, העצמת בני הנוער תוך מתן כלים מתודיים ורכישת מיומנויות 
הדרכה. כל אלו לצד חינוך לערכים מרכזיים של חברות, רעות, עצמאות, מעורבות 

ועוד. מסיימי תוכנית ההכשרה בכיתה ט' מקבלים תעודת הדרכה רישמית של 
משרד החינוך המאפשרת להם לעבוד בקייטנות המוכרות בישראל )דרישת סף 

להדרכה בקייטנות(.
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קורסים - המשך
תכנית ״עמיתי דילר״

משקיעים במנהיגים של היום, משנים את העולם של מחר.
עמיתי דילר הינה תכנית מנהיגות נוער בינלאומית הפועלת ב-32 קהילות ברחבי העולם וישראל, וביניהן 

שותפות בין שוהם לקהילה היהודית בקייפטאון, דרום אפריקה.
שנת ההכשרה בדילר מרתקת וחווייתית במהלכה חוקרים המשתתפים את הערכים עליהם מושתתת 

התוכנית: מנהיגות, זהות יהודית, ישראל, תיקון עולם, פלורליזם ועוד. כחלק מהתכנית יוצאים לשבתונים 
משותפים, משלחת ואירוח הדדי.

 http://dillerteenfellows.org/he :לפרטים נוספים בקרו באתר
https://www.facebook.com/dillerisrael :או בפייסבוק שלנו

n כיתות י' ו-י"א, בימי ד' אחת לשבועיים בשעות: 17:30-21:30. 

n השתתפות בתכנית מותנה במיונים וראיון אישי.

 "Point of View - מפגשוהם"
מפגשי הידברות ושיח על החברה הישראלית. כל מפגש יעסוק בדילמה אחרת ובקהלים שונים בחברה. 

מטרת המפגשים להיחשף ולהכיר מגוון אוכלוסיות וכן לגבש דעות ועמדות. 
n כיתות י'-יב', ימי ד' אחת לשבועיים בשעה 18:00. 

קורס צילום
״דברים שרואים מכאן לא רואים משם" 

אוהבים לצלם? בסלולרי? במצלמה ביתית? 
קורס צילום ייחודי הכולל למידת מושגי יסוד בצילום, טכניקות צילום, זוויות צילום לצד שיח על ערכים, 

תרבות וזהות. במהלך הקורס כל משתתף יפתח שפה צילומית - אישית, אותה יביע בתערוכת צילום 
יישובית שתתקיים בסיום הקורס. 

n כיתות ט'-י"ב, 8 מפגשים, 300 ₪ מותנה במינ' נרשמים
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דיג'י
הקורס מועבר ע"י D.J עם ניסיון ומוסמך להדרכת בני נוער. הקורס מיועד לנערים 
ונערות האוהבים מוזיקה ורוצים להיות עצמאיים ולחוות חוויות הצלחה מעצימות. 

במהלך הקורס יינתנו כלים ליזמות ומנהיגות חברתית. בהמשך שילוב הנערים 
באירועים ישובים בהתנדבות להתנסות ופיתוח )מותנה במחויבות בעת רישום 

לקורס(.
n כיתות ז'-ח' או ט'-י',  12 מפגשים בני שלוש שעות

n דמי השתתפות כ- 750 ₪ הפתיחה מותנית במינ' נרשמים.

מוזיקה
"שוהמביט״

להקת הנוער הייצוגית של שוהם
הרכבי נוער- נגנים וזמרים המלווים על ידי מנהלת הלהקה ופיתוח מקצועי וקולי 

המועבר על ידי המנהלת המוסיקאלית של הלהקה. משתתפי הלהקה חווים חוויה 
מיוחדת רב גילאית חברתית המשלבת גיבוש ומקצועיות. במהלך שנת הפעילות 

הלהקה משתתפת באירועים וההפקות השונות בישוב וכן תעלה הפקת מקור, פרי 
יצירתם בסוף כל שנה  לתלמידי בתי הספר ולתושבי היישוב.

n כיתות ז'-יב'. 

n ימי ד' דמי השתתפות 180 ₪ חודשי.
n מספר מקומות מוגבל ומותנה במעבר אודישנים.

ערבי להקות וג'אם סשיין
ערבי מוסיקה פתוחים ללא עלות לכלל הנוער בשוהם. הערבים כוללים הופעות 

של להקות נוער מקומיות.

מעורבות חברתית
ותרומה לקהילה

פרחי ליצנות רפואית
הקורס משלב הכשרות שונות סביב אומנות הבמה וכלים פרקטיים כגון: טכניקות 

מסירה, עמידה מול קהל והתמודדות עם אוכלוסיות שונות. הקורס הוא חלק 
ממערך "מובילי דרך" של מחלקת הנוער הפועל להכשרת מתנדבים צעירים 

ביישוב. לאחר סיום הקורס ישולבו הליצנים בפעילויות התנדבות ושעות אלו 
ייחשבו כמעורבות חברתית בבית הספר )י'-יב'(.

n כיתות ט' , 7 מפגשים של שלוש שעות.

n דמי השתתפות- 450 ₪. מותנה במינ' נרשמים. 

n הקורס מיועד לכיתות ט'-יב' )הגילאים יופרדו בקבוצות שונות(. 

n מותנה במינימום נרשמים ובראיון אישי. 

GO PRO תוכנית ליצנות רפואית
קורס ליצנות רפואית למתקדמים. מיועד לבני נוער שעברו את ההכשרה הבסיסית 

ומעוניינים להתמקצע בתחום.

תוכנית אמץ לך סבא 
התוכנית משותפת לאגף לשירותים חברתיים ומחלקת הנוער, תוכנית התנדבות 

ייחודית להתנדבות בני נוער בכיתות י'-י"ב בזוגות עם קשישים המרותקים לביתם 
וניצולי שואה. יתקיימו מפגשי הנחייה וליווי אחת לשבועיים לבני הנוער. שעות אלו 

ייחשבו כמעורבות חברתית בבית הספר )י'-יב'(.
n כיתות י'-יב', 12 מפגשים של שעה עם הקשישים ומפגשי הנחייה בני שעתיים 

אחת לשבועיים. 
n כמות המקומות מוגבלת ואינה כרוכה בעלות כספית. 
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"שולחן עגול" 
פעילות ממוקדת לנוער הרואה בהתנדבות ועזרה לזולת כדרך חיים. הקבוצה מובילה התנדבויות שונות 

ומקדמת את ערך הנתינה והתרומה לקהילה. המפגשים מתקיימים מדי שבוע לתכנון וקיום פעילות התנדבותית. 
שעות אלו ייחשבו כמעורבות חברתית בבית הספר )י'-יב'(.

n כיתות ז'-י"ב, ללא עלות, מותנה במינ' משתתפים. 

