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תושבים יקרים,

עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ו אנו שמחים להגיש לכם היצע נרחב של חוגים ופעילויות 

בתחומים שונים ולגילאים שונים.

אנו רואים חשיבות רבה במתן קשת רחבה של תכניות, בתקווה שכל תושב ימצא מענה לשעות 

הפנאי ותחביביו.

אנו במועצה שואפים לתת מענה לצרכים המשתנים, וגם השנה נמשיך לעשות למען הקהילה.

זו הזדמנות להודות לכל העושים במלאכה על העבודה המסורה לאורך כל השנה ועל הרצון 

לשמר, לקיים ולחדש עבור תושבי השרון.

איחוליי לשנה טובה ופורייה.
שלכם,

עמיר ריטוב
ראש המועצה

 תושבים יקרים,

כבכל שנה מחלקת נוער וחינוך משלים, מדור חוגים והעשרה, מקדיש את מרב המאמצים בכדי 

להעניק לכם את ההיצע המגוון והאיכותי ביותר בפעילויות הרבות עליהן אנו ממונים.

אנו מגישים לכם את חוברת החוגים והפעילויות לשנת תשע"ו באהבה גדולה.

השנה אנו שמחים לפתוח את "קתדרה בלב" - קורסים והרצאות למבוגרים לתושבי לב השרון. 

)פירוט והרחבה בהמשך החוברת(.

בנוסף הוספנו עבורכם פעילות לקטנטנים במסגרת "המיידעת".

החוברת בנויה לפי מרכזי החוגים במועצה, בכל מרכז פרוט החוגים המוצעים בו.

שתהיה שנה מוצלחת

בברכה
        לימור אוזן-נוי,                                        רותם עמוס, 

מנהלת המחלקה לנוער וחינוך משלים מנהלת מדור חוגים והעשרה 
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נהלי הרשמה לפעילות במדור חוגים והעשרה

פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה והקפדה על נוהלי 
הרשמה ותשלום מלאים.

  תקנון חוגים

כללי:
שנת פעילות תשע"ו תחל בתאריך 1.9.15 ותסתיים בתאריך 30.6.16 )מלבד פעילויות   .1

שיחרגו ממועדים אלו(.
פתיחת חוג מותנית במספר מינימאלי של משתתפים, )המשתנה מחוג לחוג(, המועצה   .2

רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך השנה כאשר 
הפעילות החלה. 

המועצה רשאית לשנות את זמני החוגים, ימי הפעילויות, מבנה הקבוצה והרכב המדריכים   .3
בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים. 

ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה מלא וחתום)נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים   .4
מכל הגילאים, כולל מבוגרים(.

משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק לאחר שהסדיר תשלום וחתם על תקנון.  .5
מועצה אזורית לב השרון רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, אם הוא פוגע במהלך   .6

התקין של הפעילות, לפי שיקוליה.
בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן, לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים   .7

אלה, לא תוחזר תמורה למשתתפים.
לא תתאפשר כניסה לשיעורים ללא מילוי התנאים האלה.

אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות, וזאת לאחר הודעה מראש.  
שיעור ניסיון יתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה )כמפורט בסעיף 4(. במידה ויבחר המשתתף   

להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה. במידה ולא, תבוטל הרשמתו ולא יחויב עבור 
שיעור הניסיון.

תשלום:
התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות, באמצעות האינטרנט בכרטיסי אשראי   .1

במערכת ה-minipay. )הסבר על המערכת יינתן בהמשך החוברת(.
במידה וחוג לא ייפתח - יוחזר הכסף במלואו לנרשם.  .2

לרישום עבור שני אחים - תינתן הנחה של 5% עבור התשלום לילד/ה השני/ה פעמיים בשנה.   .3
יגבו 20 ₪ עבור דמי רישום לחוג.   .4

עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך 20 ₪.   .5
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ביטוח:
כל משתתפי פעילויות מועצה אזורית לב השרון יבוטחו בביטוח תאונות אישיות בעלות משתנה 

שתיקבע עפ"י סוג הפעילות.
במקרה של ביטול השתתפות לא יינתן החזר על תשלום זה. 

עם רישום לחוגי הספורט על המשתתף להביא אישור רפואי ממכון 1, 
בדיקות רפואיות כפר סבא.

נוהל ביטול השתתפות בחוגים:
במקרה בו המועצה מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא מרגע הפסקת הפעילות.  .1
בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה עד ה-1.4.16. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות   .2

להחזרים. ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש, המשתתף יהיה רשאי 
להשתתף בחוג עד סוף החודש.

יש להודיע על ביטול החוג עד ל-25 בחודש, הפסקת התשלום והפעילות תחול החל   .3
מהחודש שאחריו.

לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיב.  .4
במקרה של ביטול יוחזרו דמי העשרה או תשלום חד פעמי עבור החומרים באופן יחסי.  .5

בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב למדור חוגים והעשרה במועצה.   .6
ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות פקס שמספרו - 09-7960255. 

יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 7960231/09-7960230 לא יתקבלו ביטולים באמצעות   .7
הטלפון או ע"י המדריכים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

במרכז המוסיקה:
שנת פעילות תשע"ו תחל בתאריך 1.9.15 ותסתיים בתאריך 30.6.16, ישנה אפשרות להערכה   

לחודש נוסף במהלך יולי.
תלמיד שלא יוכל להשתתף בשיעור מסיבה כלשהי יהיה אחראי להחליף עם אחד התלמידים   

של אותו מורה.
במקרה של מחלה יש להודיע מראש והשיעור יוחזר )לא יותר מפעמיים בשנה(.  

MINIPAY-רישום באמצעות האינטרנט בכרטיס אשראי במערכת ה

גולשים לאתר המועצה www.lev-hasharon.com ומתחברים למיניפיי.
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לוח חופשות ומועדים לשנת תשע"ו
בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגים ופעילויות

חזרה לפעילות הערות מועד בשבוע יום תאריך

יום ד' 16.9.15 אין פעילות ראש השנה ראשון-שלישי 13-15/9/15

יום ה' 24.9.15 אין פעילות יום כיפור שלישי-רביעי 22-23/9/15

יום ד' 7/10/15 אין פעילות סוכות ראשון-שלישי 27/9/15-6/10/15

יום ג' 15/12/15 אין פעילות חנוכה שלישי-שני 8-14/12/15

פעילות כרגיל ט"ו בשבט שני 25/1/16

יום א' 27/3/16 אין פעילות פורים רביעי-חמישי 23-25/3/16

יום א' 1/5/16 אין פעילות פסח ראשון-חמישי 24-28/4/16

עד 18:00 ערב יום השואה רביעי 4/5/16

עד 18:00 ערב יום הזיכרון שלישי 10/10/16

יום א' 15/5/16 אין פעילות יום העצמאות רביעי-חמישי 11-12/15/16

יום א' 29/5/16 אין פעילות ל"ג בעומר רביעי 25/5/16

יום ג' 14/6/16 אין פעילות שבועות ראשון -שני 12-13/6/16

סוף שנת הלימודים! סוף שנת הפעילות 30/6/16

* חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים

ריכוז פעילויות ע"פ גילאים
פירוט החוגים בהמשך החוברת

ילדים, גן-ו':     מקהלת ילדים     אלקטרוניקה     אמנויות הבמה     עיצוב ותפירה
 לגו הנדסי     סנוקר     קפוארה     כדורשת     רכיבת אפניים     היפ פופ     מחול יצירתי    

 אילוף כלבים     שחמט     מבוכים ודרקונים     התעמלות לגיל הרך     כדורגל     כדורסל    

 אקרובטיקה     חוגי מוסיקה     הצגות ילדים     שעות סיפור

נוער ז'-יב':     אמנויות הבמה    עיצוב ותפירה    סנוקר    קפוארה       TRX  זומבה
 כדורשת     רכיבת אפניים     היפ פופ     הוקי גלגיליות     קבוצת ריצה     חוגי מוסיקה

מבוגרים:     ריקודי עם     סנוקר        TRX  יוגה     חוגי מוסיקה     כדורשת נשים