דיפלומטים צעירים 
בואו לשפר את דעת הקהל על ישראל ברשת! במהלך הקורס תקבלו כלים ותבצעו ניטור אינטרנטי של 

אנטישמיות. תדווחו ותשפרו את דעת הקהל העולמית על ישראל דרך הרשת. בנוסף תקיימו מספר פרויקטים 
שונים ותיקחו חלק בהכשרות חוץ. שעות אלו ייחשבו כמעורבות חברתית בבית הספר )י'-יב'(.

n כיתות י'-יב', ללא עלות, מותנה במינ' משתתפים.

חיים בסרט
תלמידי מגמת קולנוע? בואו להתמקצע עלינו! 

 במהלך השנה ניצור יחד סרטוני תדמית לסיירת גנים, תנועות נוער, אירועי הוקרה, משלחות ומסיבות שונות. 
n מוכר כ-60 שעות מחויבות אישית )כולל שעות הצילום והעריכה(. 

n כיתות י'-יב'.

מחלקת הנוער דוגלת בהתאמת התכנים לבני הנוער וצרכיהם.
ייתכנו שינויים בקורסים ובתכנים השונים. 
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התנדבות סטודנטים,
הורים וקהילה למען הנוער

התנדבות ב"קפה לאוזן"
בית קפה ייעוצי לנוער המופעל ע"י מתנדבים בוגרים המלווים בעובדי מחלקת 
הנוער. המתנדבים עוברים הכשרות שנתיות ומשתלבים במשמרת קבועה אחת 

לשבוע בימים ראשון או רביעי בשעות: 20:00-22:30. 
n פרטים והרשמה: 03-9794530 

התנדבות ב"סיירת הגנים"
קבוצת תושבים אכפתיים המתגייסים לטובת הנוער בישוב על ידי יצירת שיח 

בוגר-מתבגר, מתן אוזן קשבת והכוונה. מטרתנו לסייר בגנים במהלך החופשים 
המרכזיים, לנכוח, לייעץ, למנף מעורבות קהילתית למען הנוער ולחזק את תחושת 

המוגנות בגנים. הסיירת פעילה בחופשת סוכות, פסח והחופש הגדול, בימי א'-ה' 
בין השעות 23:00-02:00. 

ההורים המתנדבים עוברים הכשרה מקצועית לאורך השנה ומרוויחים מעבר 
לתחושת הסיפוק מפגשים מעשירים. פרטים והרשמה להתנדבות: 03-9794530 

משלחות נוער
מחלקת הנוער מוציאה משלחות לחו"ל במסגרת חילופי נוער גרמניה ישראל 

ובמסגרת קורסי שגרירים צעירים ועמיתי דילר. 

יוזמות מהשטח
במהלך השנה ייפתחו קורסים וסדנאות נוספים לבני נוער בהתאם לצרכים 

שהנוער יעלה. הפרטים יפורסמו באתר הנוער, בפייסבוק ובאינסטגרם של מחלקת 
הנוער, דרך תנועות הנוער, בתי הספר ובעיתונות. 

מוזמנים לפנות אלינו ישירות עם רעיונות נוספים מהשטח. 
חפשו אותנו בפייסבוק ובאינסטגרם: "יחידת הנוער הבית הסגול"

תנועות וארגוני נוער
מיועד לתלמידי כיתות ד' - י"ב': 

קן הנוער העובד והלומד, שבט הצופים- עמית, שבט הצופים -ראם, סניף בני 
עקיבא, איגי )ארגון נוער גאה(, ארגון עוז )א'-ג'( וארגון נוער מד"א- מציעים לנוער 
ביישוב פעילות מנהיגות ערכית, תנועתית וקהילתית. פעילות קבועה בימי שלישי 

וסופי שבוע, לצד אירועי שיא ומפעלים תנועתיים בחופשות ובחגים.
לידיעתכם, בכלל תנועות הנוער ניתן לשלב פעילויות לילדים עם צרכים מיוחדים.

n רכזי הצופים בשבט עמית: 054-2440824, 054-2440825

n רכז הצופים בשבט ראם: 054-2441804

n רכזי הנוער העובד והלומד: 054-7965593

n רכזי בני עקיבא: 052-5571314

n מד"צים: 03-9794530 שלוחה 1

n רכז איגי: 054-2227738

n רכזת המד"צים: 03-9794530

n רכז ארגון עוז: 052-8609016

n רכזי ארגון נוער מד"א: 054-9940312, 054-6444482

n חוגי סיור: 052-9408530

הכנה לצהל
דלת פתוחה - אחת לשבוע רכזת הכנה לצה"ל זמינה עבורכם - שאלות, בקשות, 

סיוע ועוד.
הכנה לצה"ל בבתי הספר ובמסגרות אחה"צ - סימולציות של ראיונות, הכנה ליום 

המאה, הכרות עם תפקידים מגוונים, יום חשיפה לש"ש ומכינות, סיוע בתהליכי 
שיבוץ והתאמה מול מיטב, ערבי הורים, סיורים בבסיסי צה"ל ועוד. 
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המרכז הוקם על מנת לתת מענה לצרכים של צעירי היישוב ולהוות כתובת 
ראשונה להכנסת תכניות ייעודיות לצעירים בגילאי 18-35 בתחומי השכלה, 

תעסוקה ומעורבות חברתית. המרכז עוסק בפיתוח אישי של הצעיר/ה ובפיתוח 
הקהילתי בשיתוף המשרד לשוויון חברתי. 

במקום: מידע ושירותים לחיילים משוחררים, מסיימי שירות לאומי ולסטודנטים 
אודות זכויות והטבות, סדנאות הכנה לאזרחות, ייעוץ והכוונה ללימודים, ייעוץ 

בבחירת מסלול קריירה, מלגות והשתתפות בפרויקטים קהילתיים בנושאים שונים 
ומגוונים. פרטים נוספים בדף הפייסבוק של צעירי שוהם.

במתחם קיים בית לאומנים המציע לאומני שוהם חלל עבודה לצורך עבודות 
משותפות, סדנאות ותערוכות. ציבור האומנים מוזמן לעבוד יחדיו בסטודיו 

הקהילתי הראשון ביישוב. 

חלל עבודה נוסף הוא מרכז היזמים המודרני והחדיש- המרכז מציע מרחב עבודה 
פתוח באווירה שקטה ונעימה, בעלות סמלית. אל המרכז מגיעים מידי יום יזמים 

מקבוצות גיל שונות. בנוסף לעמדות הקיימות בחלל העבודה המשותף קיים חדר 
ישיבות נפרד המאובזר בציוד טכנולוגי חדיש המאפשר להתחבר ישירות למחשב 
הנייד ולהציג מצגות על מסך הטלוויזיה. המקום ממוזג, במקום גישה חינם לרשת 

אלחוטית, מטבחון מאובזר, פינות ישיבה, קפה ועוגיות. 
המקום פתוח מדי יום משעות הבוקר ועד לשעות הערב.  

המרכז הממוקם ברחוב נרקיס 4.
לפרטים ומידע נוסף ניתן לפנות לשלומי- מנהל המרכז 03-5428699

מזל טוב, התחדשנו - השנה פתחנו מרכז צעירים
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מרכז אתגר
עמ׳הערותמחירמיקוםשעה יוםגילמדריכ/החוג

סדנת מתפתחים ונהנים
ליווי התפתחותי

5 מפגשים300אתגרשעהלידה- חצי שנהרבקה לב
תאריך יפורסם בהמשך

5

2 מפגשיםאתגרשעהלידה- חצי שנהמאיה הופמןסדנת שיאצו תינוקות
תאריך יפורסם בהמשך

5

סדנת מהות האימהות
איך להבין את התינוק שלי

נשים ותינוקות יערה ויסבורט
בחופשת לידה

11:45
שעה וחצי

3 מפגשים330אתגר
תאריך יפורסם בהמשך

5

6חצי שעה100 אתגר10:30ראשון2 עד 10 חודשיםיעל רענןחוויה בתנועה

חצי שעה100אתגר16:45שני1-2

חצי שעה100אתגר17:30שני2-3

207+ ₪ עבור פעילות סיום150אתגר17:30 -16:45שלישי3-4עדי קדושמחול יצירתי 

20+ ₪ עבור פעילות סיום150אתגר18:15 -17:30שלישי4-5עדי קדוש

207+ ₪ עבור פעילות סיום150אתגר19:00 -18:15שלישי5-6עדי קדושמחול יצירתי וג'אז

1506אתגר16:45-17:30רביעי3-4סהר זיידיחוג ספורט עם סהר

150אתגר17:30-18:15רביעי4-5

1307אתגר16:45-17:25ראשון2-3חי גןחוג חיות

130אתגר17:30-18:10ראשון3-4

7כולל חומרים175אתגר16:45-17:30ראשון5-6בתיה שיאוןחוג אומנות

כולל חומרים175אתגר17:30-18:15ראשון6-7

7כולל חומרים140אתגר16:45-17:30רביעי6-7גלעד בונפילחוג קסמים

כולל חומרים140אתגר17:30-18:15רביעי8-9גלעד בונפיל

5 מפגשים450אתגר17:00-17:45עולים לכיתה א'ד"ר אורלי קייםסדנת מוכנות לכיתה א' 
תאריך יפורסם בהמשך

7

חוג פילאטיס ותנועה
שיעור משולב

8שעה ורבע260אתגר20:00-21:15רביעינשיםענבל דניאל אהרוני

NatureFit שיעורי תנועה 
לאמהות

8שעה250אתגר20:00-21:00שנינשיםתלמה טרגן

NatureFit שיעורי תנועה 
לאמהות לאחר לידה

6שעה250 אתגר10:00-11:00ראשון לאחר לידהתלמה טרגן
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עמ׳הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג

1809בבית הסגול 16:00-17:00א' או ד'שלי חלאוויגילאי 5-8ציור ורישום

180בבית הסגול17:00-18:00א' או ד'שלי חלאוויגילאי 7-10

230בבית הסגול18:00-19:30א' או ד'שלי חלאווינוער

270בבית הסגול20:00-22:00א' או ד'שלי חלאווימבוגרים

25011בבית הסגול 19:00-20:30ג'playwayמבוגריםמיניאטורות

20011כותר פיס17:00-18:00א'אורן הארהחובה – ב'מדע ויצירה

25011 ₪ חומרים190בית סגול17:00-18:00ה'ענתותכיתות א'-ד'בובנאות

עמ׳הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג

18013כותר פיס17:00-18:00ג'ענתותיסודיתיאטרון צרכים מיוחדים 

280כותר פיס18:00-19:30ג'ענתותז'-יב'

28013כותר פיס19:30-21:30ג'ענתותמבוגריםתיאטרון מבוגרים

24013כותר פיס17:00-18:30בפיליפ דומרבכיתות  ד'-ו'תיאטרון פיליפ

170 ₪ תשלום חד פעמי240כותר פיס17:00-18:30ד'פיליפ דומרבכיתות ז'-ט'

170 ₪ תשלום חד פעמי240כותר פיס19:00-20:30ד'פיליפ דומרבכיתות י'-י"ב

תשלום חד פעמי עבור 300כותר פיס17:30-19:00א' + ה'בימות 2000כיתות ד'-ו'מחזמר
הקלטות ותלבושות 

₪ 225
פועלים גם בחודש יולי

13

300כותר פיס19:00-20:30א' + ה'בימות 2000נוער

קבלה לאחר מבחן קולי180כותר פיס21:00-23:00ב'איתי לבמבוגריםשהם בשיר
פועלים גם בחודש יולי

13

קבלה לאחר מבחן קולי180בית התרבות20:00-22:30א'תמי גניחובסקימבוגריםבת שיר
פועלים גם בחודש יולי

13

העשרה - אמנות פלסטית

העשרה - אמנויות הבמה

*צעירי שהם -ראה פרסום בעמ׳ 40.
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האקדמיה למדעים וחשיבה

עמ׳הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג

19014כותר פיס18:30-19:30ד'דר' לגו הנדסיכיתות ג'-ד'הייטק לגו

190כותר פיס16:30-17:30ד׳כיתות א'-ב'

חדש190כותר פיס17:30-18:30ד'קטנטנים 5-6

29514 ₪ חומרים220כותר פיס17:00-18:00א'אורן הארהכיתות ג'-ד'טיסנאות

295 ₪ חומרים220כותר פיס18:00-19:00א'כיתות ה'-ו'
אפשרת במשך השנה לבניית 

רחפן בעלות 800 שח  + 
בטריות ליטיום ומטען חדש 

- רשות
מפעיל חדש

60 ₪ לרכישת ערכת שחמט230כותר פיס16:00-17:10ב'מרכז דובדבןנבחרתשחמט
כולל חודש יולי

14

60 ₪ לרכישת ערכת שחמט185כותר פיס17:10-18:00ב'מתחילים
כולל חודש יולי

60 ₪ לרכישת ערכת שחמט195כותר פיס18:00-19:00ב'מתקדמים
כולל חודש יולי

15חדש190כותר פיס16:30-17:30ד'מרכז זוריקג'-ד'חינוך פיננסי

חדש190כותר פיס17:30-18:30ד'מרכז זוריקכיתות ה'-ו'

12 מפגשים בהרשמה 820כותר פיס17:00-18:00ה'אבי וקניןילדים ביסודיקורס אילוף כלבים
והתחייבות מראש מותנה 