כושר ופיטנס:
 זומבה     עיצוב וחיטוב     אירובי    

קתדרה בלב קורסים והרצאות למבוגרים:
 יסודות הצילום     קורס - ערי בירה     קורס - גישור     קורס - אימון    

 קורס - ערבית למתחילים ומתקדמים     סדרת הרצאות בתחומים שונים
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מ.א לב השרון
המחלקה לנוער ולחינוך משלים

מדור חוגים והעשרה ובית הספר לשירה "בא לי ווקאלי"

 שמחים להודיע על פתיחת להקות זמר במרכזי החוגים:

 בכר רוסו, נורדיה 
עין שריד וחרות

 ילדים וילדות בכתות ג'-ו' אשר אוהבים לשיר ומעוניינים להתפתח בתחום 
מוזמנים להצטרף ללהקה הפועלת במסגרת ביה"ס לשירה 

אופי הפעילות:
        חזרה בת שעה, אחת לשבוע, המתמקדת בהקניית רפרטואר שירים עשיר ומגוון

        בנוסף מתקיימים כחלק מהפעילות השוטפת - תרגילי חימום, נשימה ופיתוח קול
        פיתוח מיומנות שירה בקולות

        עמידה על במה )תנועה, יציבה נכונה, בטחון עצמי מול קהל(
        הופעות כקבוצה ייצוגית במסגרת טקסים ואירועים

 מפגשים עם קבוצות מקבילות       מופע שנתי מסכם       הקלטות אולפן
 

 ניהול מוסיקלי וניצוח - אורי מוסטקי ורם סופר
מורים בכירים למוסיקה, מוסמכי משרד החינוך, 
 יוצרי ומפעילי פרויקט "מפגשים עם זמר עברי". 

www.zemer.org.il :לפרטים נוספים בקרו באתר 

לשאלות בעניינים מקצועיים ניתן לפנות לרם 052-2208357



מועצה אזורית לב השרון 8

  חוגי אמנות והעשרה

עיצוב ותפירה  
עלות: 210 ₪ לחודש לגילאי ד'-ו', 280 ₪ לחודש לגילאי ז'-ט' )מינימום 7 בקבוצה(

חולם לעצב דברים בעצמך? אוהבת פריטים ייחודיים? רוצה לשלב בין השניים? 
 אם כן, חוג תפירה ואופנה נועד בדיוק בשבילך!

בחוג נלמד לעצב, לתפור, לרקום ולהכין לעצמנו מגוון מוצרים ופריטים שימושיים, 
 מלהיבים ומרגשים.  

בנוסף, נלמד להכיר את מכונת התפירה ונדע להשתמש בה החל מהמפגש הראשון. 
נלמד להוציא גזרות ולתפור בגדים, תיקים כריות ופרטי עיצוב מדליקים.

בית ספר לאמנויות הבמה  
עלות: 200 ₪ לחודש לגילאי ב'-ו', 180 ₪ לגילאי חט"צ-א' )מינימום 8 בקבוצה(

בנוסף לתשלום החודשי יגבה בתחילת שנה תשלום חד פעמי עבור הוצאות מופעים 
*)הכוללים תלבושות, אולם, הגברה, תאורה, איפור והקלטות בהתאם לקבוצת גיל.(

בית הספר לאומנויות הבמה בהנהלת דנה קבסה - שחקנית, זמרת ומורה לפיתוח קול. 
בוגרת סמינר הקיבוצים, שחקנית בתאטרון הקאמרי ובעלת ניסיון רב במגוון תפקידים בתחום.

החוג נולד מתוך רצון להקים קבוצות תאטרון מותאמות גיל שבמסגרתן ייחשפו הילדים למכלול 
השפע של אומניות הבמה מעולם התאטרון דרך פיתוח קול ותנועה תיאטרלית, תוך מתן דגש 

על תרגילים לחיזוק הביטחון העצמי, הדרכה קולית, פיתוח שמיעה מוזיקלית ועבודה על מקצבים, 
פיתוח הדמיון והיצירתיות, עבודת שחקן דרך הגוף ומציאת דרך התבטאות אישית על הבמה. 

במהלך השנה יתקיים שיעור פתוח וכן בחצייה מופע ובסיומה תועלה הצגה לכל קבוצה שתכלול 
שירים שילמדו במהלך השנה ויוקלטו ע"י התלמידים באולפן הקלטות )הקלטות לילדי יסודי בלבד(.

שחמט  
עלות: 180 ₪ לחודש לכלל שכבות הגיל )מינימום 7 בקבוצה(.

משחק השחמט, שהומצא לפני קרוב 4000 שנה, הנו המשחק 
העתיק בעולם.

למידת המשחק מקנה לתלמיד יכולות חשיבה וריכוז גבוהות, 
ומפתחת בו את הסבלנות 

וכיבוד הזולת. 
השחמט הוא ענף ספורט תחרותי שבו אפשר להגיע להישגים אישיים וקבוצתיים.

במהלך השנה נשתתף בטורניר נבחרות בין אזורים שונים. 
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לגו אתגרי - מהנדסים צעירים  
עלות: 180 ₪ לחודש לגילאי א-ו' )מינימום 12 בקבוצה(

בחוג לגו אתגרי הילדים מקבלים כלים שימושיים שימנפו אותם בעתיד להצלחה במקצועות 
המחשבתיים והמדעיים. באמצעות הסברים פשוטים ומשחקים מהנים, הילדים מרחיבים את 

הידע בתחומי הפיזיקה והמכניקה ורוכשים כישורים חברתיים ותכונות נוספות שיעזרו להם 
להתקדם.

בחוגי מהנדסים צעירים ילמדו ילדיכם ערכים שונים מעולם המדעים ברמה מתקדמת ובאווירה 
חינוכית ומהנה.

סנוקר  
 עלות: 220 ₪ לחודש לגילאי ג'-ה' )פעם בשבוע(, 240 ₪ לחודש לגילאי ו'-ח' )פעמיים בשבוע(,
260 ₪ לחודש לגילאי ט'-י' )פעמיים בשבוע(, 280 ₪ לחודש לבוגרים ומעלה )פעמיים בשבוע(. 

)מינימום 10 בקבוצה(

מאמן סנוקר - רועי פרננדס, אלוף ישראל בסנוקר ומאמן מוסמך

ביליארד הוא משחק המביא לידי ביטוי את הרמה הגבוהה ביותר של אומנות החשיבה ומצד שני 
את היכולת לתכנן מהלכים מראש. זהו ספורט הדורש משמעת עצמית וריכוז, חשיבה הגיונית, 

יד יציבה וקורדינציה. 

אלקטרונאי צעיר  
עלות: 180 ₪ לחודש + 250 ₪ חד פעמי לערכה וחומרים לגילאי א'-ו' )מינימום 8 בקבוצה(.

הצטרפו לנבחרת חוגי האלקטרוניקה של ילדי ישראל
אוהבים גאדג'טים, מכשירים טכנולוגיים מתקדמים ?

רוצים להמציא דברים אטרקטיביים, שימושיים ומגניבים ?
אתם סקרנים ונהנים לחקור, לגלות, להמציא ולבנות בעצמכם ?

אם אתם אוהבים: לפרק, להרכיב, לתקן, ללמוד ולהעשיר את עצמכם בידע...
אז יש לנו מה להציע לכם:  בונים מכשירים כגון: תיבת מנגינה, נצנץ אלקטרוני, 

משחק היד היציבה, משחק טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות...

חוגי אמנות והעשרה
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מבוכים ודרקונים-חברת פאזל   
עלות: 190 ₪ לחודש לגילאי ב'-ו' )מינימום 8 בקבוצה(.

אתה עוטה על עצמך את דמותו של גיבור אגדי, לוחם מיומן, 
כהן אמיץ, נוכל קטלני או אשף המטיל כדורי אש.

עם כמה חברים ומעט דמיון תוכל לצאת למשימות נועזות 
ולמסעות אגדיים ולנסות את כוחך אל מול מגוון אתגרים ומפלצות. 

אילוף כלבים  
עלות: 150 ₪ לחודש )מינימום 8 בקבוצה(

לימוד שיטות אילוף כלבים בסיסיות ומתקדמות, 
ריקודים עם כלבים, משחקים תוך למידה על 

 עזרי אילוף וחינוך כלב הבית, פינות יצירה ופרסים. 

שילוב אמנויות  
עלות: לגילאי א'-ו' 195 ₪ לחודש + 250 ₪ חומרים )חד פעמי(

מבוגרים 380 ₪ לחודש + 250 ₪ חומרים )חד פעמי(.

הדרכה: אופירה מור-מחלב, מדריכה מוסמכת, משקמת, בוגרת המדרשה לאומנויות בית-ברל.
החוג מגוון טכניקות בעבודה על אמנות, טיפוח ביטוי אישי, חשיפה יצירתית והרגלי עבודה.

החופש ליצור ולהתרגש, עבודה עם חומרים מן הטבע, מנדלות, הדפסים, פיסול בנייר, ציור, 
קולאג', חימר, ועוד.

במהלך השנה נצא לסיור גלריות-תערוכה.
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  חוגי מחול וספורט

DANCE-B  סטודיו

  כושר ופיטנס
עלות: 165 ₪ לחודש ילדים ומבוגרים )מינימום 10 בקבוצה(

כיף להיכנס לכושר ולהתמיד באורח חיים בריא עם חוגי הפיטנס היחודיים הדרכה - 
בר חייטוב בוגרת המסלול לקידום בריאות מטעם מכון וינגייט.

במסגרת החוג לקידום בריאות תוכלו להנות ממגוון  שיעורי הפיטנס שלנו הכוללים:
שיעורי זומבה כייפים ומקפיצים - בואו להנות ולשרוף קלוריות בקצב.

קיקבוקס - שיעור פיטנס דינאמי קצבי המעלה את הדופק 
שיעורי מתיחות וחיזוק הגוף - לגוף גמיש וחזק 

אירובי דאנס עיצוב וחיטוב - שיעור דינאמי המשלב CORE ותרגילי עיצוב וחיטוב הגוף 

✷✷ מעקב אישי אחר המתעמלות לשמירה על אורח חיים בריא.

✷✷ טיפים לתזונה נכונה חיטוב וירידה במשקל.

✷✷ התוכנית מתאימה לכל הגילאים. לפי קבוצות.

היפ פופ ואומנויות הבמה  
עלות: 175 ₪ לחודש )פעם בשבוע(, 270 ₪ לחודש )פעמיים בשבוע( ילדים ומבוגרים  

)מינימום 10 בקבוצה(

מסלול מקצועי:
לימוד מגוון של סגנונות מחול: היפ הופ סטריט דאנס, פופ מיוזיקל שואו )חדש !( 

פריסטייל, קומפוזיציה ומחול מודרני, ג'אז לירי, ברייקדאנס, כוריאוגרפיה למחזות זמר משחק 
ותיאטרון, שיעורי מימיקה ופנטומימה. מעקב ויחס אישי לשיפור התקדמות הרקדן.

עבודה על גמישות וכוח ולימוד טכניקה לרקדנים ואלמנטים מעולם ההתעמלות קרקע ועוד.
במהלך השנה ילמדו התלמידים מגוון שיעורים בתחום אומנויות הבמה בשילוב הסגנונות הנ"ל.

זומבה  
עלות: 155 ₪ לחודש )מינימום 10 בקבוצה(

הצטרפו ללהיט שכבש את העולם
בואו לשרוף קלוריות בקצב לטיני.
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מחול יצירתי  
עלות: 175 ₪ לחודש לגיל הרך )פעם בשבוע(.

זהו שיעור אנרגטי המקנה יסודות ללימוד מחול. בשיעורים מתנגנת מוסיקה עכשווית וקיים 
דגש על שיפור היכולת הטכנית )חיזוק שרירים, פיתוח גמישות, שיפור הקואורדינציה(, הגברת 

המודעות הגופנית, פיתוח זיכרון תנועתי, יצירתיות, קצב ומוסיקליות, תנועה במרחב ופיתוח הדמיון 
והיצירתיות. גם בשיעור זה נעשה שימוש באביזרים שונים ומגוונים, יחס אישי ומעקב צמוד על 

התקדמות הילד.

קבוצת רכיבת אפניים  
עלות: 200 ₪ לחודש לגילאי ד'-ו' )מינימום 10 לקבוצה(.

הדרכה: יגאל נחאיסי - מדריך בעל ניסיון בהובלת קבוצת אופניים 
בארץ ובחו"ל.

במהלך החוג ילמדו הרוכבים נושאים שונים ומגוונים תוך שימת דגש על רכיבה קבוצתית, שיפור 
מיומנויות הרכיבה, חיזוק שיווי המשקל והקואורדינציה, שיפור הכושר הגופני והכרת הטבע והנוף.

קפוארה  
עלות: 150 ₪ לחודש )פעם בשבוע(, 180 ₪ לחודש לכלל הגילאים )פעמיים בשבוע(.

הקפוארה בהיותה אמנות לחימה המשלבת בתוכה קרב, קצב, 
מוסיקה, אקרובטיקה ומשמעת עצמי-ת.

האימונים אינם דורשים ידע מוקדם, ומותאמים לרמה 
וקצב ההתקדמות האישית של כל ספורטאי.

כדורשת  
עלות: 150 ₪ לחודש )מינימום 12 בקבוצה(

משחק הכדורשת הינו משחק כדור קבוצתי, תחרותי, המבוסס על חוקי הכדורעף ומתקיים על 
מגרש הזהה לזה של הכדורעף עם שוני בסיסי, בכדורשת יש למסור את הכדור ולא לחבוט בו 
וכן מותרת אחיזה בכדור לפרק זמן  של עד שנייה אחת. דבר זה, מאפשר בכל גיל ובכל כושר 

להשתלב במשחק.
את הידע והמיומנות במשחק רוכשים המשתתפות על המגרש.
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ריקודי עם - )חוג ערב(  
עלות: 30 ₪ למפגש, בהדרכת רונן עובד

1.   בסיסי למתחילים מצעד ראשון 2 קבוצות ברמות שונות: 
2.   בינוניים/מתקדמים    

הוקי רולר  
עלות: 180 ₪ לחודש לגילאי ז'-יב' )מינימום 10 בקבוצה(

שיפור כושר הגופני,  
סיבולת, גמישות, זריזות   

עבודת צוות  

TRX  
עלות: 130 ₪ לחודש, מיועד לנוער, גברים ונשים.

שיעורי TRX - רצועות תלייה למגוון תרגילים.
הפעלת מספר שרירים בו זמנית, פיתוח כוח, שיווי משקל ויציבות. 

החוג מתקיים בפארק השעשועים ביישוב.

יוגה  
עלות: 160 ₪ לחודש - מיועד לנשים )מינימום 8 בקבוצה(

אימון דינאמי ואנרגטי, שילוב בין רצפי תנועות יוגה ומוסיקה, עיצוב תוך דגש על שרירי ליבה, 
יציבות, גמישות והנאה.