במינ' נרשמים, ללא ביטולים

15

15חדש220כותר פיס17:00-18:30ב'חיים - חיים בסרטד'-ו'קולנוע

חדש240כותר פיס18:30-20:00ב'חיים - חיים בסרטמבוגריםקולנוע וניו מדיה 
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חדש 1100כותר פיס16:30-18:30א'Wallstreetג'-ד'אנגלית
30 מפגשים כולל חומרים

17

חדש 1200כותר פיס18:00-19:00א'Wallstreetמבוגרים - רמות
26 מפגשים

מותנה בהתאמה לרמה
ספר לימוד בעלות חד פעמית 

של 209ש"ח

10 מפגשים. 1090כותר פיס19:00-21:00ה'חיכמהמבוגריםערבית קרוא וכתוב
מתחילים:22.11-24.1.19

17

12 מפגשים. מתחילים:1490כותר פיס19:00-21:00ג'חיכמהמבוגריםערבית מדוברת
20.11-5.2.19 

17

1217 מפגשים1130כותר פיס19:30-21:00א'מעיין סיסטרמבוגריםספרדית

פרופ' מיכאל יהודה מבוגריםצרפתית
אייש

מחולק לרמות. 240כותר פיס18:00-21:00ב'
כל קבוצה משך שעה

17

עמ׳הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג

"מתקזזים על
משלמים בספטמברהחוגים בחגים" 
רק על הימים

בהם יש פעילות!
*לא כולל נבחרות וייצוגיות
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עמ׳מחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
להקות מחול

ישראלי ייצוגיות
אביבים

ז' ח׳
 מור בר זכאי
תומר ברקו

35525משכן גדול15:30-17:00א'+ד'

עלומים
ט׳

 מור בר זכאי
תומר ברקו

355משכן גדול17:00-18:30א'+ד'

נעורים
י'

 מור בר זכאי
תומר ברקו

355משכן גדול18:30-20:00א'+ד'

נעורים ייצוגית
יא'-יב'

 מור בר זכאי
תומר ברקו

355בית תרבות20:00-21:30א'+ד'

ניצניםמחול ישראלי לצעירות
ו׳

 בר שידלו
עומר דויטש

31525בית התרבות15:30-16:45ב'+ה'

ניצנים 
ה׳

 בר שידלו
עומר דויטש

315בית תרבות16:45-18:00ב'+ה'

עופרים 
ב׳-ג׳

 בר שידלו
עומר דויטש

315בית התרבות18:00-19:15ב'+ה'

19525משכן גדול16:30-17:30א'ענת רפאלאפרוחים א׳-ב׳

195משכן קטן17:30-18:30א'ענת רפאלפצפוצים - גן חובה

26025משכן גדול15:30-17:00ד'יעל שטרולחטיבהג'אז לירי

260משכן גדול17:00-18:30ד'יעל שטרולה׳-ו׳

260משכן גדול18:30-20:00ד'יעל שטרולתיכון

29025כותר פיס15:30-16:45א'+ד'תמר דנןרמה 5 ו׳-ז׳בלט קלאסי

255כותר פיס16:45-17:45א'+ד'תמר דנןרמה 1  - חובה-ב׳

25525כותר פיס17:45-18:45א'+ד'תמר דנןרמה 3 ג׳-ה׳

 רמה 10 
חטיבה-תיכון

325כותר פיס18:45-20:15א+דתמר דנן

290כותר פיס15:45-17:00ב'+ה'תמר דנןרמה 7  - חטיבה

255כותר פיס20:15-21:15א'+ד'תמר דנןפוינט

275כותר פיס17:00-18:30ה'נועה  עוז סתרקלאסי ט' י'

275כותר פיס18:30-20:00ה'נועה עוז סתררפרטואר ניאו קלאסי

מודרני
 
 

19525בית תרבות15:30-16:30ג'מור בר זכאימודרני ד׳-ו׳

260בית תרבות16:30-18:00ג'מור בר זכאימודרני ז׳-ט׳

260בית התרבות18:00-19:30ג'מור בר זכאימודרני תיכון

מחול
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גיל רך
 

מחול יצירתי
ט. חובה

17525משכן קטן17:00-17:45ד'אביגיל אילן

מחול יצירתי
חובה

175משכן קטן17:45-18:30ד'אביגיל אילן

26025משכן גדול15:30-16:30ב'+ה'סתיו גלעד, לירון אפרתיה׳-ו׳ היפהופ

260משכן קטן16:30-17:30ב'+ה'סתיו גלעֿד, שיר גוטמןג׳-ד׳

26025משכן קטן17:30-18:30ב'+ה'סתיו גלעד, שיר גוטמןא׳-ב׳

19525משכן קטן18:30-19:30ה'שיר גוטמןחטיבה

CREW מיני
*תלוי אודישנים

 אתי סויסה
לירון אפרתי

 ב 16:30-17:45ב'+ה'
ה 16:30-17:30

285משכן גדול

  junior Crew
*** ד׳ ה׳ ו׳ תלוי אודישנים

אתי אסתר סויסה 
לירון אפרתי

 ב 17:45-19:15ב'+ה'
ה 17:30-19:00

355משכן גדול

אתי אסתר סויסה ***crew להקה ייצוגית
וכוראוגרפים בכירים 

 ב 19:15-21:15ב'+ה'
ה 19:00-20:30

390משכן גדול

19525כותר פיס16:30-17:30ד'קוריןחטיבהריקוד על עמוד

195כותר פיס17:30-18:30ד'קוריןחטיבה+תיכון

195כותר פיס18:30-19:30ד'קוריןד-ו

195כותר פיס19:30-20:30ד'קורין+18

אנסמבל פלמנקו
חטיבה ותיכון

 א 17:30-19:00א'+ד'אור פלדמן
ד 18:30-20:00

35525משכן קטן

19525משכן קטן16:30-17:30א'אור פלדמןפלמנציק

30525משכן גדול18:00-20:00ג'תומר ברקוחטיבהמצוינות

305משכן גדול20:00-22:00ג'תומר ברקותיכון

נועה הופמן - סדנאות כיתות י'
רפרטואר מאסטר

ד' פעם 
בשבועיים

185משכן גדול17:00-18:15

נועה הופמן - סדנאות כיתות יא-יב
רפרטואר מאסטר

ד' פעם 
בשבועיים

185משכן גדול18:15-19:30

עמ׳מחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג

*** תלוי אודישן
היפ הופ חד שבועי - עלות: 75% מהסכום.

רקע צהוב - אפשרות ביטול עד ה-31.12.18.
מסלול הכשרת רקדנים - בלט קלאסי )3 שעות בשבוע(, פוינט או רפרטואר נאו קלאסי)2 שעות בשבוע(, מחול מודרני )שעה וחצי בשבוע(, 

להקות ייצוגיות )3-6 שעות בשבוע(, פרויקט מצטיינים )שעה וחצי בשבוע(.
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עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג

MMA 
 
 
 
 