התעמלות לגיל הרך  
עלות: 130 ₪ לחודש )מינימום 8 בקבוצה(

החוג שם דגש על פיתוח מרכיבי הכושר הבסיסיים:

כוח וחיזוק שרירים )חגורת הכתפיים(, זריזות וגמישות. 
התנסות עם אביזרים )משחקים ספורטיביים ותנועה(.
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מרכז בכר רוסו - ביה"ס "בכר רוסו", צור משה

קבוצות גילמדריךחוג 
ימי 

הפעילות

שעות 

הפעילות

ילדים

מקהלת ילדים
רם סופר ואורי 

מוסטקי 
16:30-17:30הג-ו

16:00-17:00הא'-ד'אמיר בורוכוביץאלקטרונאי צעיר

18:00-19:15א'ד'-ו'דנה קבסהאמנויות הבמה

עיצוב ותפירה
שני אלצטר 

מושקוביץ

16:00-17:30א'כיתות ד'-ו'

17:30-19:00א'כיתות ז'-י"ב

לגו הנדסי
מהנדסים 

צעירים

15:00-16:15א'א'-ג'

16:15-17:30א'ד'-ו'

ליה שוורצמןשחמט
15:00-16:00א'מתחילים

16:00-17:00א'מתקדמים

רועי פרננדססנוקר

17:00-18:00ה'ג'-ו'

18:00-19:00ה'ז'-ט'

19:00-20:00ה'י'-יב'

20:00-21:00ה'מבוגריםרועי פרננדססנוקרמבוגרים

יריד חוגים 30.8.15 ברחבת הדשא המרכזי

* הקבוצות יפתחו לפי מידת הצורך לפי הענות המשתתפים
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מרכז ינוב, תנובות וגאולים

קבוצות גילמדריךחוג 
ימי 

הפעילות

שעות 

הפעילות

ילדים ונוער

כרם גבעקפוארה
16:45-17:30ב'גילאי 4-5

16:00-19:00שני וחמישיגילאי  6-12

יהודית צליקכדורשת ילדות
17:00-18:15חמישיכיתות ג'-ו'

18:15-19:30חמישיכיתות ז'-ט'

מחול יצירתי 

לגיל הרך
16:45-17:30ראשוןגילאי 4-5בר חיטוב

היפ-הופ 

ואמנויות הבמה
בר חיטוב

16:45-17:30רביעימתחילים

מתקדמים 

- מסלול 

מקצועי

ראשון 

ורביעי
16:45-17:30

רכיבת אופני 

שטח
16:00-17:30ראשוןכיתות ד'-ו'יגאל נחייאסי

16:00-17:30רביעיכיתות ג'-ו'חברת פאזלמבוכים ודרקונים

15:00-16:00רביעימתחיליםליה שוורצמןשח-מט

מבוגרים
רונן עובדריקודי עם

מתחילים

שלישי

20:30-21:30

מתקדמים 

)הרקדה(
21:30-23:30

20:30-21:30רביעינערות ונשיםבר חיטובכושר ופיטנס 

יריד חוגים 27.8.15 בביה"ס אור השרון

* הקבוצות יפתחו לפי מידת הצורך לפי הענות המשתתפים
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מרכז כפר הס

קבוצות גילמדריךחוג 
ימי 

הפעילות

שעות 

הפעילות

ילדים ונוער

כרם גבעקפוארה
16:45-17:30שניגילאי 4-5

16:00-19:00שני וחמישיגילאי  6-12

16:00-17:30רביעיכיתות ז'-ט'מקס בוזהוקי רולר

TRX17:00-18:00שניכיתות ז'-י"בבר חיטוב

אמנויות הבמה

 
דנה קבסה

רביעיכיתות א'-ג'

 

16:45-18:00

18:00-19:15כיתות ד'-ו'

עיצוב ותפירה
שני אלצטר 

מושקוביץ

כיתות ד'-ו'
רביעי

16:00-17:30

17:30-19:00כיתות ז'-י"ב

אלקטרונאי 

צעיר

אמיר 

בורוכוביץ
17:30-18:30ראשוןכיתות א'-ד'

16:30-17:30שניכיתות א'-ג'צפורת כרמלאילוף כלבים

לגו הנדסי
מהנדסים 

צעירים
16:00-17:00שניכיתות א'-ד'

מבוגרים

21:15-22:15שנינערות ונשיםבר חיטובזומבה

רונן עובדריקודי עם

מתחילים

חמישי

20:30-21:30

מתקדמים 

)הרקדה(
21:30-23:30

נשיםאיילת אלייאסיכדורשת
ראשון )באולם 

הדר השרון(
20:30-22:00

TRX18:00-19:00שנימבוגריםבר חיטוב

יריד חוגים 31.8.15
* הקבוצות יפתחו לפי מידת הצורך לפי הענות המשתתפים
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מרכז עין ורד/עין שריד

ימי הפעילותקבוצות גילמדריךחוג 
שעות 

הפעילות

ילדים ונוער

התעמלות 

לגיל הרך
17:00-17:45ראשוןגילאי 4-5נירה בלינסון

מקסים וייסהוקי רולר
כיתות ד'-ו'

שני
16:00-17:30

17:30-19:00כיתות ז'-ט'

רכיבת 

אופני שטח
16:00-17:30רביעיכיתות ד'-ו'יגאל נחייאסי

TRX17:00-18:00רביעיכיתות ז'-י"בבר חיטוב

מקהלת ילדים
רם סופר 

ואורי מוסטקי
16:00-17:00רביעיכיתות ג'-ו'

לגו הנדסי
מהנדסים 

צעירים
17:00-18:15שניכיתות א'-ד'

מבוגרים

20:00-21:00שנינערות ונשיםבר חיטובכושר ופיטנס

נשיםאיילת אלייאסיכדורשת
ראשון )באולם 

הדר השרון(
20:30-22:00

TRX18:00-19:00רביעימבוגריםבר חיטוב

יריד חוגים 30.8.15 ברחבת המועדון עין שריד.
* הקבוצות יפתחו לפי מידת הצורך לפי הענות המשתתפים
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מרכז משמרת

ימי הפעילותקבוצות גילמדריךחוג 
שעות 

הפעילות

ילדים

רביעיכיתות ז'-ט'מקס בוזהוקי רולר
16:00-17:30

17:30-19:00

ליה שוורצמןשחמט
15:30-16:30חמישימתחילים

16:30-17:30חמישימתקדמים

אלקטרונאי 

צעיר

אמיר 

בורוכוביץ
16:00-17:00ראשון כיתות א'-ד'

מקהלת ילדים
רם סופר 

ואורי מוסטקי
16:30-17:30רביעיכיתות ג'-ו'

נשיםאיילת אלייאסיכדורשת

ראשון 

)באולם 

הדר השרון(

20:30-22:00

יריד חוגים 30.8.15 ברחבת המועדון
* הקבוצות יפתחו לפי מידת הצורך לפי הענות המשתתפים
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מרכז יעף

ימי הפעילותקבוצות גילמדריךחוג 
שעות 

הפעילות

ילדים ונוער

התעמלות 

לגיל הרך
17:00-17:45 ראשון גילאי 4-5נירה בלינסון

גילאי 3-5סיפורלהשעת סיפור
שני )אחת 

לחודש(
17:30-18:15

דנה קבסהאמנויות הבמה

17:00-18:00רביעיחט"צ+א

קבוצת 

גיל יסודי
18:00-19:15רביעי

לגו אתגרי
מהנדסים 

צעירים
17:00-18:15רביעיא'-ו'

18:00-19:00שלישיד'-ו'בר חיטובזומבה 

19:00-20:00שלישינשים ונערותבר חיטובכושר ופיטנסמבוגרים

* הקבוצות יפתחו לפי מידת הצורך לפי הענות המשתתפים

  להלן תכנית שעת סיפור ביעף
ימי שני 17:30   עלות: 25 ₪ למפגש   

מרק דלעת26.10.15

אהרון והעיפרון הסגול30.11.15

פרח לב הזהב28.12.15

הבית של יעל25.01.16

אפצי מחפש אף01.02.16

הפיל שרצה להיות הכי28.03.16

דירה להשכיר04.04.16

מה קרה לכובע16.05.16

הדייג ודג הזהב20.06.15
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אשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבא

123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר

12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר

שעת 
סיפור
מרק 
דלעת

הצגה 
גלי

תאטרון 
אורנה 
פורת

123456789101112131415161718192021222324252627282930נובמבר

12345678910111213141516171819202122232425262728293031דצמבר

שעת 
סיפור
פרח לב 

הזהב

הצגה 
הרצל 
חלום 
שהתגשם
תאטרון 
אורנה 
פורת

הצגה 
מוצארט
תאטרון 
אורנה 
פורת

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ינואר

קבלת 
שבת 
מוסיקלית
תלמידי 
הפסנתר 
של ורדית 

מזמר

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח

חלי צינמן

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
אירנה 
וינוקורוב

קבלת 
שבת 
מוסיקלית
תלמידי 
הפסנתר 
של חלי 

צינמן

מפגש 
להקות 
והרכבים

הצגה 
דירה 
להזכיר
תאטרון 

מופע

1234567891011121314151617181920212223242526272829פברואר

שעת 
סיפור
אפצ'י 
מחפש 

אף

מופע 
טררם 
סטאגדיש

לכל 
המשפחה

יום 
המשפחה

מרק 123456מרץ
דלעת

8910111213141516171819202122232425262728293031

הצגה 
שבת 
הזהב
תאטרון 
אורנה 
פורת

שעת 
סיפור
הפיל 
שרצה 
להיות 

הכי

123456789101112131415161718192021222324252627282930אפריל

הצגה 
קורצ'אק 
עשר 

אצבעות 
גפרורים
תאטרון 
אורנה 
פורת

קייטנת אביב
חוגים והעשרה

12345678910111213141516171819202122232425262728293031מאי

הצגה 
פסטיבל
החיות
תאטרון 
אורנה 
פורת

שעת 
סיפור

מה קרה 
לכובע

פסטיבל 
המוסיקה 

האזורי

123456789101112131415161718192021222324252627282930יוני

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
פנינה 
אויגמן

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
ורדית 
מזמר

קבלת 
שבת 
מוסיקלית

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח

חלי צינמן

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
אירנה 
וינוקורוב

הפנינג 
שבוע 
הספר

12345678910111213141516171819202122232425262728293031יולי

קייטנת
קיץ 

עולמי+
קייטנת 

חוגים
והעשרה

לוח פעילויות 2015-2016 תשע"ו
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אשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבאשוהדגבא

123456789101112131415161718192021222324252627282930ספטמבר

12345678910111213141516171819202122232425262728293031אוקטובר

שעת 
סיפור
מרק 
דלעת

הצגה 
גלי

תאטרון 
אורנה 
פורת

123456789101112131415161718192021222324252627282930נובמבר

12345678910111213141516171819202122232425262728293031דצמבר

שעת 
סיפור
פרח לב 

הזהב

הצגה 
הרצל 
חלום 
שהתגשם
תאטרון 
אורנה 
פורת

הצגה 
מוצארט
תאטרון 
אורנה 
פורת

12345678910111213141516171819202122232425262728293031ינואר

קבלת 
שבת 
מוסיקלית
תלמידי 
הפסנתר 
של ורדית 

מזמר

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח

חלי צינמן

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
אירנה 
וינוקורוב

קבלת 
שבת 
מוסיקלית
תלמידי 
הפסנתר 
של חלי 

צינמן

מפגש 
להקות 
והרכבים

הצגה 
דירה 
להזכיר
תאטרון 

מופע

1234567891011121314151617181920212223242526272829פברואר

שעת 
סיפור
אפצ'י 
מחפש 

אף

מופע 
טררם 
סטאגדיש

לכל 
המשפחה

יום 
המשפחה

מרק 123456מרץ
דלעת

8910111213141516171819202122232425262728293031

הצגה 
שבת 
הזהב
תאטרון 
אורנה 
פורת

שעת 
סיפור
הפיל 
שרצה 
להיות 

הכי

123456789101112131415161718192021222324252627282930אפריל

הצגה 
קורצ'אק 
עשר 

אצבעות 
גפרורים
תאטרון 
אורנה 
פורת

קייטנת אביב
חוגים והעשרה

12345678910111213141516171819202122232425262728293031מאי

הצגה 
פסטיבל
החיות
תאטרון 
אורנה 
פורת

שעת 
סיפור

מה קרה 
לכובע

פסטיבל 
המוסיקה 

האזורי

123456789101112131415161718192021222324252627282930יוני

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
פנינה 
אויגמן

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
ורדית 
מזמר

קבלת 
שבת 
מוסיקלית

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח

חלי צינמן

סדרת 
קונצרטים 
במסגרת 
הפסנתר 
המארח
אירנה 
וינוקורוב

הפנינג 
שבוע 
הספר

12345678910111213141516171819202122232425262728293031יולי

קייטנת
קיץ 

עולמי+
קייטנת 

חוגים
והעשרה

לוח פעילויות 2015-2016 תשע"ו
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נוג"ה )נורדיה וגנות הדר(

ימי הפעילותקבוצות גילמדריךחוג
שעות 

הפעילות

17:30-18:30רביעיכיתות ג'-ו'רם סופר ואורי מוסטקימקהלת ילדים

16:00-17:15ראשוןא'-ד'מהנדסים צעיריםלגו הנדסי

יריד חוגים 27.8.15

מרכז חרות

ימי הפעילותקבוצות גילמדריךחוג 
שעות 

הפעילות

ילדים ונוער

התעמלות 
לגיל הרך

17:00-17:45 חמישי גילאי 4-5נירה בלינסון

היפ-הופ 
ואמנויות הבמה

18:00-19:15רביעיא'-ו'בר חיטוב

אמנות
אופירה 

מור-מחלב
16:30-17:30רביעיא'-ו'

מבוכים 
ודרקונים

17:30-19:00שניב'-ד'חברת פאזל

לגו הנדסי
מהנדסים 

צעירים
15:00-16:15רביעיכיתות א'-ד'

מבוגרים

בר חיטובכושר ופיטנס
19:30-20:30שנינערות

20:30-21:30שנינשים

20:30-21:30חמישינשיםנירה בלינסוןיוגה 

נשיםאיילת אלייאסיכדורשת
ראשון )באולם 

הדר השרון(
20:30-22:00

אמנות
 אופירה 

מור-מחלב
20:00ד'נשים

יריד חוגים 30.8.15
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קתדרה בלב
לעניין והשכלה

קורסים והרצאות למבוגרים

קורס ערי בירה בארץ ישראל
הקורס מורכב משמונה סיורים ומיועד לחובבי ארכיאולוגיה והיסטוריה של ארץ ישראל.

במהלך הסיורים המעמיקים נכיר את המרכיבים המשותפים לערים, הסיבות לבחירה בהן 

ולנטישתן. באמצעות מקורות היסטוריים נתוודע לישויות שהקימו אותן, למוסדות שהיו בהן 

ולאופן תפקודם. בחלק מהאתרים תהיה התייחסות להתפתחות הסביבה של העיר.

ההליכה באתרים כרוכה בעליות וירידות בשבילים ובמדרגות. 

יתכן מעבר בחללים תת קרקעיים, חלקם צרים.

* סדר האתרים יקבע לפי תחזית מזג האוויר.

הדרכה:  אודי ווליכמן, בוגר לימודי ארץ ישראל וקורס מורי דרך מעל 20 שנה

ימים ושעות:  ימי שני אחת לחודש, יציאה מהמועצה בשעה 8:00 )הקורס יחל לאחר החגים(.

עלות:  1050 ₪ לקורס + עלות כניסה לאתרים )320 ₪ לאזרח רגיל, 198 ₪ לאזרח ותיק(

הסיורים:

בירת הממלכה למן בחירתה על ידי דויד המלך ועד לשקיעת בית הורדוס:    - ירושלים  

מעיר דויד לרובע היהודי דרך חפירות הכותל הדרומי.   

מחליפתה של ירושלים בתקופה הרומית/ביזנטית.   - קיסריה  

בירת הגליל בתקופה הרומית   - ציפורי   

מחליפתה של ציפורי כבירת הגליל בתקופה הרומית.     - טבריה  

הפכה לבירת המחוז הצפוניבתקופה המוסלמית.   

מרכז פולחני של ממלכת ישראל    - תל דן  

עיר הבירה של ממלכת פיליפוס, יורשו של הורדוס.   - ובניאס  

בירת פלשתינה סקונדה משנת 409.   - בית שאן  

הבירה הצלבנית בתקופת הממלכה השנייה   - עכו  

בירת ג'ונד פלשתין בתקופת בית אומיה   - רמלה  
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צילום - קורס למתחילים ומתקדמים  

הקורס לחובבי צילום ללא ניסיון קודם. החל מיסודות הצילום, הכרת 
על  עבודה  צילום,  על  שיחות  מעשי,  תרגול  הדיגיטלית,  המצלמה 
יציאות משותפות לצילום, ביקור בתערוכות, ביקור  נושאים מגוונים, 
לרמת  הקורס  בסוף  להגיע  המטרה  ועוד.  לצילום  מקצועי  בסטודיו 

שליטה גבוהה במדיום, רכישת כלים מגוונים לביטוי אישי ולהיכרות רחבה עם עולם הצילום.

מדריך:  אבי שטראוך
צלם ומעצב, בוגר המחלקה לצילום בבצלאל. מורה ותיק לצילום במכללות ובתי ספר ברחבי הארץ.

ימים ושעות:  ימי שלישי,  19:00-22:00,  10-12 מפגשים )הקורס יחל לאחר החגים(.

עלות:  1500 ₪ למשתתף

סדנת רישום וציור למבוגרים ולנוער  

"כשאתה משנה את הצורה שבה אתה מסתכל על דברים, הדברים שאתה מסתכל עליהם 
 משתנים" )ויין דייר(

    
הציור הוא עולם עשיר ומרתק, המאפשר ביטוי ויצירה דרכו ניתן לפתח ולהעמיק את עולמנו 

הפנימי עד כדי גיבוש שפת הבעה אישית וייחודית.
הסדנה מיועדת לאלה שמעולם לא "נגעו" במכחול, לאלה שרוצים אך פוחדים ולאלה שציירו 

בעבר ורוצים לחזור אל החוויה הממכרת.
 

תהליך העבודה מורכב משילוב של הקניית יסודות הרישום האקדמי )עבודה בסוגים שונים של 
עפרונות, דיו, לורד, טרפנטין ועוד( ועבודה בצבע )אקריליק או שמן(.

נכיר טכניקות עבודה מגוונות ומושגים שונים מעולם האמנות.

עלות: 380 ₪ לחודש
ימי ד' 19:00-22:00 במרכז קהילתי דרור.

בהנחיית אריק ונטורה, אמן ומעצב טקסטיל, בוגר שנקר.
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קורס ערבית למתחילים ומתקדמים   

הקורס בהדרכתו של ברהום גולן - איש חינוך והסברה

מרצה לשפה ותרבות ערבית במסגרת האוניברסיטה הפתוחה.  

עמית מחקר במרכז לתקשורת בינלאומית- אוניברסיטת בר אילן.  

סרטוני הסברה בערבית עבור ישראל.  

הקורס יתמקד ביכולת  להגעה לדיבור ולתקשורת מעשית בערבית ע"י המשתתפים,
הכרת  מונחים הקשורים לעולמם המקצועי, תחביביהם וכו' בשפה הערבית. בנוסף, 

יינתנו הרצאות העשרה ע"י מרצים אורחים בתחומי השפה, דת האסלאם והמזרח התיכון.

הקורס ילווה בספר הלימוד "לדבר ערבית"/יוחנן אליחי - חלק ב' בצירוף דיסק שמע, 
ולצד תכני לימוד ממקורות נוספים, תוך שימוש בעזרי מולטימדיה )שירים וסרטונים(.

עלות הקורס: 1900 ₪ )12 מפגשים(. בימי שני במרכז קהילתי דרור - )לאחר החגים(
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גומא המרכז הישראלי לגישור ואימון 

קורס אימון  

אימון לצמיחה והתפתחות אישית ומקצועית
כדרך לקריירה החדשה שלכם, או כחלק מקריירה נוכחית, יהווה קורס האימון מקפצה אמיתית, 

הן במישור האישי והן במישור המקצועי.
במהלך הקורס יפגשו המשתתפים את עולם האימון, ילמדו את עקרונות המנחים בו, את 

הרציונאל המוביל ואת תפיסת העולם עליה הוא מושתת. בנוסף ירכשו את השפה האימונית, 
יתנסו במיומנויות האימון האישי ושיטות עבודה מרכזיות כגון: מציאת ערכים אישיים, גיבוש חזון, 

כתיבת תכנית פעולה ומימושה. כל זאת באמצעות שימוש בכלים אימוניים כגון- חשיפת תבניות 
חשיבה מעכבות, העצמה, הקשבה, כוחות מקדמים, דרכים לניהול עצמי ועוד. במהלך הקורס 

יעברו הסטודנטים בין היתר חוויה אימונית קבוצתית.

קורס זה הוא שלב ראשון במסלול הכשרת המאמנים בגומא.

הקורס מיועד לכל מי שמעוניין לעשות שינויי בחייו או להתחיל בתהליך רכישת מקצוע האימון.

תאריך הקורס
הקורס יחל בתאריך 26.10.15 יסתיים בתאריך 11.1.2016

יתקיים בימי שני בין השעות 16:30-21:00
בתאריכים: 7.12.15, 14.12.15 לא יתקיימו מפגשים עקב חופשת חגים

עלות הקורס:  2500 ₪

לפרטים נוספים והרשמה
limoro@lev-hasharon.com  ,09-7960231 מדור חוגים והעשרה
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קורס גישור  

גישור כדרך חיים וכמקצוע נוסף לחיים

גישור: הסמכה למגשרים מקצועיים

במסגרת לימודי קורס הגישור בגומא יקבלו הסטודנטים הכשרה מקצועית לניהול תהליך הגישור 
במהלך הקורס נלמדים מגוון רחב של נושאים, כגון: ניהול מו"מ, סגנונות ניהול קונפליקטים, 

פרקטיקה של הליך הגישור, מיומנויות גישור, הקשבה אקטיבית, תפקיד המגשר, סוגיות מיוחדות 
בגישור, הסכמי גישור, הגישור בישראל ועוד. הלימודים כוללים שיעורים עיוניים לצד לימודים 

מעשיים וכוללים הרצאות, ניתוחי אירוע, תרגול מעשי וסימולציות גישור מקיפות. 
בסיום הקורס יקבלו הזכאים תעודת מגשר, המוכרת על ידי ועדת גדות של משרד המשפטים.

הקורס נערך בהתאם ועל פי המלצות דו"ח ועדת גדות ומשרד המשפטים.

הקורס מיועד לציבור הרחב, לעו"ד ומשפטנים, מנהלים, אנשי עסקים, מנהלי משאבי אנוש, 
אנשי חינוך ואקדמיה, בעלי מקצועות חופשיים ולעוסקים במקצועות טיפוליים.

תאריך הקורס
הקורס יחל בתאריך 4.11.15  יסתיים בתאריך 12/11/2015

יתקיים בימי רביעי בין השעות 16:30-21:00
בתאריך 9.12.15 לא יתקיים מפגש 

עלות הקורס:  2200 ₪

לפרטים נוספים והרשמה
limoro@lev-hasharon.com  ,09-7960231 מדור חוגים והעשרה
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שני בתרבות  
מרכז קהילתי דרור  

סדרת ההרצאות במסגרת הקתדרה תחל לאחר החגים 
)תאריכי הרצאות יפורסמו באתר המועצה(.

 

 ₪ 55 עלות כרטיס להרצאה: 
 ₪ 180 מנוי לארבעת ההרצאות: 

הזמנת כרטיסים:  מדור חוגים והעשרה 09-7960230/1

חנה אזולאי הספרי 

שחקנית, תסריטאית מחזאית, ודוקומנטריסטית "רוצה להיות ויויאן לי?"
בין זהות לאומנות

איתי אנגל 

כתב ועיתונאי בכיר בתכנית התחקירים "עובדה" המשודרת בערוץ 2.
"במסלול דאע''ש - תיעוד מהשטח" 

ד"ר איריס בר און 

סקסולוגית, הומוריסטית, יועצת אישית, זוגית ומינית. 
"איך לעשות מהלימון לימונדה"?