20031ח. ספח ניצנים17:00-17:45א+דחזי ריכטמןגן+א

200ח. ספח ניצנים17:45-18:30א+דחזי ריכטמןב+ג

220ח. ספח ניצנים18:30-19:15א+דחזי ריכטמןד-ו'

כולל יולי220ח. ספח ניצנים19:15-20:15א+דחזי ריכטמןז-ט'

כולל יולי220ח. ספח ניצנים20:15-21:15א+דחזי ריכטמןתיכון

כולל יולי220ח. ספח ניצנים21:15-22:15א+דחזי ריכטמןבוגרים

33כולל יולי240שלהבת19:00-20:15א+דאיתי אשכנזיה׳-ז׳ בדמינטון

כולל יולי250שלהבת19:00-21:00א+דאיתי אשכנזיבוגרים

17027אבן חן16:00-17:00בעידן סריד-ו'טרקינג

165אבן חן17:00-17:45בעידן סריא-ג'

170אבן חן17:45-18:45בעידן סריז' ומעלה

22527שלהבת16:30-17:15א+האלון כשריגילאי 3-4כדור יד )משחקי כדור(

225שלהבת17:15-18:00א+האלון כשריגילאי 5-6

225מגרש שלהבת18:00-18:45א+האלון כשריכיתה ו

225אולם אבני החושן18:00-18:45באלון כשריא-ג

18:15-19:00ה

225אולם אבני החושן18:45-19:30ב+האלון כשריד-ה' 

240מגרש צוקים16:45-17:45באלון כשריו-ז'

מגרש שלהבת15:30-16:30ה

קפוארה
 
 

20526אולם אבני החושן17:00-18:00א+דיפתח אשרחובה-ג'

205אולם אבני החושן18:00-19:00א+דיפתח אשרד' -ו'

כולל יולי242אולם אבני החושן19:00-20:00א+ד'יפתח אשרחטיבה )ז-ט'(

כולל יולי242אולם אבני החושן20:30-22:00ב+ה'יפתח אשרבוגרים

170ספח שלהבת16:00-16:45איפתח אשרגילאי 3-4

ספורט
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 SOL
 -TAEKWONDO

טאקוונדו
 
 
 
 
 

אקרובטיקה 
וגמישות )דו שבועי(

20031כותר הפיס16:50-17:50א+דאייל שמש

אקרובטיקה 
וגמישות )חד שבועי(

120כותר הפיס16:50-17:50א׳ או ד׳אייל שמש

כולל יולי200ספח ניצנים15:30-16:30ב+האייל שמשה-ו
תשלום חד פעמי 75 ₪ 
עבור רישום להתאחדות

200ספח ניצנים16:30-17:30ב+האייל שמשב-ד

ב+האייל שמשנבחרת בוגרת 
ג׳

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

ספח ניצנים
כותר פיס

350

235ספח ניצנים19:00-20:15ב+האייל שמשנוער

260ספח ניצנים20:15-21:45ב+האייל שמשבוגרים

תוספת לנבחרת 
צעירה

לקבוצות ד׳ ומעלה כולל בוגרים 150כותר הפיס15:30-17:00גאייל שמש
יגבה תשלום חד פעמי  בסך 75 ₪ 

עבור רישום להתאחדות

כולל יולי170כותר הפיס17:00-17:45גאייל שמשגיל הרך- 3.5-4

כולל יולי170כותר הפיס17:45-18:30גאייל שמשגן חובה- א

תשלום חד פעמי 75 ₪ 170סטודיו כותר הפיס20:00-21:00גאייל שמשנשים- הגנה עצמית
עבור רישום להתאחדות

הישרדות
 
 
 
 
 

יגאל יצחקי א-ד' מתחילים
ואור יצחקי

31 200כותר הפיס18:00-18:45א+ד

יגאל יצחקי ואור א-ד' מתקדמים
יצחקי

 200כותר הפיס18:45-19:30א+ד

יגאל יצחקי ואור ה-ז' 
יצחקי

 200כותר הפיס19:30-20:15א+ד

יגאל יצחקי ואור ח-י'
יצחקי

 כולל יולי230כותר הפיס20:15-21:15א+ד

יגאל יצחקי ואור נוער +בוגרים
יצחקי

 כולל יולי230כותר הפיס21:15-22:15א+ד

יגאל יצחקי ואור תוספת לנבחרת
יצחקי

90כותר הפיס15:30-16:30ו'
)תוספת(

כולל יולי

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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אייקידו
 

170/240כותר הפיס20:30-21:45גגיא סערבוגרים
 

31 כולל יולי

 כותר הפיס14:00-15:30ו'  

משתנה מאימון 20:00-21:00א+דמני שחקבוגרים מתקדמיםמועדון ריצה
לאימון

הודעה דרך 
וואטצאפ

 200/275-
יחיד

 340/495-
משפחתי

כולל יולי
תוספת לאימוני כח -75 

יחיד, זוגי-100
תוכנית אישית בתשלום 

נוסף בהתאמה אישית

39

כושר גופני- כח 
בוגרים

משתנה מאימון 19:00-20:00א+דמני שחק
לאימון

הודעה דרך 
וואטצאפ

 200/275-
יחיד

 340/495-
משפחתי

כולל יולי
תוכנית אישית בתשלום 

נוסף בהתאמה אישית

בוגרים מתקדמים 
ב'

משתנה מאימון 20:00-21:00ב+המני שחק וצוות
לאימון

הודעה דרך 
וואטצאפ

 200/275-
יחיד

 340/495-
משפחתי

כולל יולי
*התחלה באוקטובר

תוספת לאימוני כח -75 
יחיד, זוגי-100

תוכנית אישית בתשלום 
נוסף בהתאמה אישית

אתלטיקס
ג-ה'

משתנה מאימון 17:30-18:30ג+האמיר אוסטיקר
לאימון

הודעה דרך 
וואטצאפ

 200/275-
יחיד

 340/495-
משפחתי

כולל יולי
תוכנית אישית בתשלום 

נוסף בהתאמה אישית

כושר גופני נוער
ו-ח'

משתנה מאימון 18:30-19:30ג+האמיר אוסטיקר
לאימון

הודעה דרך 
וואטצאפ

 200/275-
יחיד

 340/495-
משפחתי

כולל יולי
תוכנית אישית בתשלום 

נוסף בהתאמה אישית

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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אפשרות לחד שבועי או דו 170/210ספח ניצנים21:00-22:00גנועה בן אליעזרנשיםפיטנס קיק בוקס
שבועי - כולל יולי

27

כולל יוליספח ניצנים14:00-15:00ו

התעמלות אומנותית
 
 
 

פרוייקט פירחי 
ספורט

א-ב'

37 165אולם תיכון17:30-18:15ג+הריטה קורש וצוות

 160אולם תיכון16:45-17:30גריטה קורש וצוותגן-א'