ניר דבורי 

הכתב הצבאי של ערוץ 2 בשתיים-עשרה השנים האחרונות.
מאחורי הקלעים של מבצע "צוק איתן".
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מרכז המוסיקה מציע
הצטרפו למשפחת המוסיקה

ובואו להנות ממגוון רחב של פעילויות מוסיקליות

עם צוות מורים מוסיקאים איכותיים

לימודי נגינה בכל הכלים:

גיטרות - קלסית, חשמלית, גיטרה בס

קלידים - פסנתר, אורן

כלי הקשה - תופים, סדנא לכלי הקשה

כלי נשיפה - סקסופון, חצוצרה, חליל צד

פיתוח קול    

כל הסגנונות - קלסי, ג'ז, בלוז, רוק ישראלי, אלתור

סדנאות ומפגשים מוסיקליים   

קונצרטים והופעות  

השתתפות בלהקות והרכבים  

מפגש עם אמנים מקצועיים  

שיטות לימוד נרחבות, יחס אישי, 

גישות מגוונות ופיתוח יכולת עצמית.

מרכזי המוסיקה:

עין ורד

משמרת

חרות

ינוב

עין שריד

כפר הס

נוג"ה
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 תופים 
וכלי הקשה

 שי מיארה
המתופף של קורין אלעל

 אייל ניסנבוים
המתופף של אברהם טל

 חגי שלזינגר

קלידים,
פסנתר, 

פיתוח קול
חלי צינמן, ורדית מזמר,

פנינה אויגמן, אירנה וינוקורוב

כלי נשיפה
חצוצרה - רפי ארד

חליל צד - ערן טייכר
סקסופון

גיטרות
קלאסית, חשמלית, בס

נרי לנצנר, ניצן ברגר, אריאל גז, דימה קוגן

מפגש עם אמן
סדנא לגיטריסטים עם ארז נץ

הדרכה בלהקות והרכבים

פרטים נוספים ייעוץ והרשמה
Yafagam4@walla.com  050-7156863  יפה גמליאל מנהלת מרכז המוסיקה

ניתן להירשם באמצעות המיניפיי דרך אתר המועצה
www.lev-hasharon.com

לפרטים נוספים מדור חוגים והעשרה 09-7960231
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הצגות ילדים  

במרכז קהילתי דרור

לגילאי 3-7  

   גלי - תאטרון אורנה פורת - 28/10/1                     מוצארט הקטן - תאטרון אורנה פורת -  
30/12/15       

דירה להזכיר - תאטרון מופע - 20/1/16  שבת הזהב - תאטרון אורנה פורת - 9/3/16

פסטיבל החיות - תאטרון אורנה פורת - 16/5/16

מחיר כרטיס: 65 ₪ 
מחיר מנוי של 5 הצגות: 275 ₪ 
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לגילאי 8-12  

הרצל חלום שהתגשם           קורצ'אק עשר קופסאות גפרורים
תאטרון אורנה פורת - 25/12/15          תאטרון אורנה פורת - 13/4/16

תאטרון מופע מציג:
מופע לכל המשפחה 

לכבוד יום המשפחה - 10/2/16
טררם סטאגדיש

עלות כרטיס: 65 ₪ 

לפרטים נוספים והזמנת כרטיסים  מדור חוגים והעשרה 09-7960231
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השרוןבלב " פרחי ספורט"

,במסגרת התוכנית הלאומית במשרד התרבות והספורט

חוגי ספורט' ו-'אנו מציעים לתלמידי כיתות ד

שעות שבועיות  3, פעמיים בשבוע, לחודש בלבד₪ 150בעלות של 

לב הפרדס  ס "בביהקבוצת כדורעף 
(לבנות בלבד)ס בין ההדרים "ובביה

ה       /החוגים מיועדים לכל תלמיד לא נדרש ניסיון קודם!

!  לתשומת ליבכם 
י מדריכים מוסמכים"החוגים יופעלו ע

ליווי מקצועי של היחידה לספורט במועצה

מותנה במספר נרשמים

אירועי ספורט במהלך השנה

החוגים יתקיימו מיד עם תום יום הלימודים

 (נוסף ומתנה במספר הנרשמיםבתשלום )הסעות

09-7960207: 'פרטים נוספים ביחידה לספורט טל
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עמותה לספורט - לב השרון

חוגי כדורגל מתקיימים מגילאי טרום חובה עד כיתה ו'.
החוג מתקיים ביישובים פעמיים בשבוע ובנוסף

במגרש דשא בקדימה, הכנה לליגה מכיתה ג'.

פעם בשלושה שבועות מתקיימים טורנירים בין היישובים
וכן נגד בתי ספר לכדורגל מהסביבה 

רכז החוג: חנן רותם, טלפון: 052-4317095

ההרשמה אצל הרכז או
בעמותה לספורט: 09-7964076

vעמותה לספורט לב השרון:
בית הספר לכדורסל

בית ספר לכדורסל – בנים בנות
במתחם בתיה"ס "הדר השרון" ו-"בין ההדרים"

מאמן ראשי כיתות גן – ג':
אבי מזרחי  050-3433740 

מאמן ראשי כיתות ד' והכנה לליגות:
ניר גולן 052-2519191

רכז ארגוני:
ירון עמית 052-2222533

גנות הדר – נורדיה
רכז: עמית רשף 052-8375813 

ההרשמה אצל הרכז או בעמותה לספורט: 09-7964076
בימי א'-ד' בין השעות 17:00-20:00

בית ספר לכדורגל
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בית ספר לכדורסל - בנים בנות  
במתחם בתיה"ס הדר השרון ובין ההדרים 

ובמושבים גנות הדר - נורדיה

מנהל בית הספר לכדורסל: ניר גולן - 052-2519191
ההרשמה אצל מנהל בית הספר לכדורסל או בעמותה לספורט:

09-7964076
בימי א-ד בין השעות 17:00-20:00

בית ספר לכדורגל   

חוגי כדורגל מתקיימים מגילאי טרום חובה עד כיתה ו', החוג מתקיים 
ביישובים פעמיים בשבוע ובנוסף במגרש דשא בקדימה, הכנה לליגה 

מכיתה ג'.
פעם בשלושה שבועות מתקיימים טורנירים בין היישובים וכן נגד בתי ספר 

לכדורגל מהסביבה 
רכז החוג: חנן רותם, טלפון: 052-4317095

ההרשמה אצל הרכז או בעמותה לספורט: 09-7964076
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ביה"ס להתעמלות ואקרובטיקה - "אקרוג'ים"  

חוגי אקרובטיקה, התעמלות וטרמפולינה, מתקיימים באולם הספורט של בתי הספר "הדר השרון" 
ו"בין ההדרים", באמצעות אגודת הספורט "אקרוג'ים". 

החוגים מיועדים לבנים ולבנות בכל הרמות החל מגן חובה.
 www.acrogym.biz על האגודה ראה

לנבחרות אקרוג'ים, נבחרים מתעמלים מתאימים, מתוך חוגינו בכל מרכזי האימון  

הערות/אימון נוסףיום חמישייום שניקבוצה

17:15-18:0017:15-18:00גן חובה

17:15-18:0017:15-18:00כיתות א'

כיתות ב', ג', ד' 

מתחילים
נשארים בביה"ס עם תום הלימודים15:00-16:0015:00-16:00

כיתות ב', ג', ד' 

מתקדמים
נשארים בביה"ס עם תום הלימודים15:00-16:0015:00-16:00

עתודה )ה' 

ומעלה(
16:00-17:3016:00-17:30

16:00-17:3016:00-17:30נבחרת הדרים *
חייבים באימון נוסף, בווינגייט, ימי ג' 

16:00-17:30, בעלות נוספת

16:00-18:0016:00-18:00נבחרת ליגה 2 *
חייבים באימון נוסף, בצורן, 

ימי ד' 16:30-18:00 בעלות נוספת

17:30-19:3017:30-19:30נבחרת ליגה 1 *
חייבים באימון נוסף, בצורן, 

ימי א' 16:30-19:00, בעלות נוספת

18:00-21:0018:00-21:00נבחרת אקרוג'ים *
מתאמנים גם בימי א' ו-ד' בצורן ובימי ג' 

בוינגייט, בעלות נוספת

ניהול האגודה ואימון: חגית דיסקין ויהודה הובר 0547517520, 0543123142

ההרשמה בעמותה לספורט לב השרון:  09-7964076 
או באולם הספורט אצל רכזי התחום.
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עמותה לספורט - לב השרון

חוגי כדורגל מתקיימים מגילאי טרום חובה עד כיתה ו'.
החוג מתקיים ביישובים פעמיים בשבוע ובנוסף

במגרש דשא בקדימה, הכנה לליגה מכיתה ג'.

פעם בשלושה שבועות מתקיימים טורנירים בין היישובים
וכן נגד בתי ספר לכדורגל מהסביבה 

רכז החוג: חנן רותם, טלפון: 052-4317095

ההרשמה אצל הרכז או
בעמותה לספורט: 09-7964076

vעמותה לספורט לב השרון:
בית הספר לכדורסל

בית ספר לכדורסל – בנים בנות
במתחם בתיה"ס "הדר השרון" ו-"בין ההדרים"

מאמן ראשי כיתות גן – ג':
אבי מזרחי  050-3433740 

מאמן ראשי כיתות ד' והכנה לליגות:
ניר גולן 052-2519191

רכז ארגוני:
ירון עמית 052-2222533

גנות הדר – נורדיה
רכז: עמית רשף 052-8375813 

ההרשמה אצל הרכז או בעמותה לספורט: 09-7964076
בימי א'-ד' בין השעות 17:00-20:00

בית ספר לכדורגל
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צהרונים בבתי ספר:
צהרון הדר השרון ובין ההדרים 

ממשיכים את ההצלחה
הצהרון שלנו = השקט שלכם   

החלה ההרשמה לצהרונים בבית הספר הדר השרון ובית הספר בין ההדרים 
לשנת הפעילות תשע"ו

הצהרון שלנו הינו מסגרת חינוכית המשכית הנותנת מענה מקצועי ואיכותי לילדים ולהורים. 
הצהרון בשיתוף של מחלקת החינוך במועצה האזורית "לב השרון"

הייחוד שלנו בהענקת יחס אישי ומקצועי ביותר לכל ילד

בצהרון שלנו:
צוות מקצועי מיומן ומקצועי.  

איסוף וליווי צמוד משני בתי הספר.  
בטיחות הילדים בראש סדר העדיפות )כללים ונהלים ברורים(.  

מבנה הכולל :כיתות לימוד, ספרייה, פינות משחקים, טלוויזיה..  
פעילות ספורט, חוגי העשרה, הכנת שיעורי בית )קשר ישיר מול המחנכות(.  

בימים הקצרים של בית הספר-ארוחת צהריים מלאה.  
בימים הארוכים – כריכים )מגוון ממרחים(.  

פעילות מלאה בחופשות )על פי התקנון שיפורסם(.  
סדר יום מובנה וקבוע.  

לפרטים והרשמה
ירון עמית - מנהל הצהרון  052-2222533

משרד העמותה לספורט 09-7964076
בימי ב-ד' 17:00-20:00
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מידעת
ספרייה אזורית לב השרון

המידעת - ספרייה אזורית נמצאת בקריית החינוך דרור  ומספקת שירותים ופעילויות תרבות 
לכל תושבי המועצה.

התושבים זכאים לשירות חינם הכולל עיון, עזרה בכתיבת עבודות, שרותי הדפסה והפקת חוברות, 
חיפושי מידע במאגרים מקצועיים ואקדמיים, השאלת ספרי עיון וספרי קריאה לילדים ומבוגרים ועוד.

.WIFI הספרייה מרווחת ונעימה, ובה 20 מחשבים לקהל הקוראים וחיבור לרשת

הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המידעת לקבל מידע נוסף ולהתעדכן.

שעות פתיחת המידעת - ספרייה אזורית
ימים א', ד':       08:00-19:00 
ימים ב', ג', ה':   08:00-16:30 

09-7613702/3
Yoni@kdror.co.il

תכנית שנתית במידעת:

שעות סיפור: ימי שני בשעה 17:30

עלות למפגש: 20 ₪ 

19.10.15 מרק דלעת

21.12.15 פרח לב הזהב

08.02.16 אפצי מחפש אף

14.03.16 הפיל שרצה להיות הכי

23.05.16  מה קרה לכובע

 
 השרוןספרייה אזורית לב  -מידעת

 
 ספרייה אזורית נמצאת בקריית החינוך דרור  ומספקת שירותים ופעילויות תרבות -המידעת 

 לכל תושבי המועצה.
עיון, עזרה בכתיבת עבודות, שרותי הדפסה והפקת ולל  הכ חינםשירות  זכאים לם תושביה

קריאה ת ספרי עיון וספרי השאלחוברות, חיפושי מידע במאגרים מקצועיים ואקדמיים, 
 לילדים ומבוגרים ועוד.

 .  WIFIמחשבים לקהל הקוראים וחיבור לרשת  20הספרייה מרווחת ונעימה, ובה 
 

 הנכם מוזמנים להיכנס לאתר המידעת לקבל מידע נוסף ולהתעדכן:
ron/heb/mainhttp://www.hasifria.org.il/levhasha/ 

 
 ספרייה אזורית –שעות פתיחת המידעת 

  19:00 - 08:00       :, ד'א'מים י
  16:30 - 08:00  : מים ב', ג', ה'י

09-7613702/3 
Yoni@kdror.co.il 

 

 תכנית שנתית  במידעת:

 

 

 

 17:30שעות סיפור: ימי שני בשעה 
  ₪ 20עלות למפגש: 

 מרק דלעת  19.10.15
 לב הזהבפרח   21.12.15
 אפצי מחפש אף  08.02.16
 הפיל שרצה להיות הכי  14.03.16
 מה קרה לכובע  23.05.16

 

 מדור חוגים והעשרה
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הצגות לפעוטות 
אורנה פורת במיידעת:

עלות: 30 לילד, 15 למבוגר 

תאטרון פצפון - הצגה לפעוטות

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות. שתי ילדות נפגשות לראשונה. הן מנסות להבין אחת את השנייה, 
להכיר, להתקרב. המפגש ביניהן מוליד משחק והמשחק המשותף שלהן פורש בפני הצופים 

עולם עשיר בדמיון, מוסיקה, תנועה, קולות, אביזרים, צלליות והקרנות וידאו. השפה והמרכיבים 
התיאטרליים מגרים את סקרנותם של הילדים הקטנטנים, גורמים להם להתרגש ולעבור בפעם 

הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.

תאטרון צוציקים

מופע תיאטרלי ייחודי לפעוטות, שהוא מופע ההמשך 
השחקניות  שתי  המצליח.  פצפון"  ל"תיאטרון 
בדמיון  חווייתי עשיר  מעבירות את הפעוטות מסע 
בובות  אביזרים,  צבעים,  מוסיקה,  תנועה,  המשלב 
וידאו. האלמנטים התיאטרליים מותאמים  והקרנות 
להם  ומעניקים  הפעוטות  של  מעולמם  ולקוחים 

בפעם הראשונה בחייהם, חוויה של תיאטרון.
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מרכז הדרכה להורים

הורים יקרים, 

מרכז הדרכה "הורים מכל הלב", פועל במועצה האזורית לב השרון מזה ארבע שנים במחלקת 
נוער וחינוך משלים, מדור מניעה והסברה ובשיתוף עם הרשות הלאומית למלחמה בסמים 

ואלכוהול ואגף מציל"ה במשרד לביטחון הפנים.
המרכז מהווה בית וכתובת חשובה להורים המעוניינים לקבל כלים משמעותיים בהורות, להתמודד 

עם דילמות והקשיים ההוריים העולים במהלך גידול ילדינו.
המרכז פועל בשתי דרכים מרכזיות: 

הרצאות - אחת לחודש וחצי תתקיים הרצאת מומחים במרכז קהילתי "דרור", ההרצאות   .1
נבחרות בקפידה בתחומים מגוונים המעניינים הורים בכל הגילאים

סדנאות - במהלך השנה יפתחו סדנאות לפי קבוצות מיקוד ועניין, בהתאמה לצרכי הקהילה.  .2

נשמח לראותכם גם השנה לוקחים חלק בפעילות.

פרטים נוספים באתר המועצה 
www.lev-hasharon.com

בברכה,
לירון גלאם

מנהלת מדור מניעה והסברה.
לפרטים נוספים והרשמה- 09-7960231/054-9200133

liron@lev-hasharon.com