 200אולם תיכון16:00-16:45ב+דריטה קורש וצוותב-ה'

 165אולם תיכון17:30-1815ד'ריטה קורש וצוותו' ומעלה

 200אולם תיכון16:45-17:30ב+ד'ריטה קורש וצוותמתקדמות

נבחרת צעירה כולל 
בלט+ יולי

בריטה קורש וצוות

ה

16:00-18:45

15:30-17:30

כולל יולי500אולם תיכון
תשלום חד פעמי לביטוח 

ורישום לאיגוד.
ביטול עד 31.12.18

13:00-15:30ו'ריטה קורש וצוות

בריטה קורש נבחרת בוגרת כולל בלט
ה
ד

ו'

18:00-20:30
17:30-20:30
17:30-20:30

14:30-17:30

 כולל יולי600אולם תיכון
תשלום חד פעמי לביטוח 

ורישום לאיגוד.
ביטול עד 31.12.18

18039מגרש שלהבת17:30-18:30ב'א-ג'הוקי רולר

180מגרש שלהבת18:30-19:30ב'ד-ו'

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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התעמלות קרקע
 
 

37 220אולם ספורט אבן חן16:30-17:30א+דנעמי כרמוןגן חובה-ב'

 220אולם ספורט אבן חן16:30-17:30א+דנעמי כרמוןג-ד'

 250אולם ספורט אבן חן19:30-20:30א+דנעמי כרמוןה' ומעלה

התעמלות קרקע- 
נבחרות

כולל יולי
ביטול עד ינואר

כולל יולי480אולם ספורט אבן חן17:30-19:30א+ד+ נעמי כרמוןנבחרת ייצוגית
ביטול עד 31.12.18

 אולם ספורט אבן חן16:30-19:00ג

התעמלות אתגרית 
לילדים

 
 
 
 
 
 

37 187ח. ספח ניצנים16:00-16:45בפרוגרסא-ב'

 187ח. ספח ניצנים16:45-17:30בפרוגרסגילאי 3-4

 187ח. ספח ניצנים17:30-18:15בפרוגרסגילאי 4-5

 187 ח. ספח ניצנים18:15-19:00בפרוגרסחובה

187ח. ספח ניצנים16:45-17:30דפרוגרסגילאי 3-4

 187ח. ספח ניצנים17:30-18:15דפרוגרסגילאי 4-5

 187ח. ספח ניצנים18:15-19:00דפרוגרסחובה

החלקה אומנותית על 
גלגיליות

 
 

27תשלום חד פעמי 170 ש"ח175אבני החושן16:00-16:45גספיר יוסףג-ד

תשלום חד פעמי 170 ש"ח175אבני החושן16:45-17:30גספיר יוסףגן-ב- 1 

תשלום חד פעמי 170 ש"ח200אבני החושן17:30-18:15גספיר יוסףא-ב'
*** פירחי ספורט )פעמיים 

בשבוע(

יהלום17:45-18:30ד

ספיר יוסף+צוות כיתות ה ומעלה
מדריכות

תשלום חד פעמי 170 ש"ח175אבני החושן18:15-19:00ג

ספיר יוסף+צוות כיתות ה ומעלה
מדריכות

תשלום חד פעמי 170 ש"ח185אבני החושן19:00-19:50ג

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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החלקה אומנותית על 
גלגיליות - המשך

 
 
 
 

נבחרת ולהקה 
צעירה

ספיר יוסף+צוות 
מדריכות

תשלום חד פעמי 210 ש"ח410 ש"חתיכון16:00-17:00א
אימון סולנים ולהקה צעירה

27

להקהתיכון17:00-17:45א

מתיחותספח תיכון17:00-17:45ג

מחולספח תיכון17:45-18:30ג

יהלום16:00-17:00ד

ספיר יוסף+צוות קדם נבחרת
מדריכות 

תשלום חד פעמי 210ש"ח320 ש"חאולם תיכון17:45-1845א

יהלום17:00-17:45ד

מחולספח תיכון18:30-19:15ג

נבחרת 
בוגרת+להקה

ספיר יוסף+צוות 
מדריכות 

490 ₪ אולם תיכון18:45-19:45א
)כולל 
מחול, 
ואימון 
כושר(

תשלום חד פעמי 250 ש״ח
תשלום חד פעמי רישום 

לאיגוד
תשלומים לתחרויות יגבו 

בהתאם להשתתפות 
בתחרות

יהלום18:30-19:30ד'

מחול ס.תיכון16:00-17:00ג'

כח+ס.תיכון17:00-17:45ג
מתיחות

תשלום חד פעמי 250 ש"חאולם תיכון19:45-20:45א

אולם יהלום19:30-20:10ד

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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39ללא הנחות170 ש"חאולם שלהבת20:30-22:00באורי חוסרבינשים כדורשת ליגה

DO IT )שילוב של 
trx-אימון פונקציונלי ו

27 260 אבן חן19:00-20:00ב+העידונוער )ז-ט(

כולל יולי260אבן חן20:00-21:00ב+העידובוגרים )+20(

כולל יולי260אבן חן21:00-22:00ב+העידונוער- תיכון

 ג'ודו סמבו
 
 
 
 

טרום חובה + 
חובה

20031כותר הפיס16:30-17:15ב+הרמז ממיסטלוב

200כותר הפיס17:15-18:00ב+הרמז ממיסטלובחובה+א

200כותר הפיס18:00-18:45ב+הרמז ממיסטלובב-ג

200כותר הפיס18:45-19:30ב+הרמז ממיסטלובד-ו

220כותר הפיס19:30-20:45ב+הרמז ממיסטלובז' ומעלה

20039אולם שלהבת16:00-17:00א+הצפי פרידמןד-ו'כדורשת ילדים

200אולם שלהבת17:00-18:00א+הצפי פרידמןא-ג

200אולם שלהבת18:00-19:00א+הצפי פרידמןז-ט

קנגפו
 
 

33 200ספח שלהבת15:45-16:30ב+האבשלום גליליג-ה 

 220ספח שלהבת16:30-17:30ב+האבשלום גליליו ומעלה

100 ₪ ספח שלהבת16:15-17:45גאבשלום גליליתוספת לנבחרת
)תוספת(

טרום קנגפו170ספח שלהבת17:30-18:15האבשלום גליליא+ב

 קרב מגע ישראלי 
משולב

33 210ספח שלהבת17:15-18:00א'+ ד'איציק לויגן חובה-ב'

 210ספח שלהבת18:00-19:00א+דאיציק לויב-ו

 כולל יולי220ספח שלהבת19:00-20:00א+דאיציק לוינוער+בוגריםאיגרוף תאילמדי
 למתאמנים בקרב מגע + 

איגרוף 
מחיר=350 ש"ח

33

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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33כולל יולי220ספח שלהבת20:00-21:00א+דאיציק לוינוער+בוגרים קרב מגע

בוגרים- מתאים נבחרת
גם למתחילים

 כולל יולי350ספח שלהבת19:00-21:00א+דאיציק לוי
 למתאמנים בקרב מגע + 

איגרוף 
מחיר=350 ש"ח

37כולל יולי242אולם אבן חן20:45-22:00א+ד'רוני שומרוןגבריםכושר גברים

ניווט ספורטיבי
)בשילוב ריצה(

חברת נביגוד-ו'
)דודי גרובר(

** בשעון חורף יתכן שינוי 200גן החבל16:30-17:45ב
שעה ומיקום המפגש

עלות חד פעמית של 200 
₪ עבור ציוד ואירועים.

37

חברת נביגוז-ט'
)דודי גרובר(

** בשעון חורף יתכן שינוי 200גן החבל17:45-19:00ב
שעה ומיקום המפגש

עלות חד פעמית של 200

25733רבין17:30-18:30א+דמשה זנדבנקה-וכדור עף

265רבין18:30-19:45א+דמשה זנדבנקז-ט'

כולל יולי257רבין19:45-20:45א+דמשה זנדבנקי- י"ב

כולל יולי285רבין20:45-22:30א+דמשה זנדבנקבוגרים

חדש170רבין16:30-17:30אמשה זנדבנקג

חדש170רבין16:30-17:30דמשה זנדבנקד

גן הירדן15:30-16:30ב'טוני לבנובד-ו'אתגרים
)צמוד לתיכון(

קבוצה קטנה- עד 8 240
משתתפים

26

גן הירדן16:30-17:30ב'טוני לבנובא+ב
)צמוד לתיכון(

קבוצה קטנה- עד 8 240
משתתפים

גן הירדן17:30-18:30ב'טוני לבנובב-ג'
)צמוד לתיכון(

קבוצה קטנה- עד 8 240
משתתפים

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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165 אולם תיכון21:00-22:30אאלי נפתלינשיםמאמאנט
)ובנוסף 

ביטוח חד 
פעמי(

קבוצת צוקים
אין הנחות

39

165 אולם יהלום21:00-22:30גצפי פרידמןנשים
)ובנוסף 

ביטוח חד 
פעמי(

קבוצת יהלום
אין הנחות

165 אולם אבן חן21:00-22:30גיעלנשים
)ובנוסף 

ביטוח חד 
פעמי(

קבוצת אבן חן
אין הנחות

165 אולם שלהבת21:00-22:30דאלי קורינונשים
)ובנוסף 

ביטוח חד 
פעמי(

קבוצת ניצנים
אין הנחות

165 אולם רבין21:00-22:30הדבי יישקנשים
)ובנוסף 

ביטוח חד 
פעמי(

קבוצת רבין
אין הנחות

33כולל יולי165רבין21:00-22:30באלי קורינונשיםכדור סל

עמ'הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךקבוצהחוג
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סדנאות מבוגרים
עמ’הערותמחירמקוםשעהיוםמדריךחוג

NLPNLP 24 מפגשים4764כותר פיס17:30-22:00חמישימכללת
160 שעות אקדמאיות 

19

9 מפגשים1550כותר פיס18:00-20:30רביעיאנה נוהמיינדפולנס
מפגש אחד יהיה 6 שעות 

19

ראשון / שלי חלוויציור
רביעי

 9חוג שנתי270בית הסגול18:00-22:00

11כולל חומרים מתחילים 1.10  250 בית הסגול19:00-20:30שלישיplaywayמינאטורות

26 מפגשים1200 כותר פיס18:00-19:00ראשוןwallstreetאנגלית

מחוייב לחלוקה לרמות לינק יישלח 
לנרשמים

ספרי לימוד 209 ש”ח

17

15 חוג שנתי מעשי - פרוייק סיום240 כותר פיס18:30-20:00שניחיים בלילהקולנוע וניו מדיה

פרופ’ מיכאל צרפתית
יהודה אייש

17חוג שנתי, לפי רמות240 כותר פיס18:00-21:00 שני

1217 מפגשים1130 כותר פיס19:00-21:30 ראשוןמעיין סיסטרספרדית

ערבית קרוא וכתוב 
מבוגרים

רוני בילר - 
חיכמה

10 מפגשים1090כותר פיס19:00-21:00חמישי

מתחילים 22.11-24.1

17

רוני בילר - ערבית מדוברת
חיכמה

קורס 12 מפגשים מתחילים -149020.11כותר פיס19:00-21:00שלישי
5.2

17

 13חבורת זמר ייצוגית180 כותר פיס21:00-11:00שניאיתי לבשוהם בשיר

13 חוג שנתי, פרוייקט סיום 280 כותר פיס19:30-21:30שלישיענתותתיאטרון  מבוגרים

חוגי ספורט למבוגרים קיימים גם בתחומים הבאים:

כדורסל- נשים  |  כדורשת - נשים  |  כדור עף- מעורב  |  פיטנס קיקבוקס- נשים  |  אימוני ריצה וכושר- מעורב  |  כושר גופני- גברים
איגרוף תאילנדי- גברים  |  אימונים פונקציונלים- מעורב  |  הישרדות- מעורב  |  קפוארה- מעורב  |  הגנה עצמית- טאקוונדו- נשים

בדמינטון- מעורב  |  MMA- מעורב  |  מאמנ"ט- נשים
פרטים על כל חוגי הספורט בעמודים 24-37 ובטבלת חוגי הספורט.
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 רק מעשים –לא דיבורים 
 שנה בשוהם 17 -
 הפקות תיאטרון ומחזות זמר 46 -
 פסטיבלים לאומיים 10 -
 פסטיבלים בינלאומיים 17 -
 י"כל השיעורים מועברים ע -
 מחזאי , במאי, שחקן, ין נאכט'יוג  
 תואר שני בתיאטרון , ומלחין  
 שנה בתחום 45ובעל נסיון של   

 
 נוער ומבוגרים, קבוצות ילדים
 ,כיתות טרום אומן, קבוצות מתחילים

 כיתות אומן



www.hamesh.co.il 71מוקד חמש: 03-9723001

נהלי רישום ותשלום 
להשתתפות בפעילות החברה העירונית חמש

אופן ותנאי רישום:
n פתיחת קבוצת פעילות מותנית במספר מינימום של נרשמים, בהתאם לסוג 

הפעילות וכמו כן מספר המקומות מוגבל וכל הקודם זוכה.
n בחוגים שעבורם נדרשים חומרים, מופעי סוף שנה או פעילויות מיוחדות נוספות - 

ייגבה תשלום נוסף.
n משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה לחוג בטופס 

ההרשמה ויסדיר את התשלום.
n אין אפשרות לרישום או תשלום חלקי עבור הפעילויות.

n בתחשיב עלות החוגים נלקחו בחשבון חופשות וחגים החלים בשנת הפעילות, 

כמפורט מטה.
n דמי רישום חד פעמיים למשתתף בסך 30 ₪ לכל חוג או 45 ₪ לחבילות מחול 

או מוסיקה )עד לתקרה של 90 ₪ למשפחה( יגבו בעת הרישום. דמי רישום אלו לא 
יוחזרו.

n שיעור ניסיון: כל משתתף רשאי להשתתף בשיעור ניסיון אחד לפני ביצוע הרישום.  

במידה והמשתתף החליט להירשם, שיעור הניסיון ייחשב כשיעור הראשון.  משתתף 
לא יוכל להיכנס לשיעור השני ללא אישור תשלום מהמוקד.

n לתלמידים ממשיכים בלהקות המחול אין שיעור נסיון.

באחריות ההורים לוודא כניסת הילד לשיעור ואיסופו בסיום הפעילות.
n החיוב הראשון יכלול דמי רישום ואת הסכום המצטבר מתחילת ההשתתפות בחוג 

והתאריך הקובע לרישום/חיוב יקבע על פי דיווח מהמדריך.
n הפניה בגוף החוברת בלשון זכר אך מיועדת לשני המינים.

בקשות להתאמות נגישות יש להגיש עד 3 שבועות לפני תחילת כל חוג בציון על גבי 
טופס הרישום ובטלפון 03-9723001 שלוחה 1.

הנחות: 
n רישום לשני חוגים או יותר למשפחה, יזכה ב- 5% הנחה בכל חוג. 

n שלושה משתתפים או יותר ו/או חמישה חוגים או יותר למשפחה, יזכו ב-10%הנחה, 

בכל חוג.
n ההנחות הנ"ל אינן תקפות בקבוצות ייצוגיות ובנבחרות ספורט תחרותי .

n במקרים מיוחדים ניתן לפנות לוועדת הנחות , באמצעות מילוי טופס בקשה וצירוף 

מסמכים.

תאריךימיםחג

כ"ט באלול-ב' בתשרי9-11.9.18א'-ג'ראש השנה

ט'-י' בתשרי18-19.9.18ג'-ד'כיפור

י"ד בתשרי- ט"ו בתשרי23-24.9.18א'-ב'סוכות

כ"א - כ"ב בתשרי30.9-1.10.18א'-ב'

י"ד באדר21.3.19ה'פורים

י"ד בניסן- כ"א בניסן19-26.4.19ו'-ו'פסח

ג' באייר8.5.19ד'יום הזיכרון

ד' באייר9.5.19ה'יום העצמאות

ו' בסיוון 9.6.19א'שבועות

נהלי ביטול: 
n הודעות על ביטול חוג תתקבלנה בכתב בלבד באמצעות פקס/מייל/מילוי טופס 

ביטול  במוקד חמש, יש לוודא הגעת הטפסים בטלפון: 03-9723001 שלוחה 1.
n לא יתקבלו ביטולים בטלפון ו/או בהודעה למדריך.

עד לקבלת הודעה הנ"ל בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בפעילות לכל דבר.
n העברה מחוג לחוג או ביטול השתתפות בחוג יש להגיש בהודעה בכתב עד ה 25 

בכל חודש, עבור החודש הבא אחריו. הודעת ביטול שתתקבל לאחר ה- 25 בחודש, 
תאפשר הפסקת החיוב רק בתום החודש העוקב.

n בקשות להפסקת פעילות בחוג או העברה מחוג לחוג תתקבלנה עד ה- 25.3.2019 

לאחר מכן לא ניתן יהיה לקבל החזר כספי בגין הפסקת ההשתתפות.
n בלהקות ו/או נבחרות ייצוגיות יתאפשרו ביטולים עד ה- 30.12.2018 ולנרשמים 

לאחר מועד זה-תוך 45 יום מיום ההרשמה.
n לא יתאפשר ביטול בסדנאות ובקורסים.

n העברה מחוג לחוג תעשה רק מתחילת החודש, התאריך האחרון להעברות מחוג 

לחוג  הוא: 25.3.19 
n לא יוחזרו שיעורים ו/או כספים בגין היעדרות המשתתף, למעט היעדרות שלמעל 

שבועיים עקב סיבות רפואיות, בצירוף אישור רפואי מתאים.
n היעדרות מדריך תושלם ככל האפשר ע"י מדריך מחליף ו/או תועבר למשתתפים 

במועד אחר.
n אין התחייבות להחזר שיעורים ביום ובשעה הקבועים של החוג. בכל מקרה בו 

יוחזרו שיעורים, לא יוחזר תשלום למשתתפים.

 חופשות 
במועדים המפורטים להלן לא תתקיים פעילות בחוגים 

*בערב יום השואה ובערב יום הזיכרון יתקיימו חוגים עד השעה 19:00 בלבד.
*ביום השואה יתקיימו חוגים ללא השמעת מוסיקה.

* הזכות לשינויים שמורה
לחברה העירונית חמש.

"מתקזזים על

החוגים בחגים" 

משלמים בספטמבר

רק על הימים

בהם יש פעילות!

ת וייצוגיות
*לא כולל נבחרו



תיאטרון שהוא בית

מנוי של 5 הצגות לגילאי 5-11הצגות ילדים
n הקסם של מוצרט / תיאטרון הקיבוץ

n הדולפין / תיאטרון השעה

n עלי באבא / תיאטרון אורנה פורת

n המכשפה בבית ממול / תיאטרון המדיטק

n רובין הוד / תיאטרון אורנה פורת

שני מסלולים לבחירהתיאטרון מבוגרים

6 הצגות איכות מתוך 9 הצגות + מופע מתנה
9 הצגות איכות + מופע מתנה.

n קח את אבא שלך ולך לעזאזל / תיאטרון הבימה       
n סימני דרך / תיאטרון הבימה

n אנשים טובים / תיאטרון חיפה

n סוס אחד נכנס לבר / תיאטרון הקאמרי

n עושה כרצונו / תיאטרון הבימה
n היורשת / תיאטרון בית ליסין

n דונה פלור נשואה לשניים / תיאטרון באר שבע

למנויי תיאטרון מבוגריםn הסודות / בית ליסיןn אנגינה פקטוריס / תיאטרון צוותא 
n ימי אריאנה העליזיםמופע אחד מתנה לבחירה:

n לאונרד כהןשמעון פרנס, עליזה אביב, חיים רומנו ועוד

החיים, השירים עם קובי מידן ואיתי פרל. 

shoham.smarticket.co.il 9724700 מרכז אמנויות הבמה
 

 *הזכות לשינויים שמורה *מנויי המרכז זכאים להנחות במופעים המתקיימים במהלך השנה *הסדרים עם ועדי עובדים

מרכז אמנויות הבמה שהם
עונת המנויים 2018/19


