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תושבים יקרים,
עם פתיחת שנת הלימודים תשע"ז כמידי שנה ,אנו שמחים להגיש לכם את חוברת החוגים
והפנאי ובה היצע נרחב של חוגים ופעילויות בתחומים שונים ולגילאים שונים.
ההיצע בחוברת הוא חלק ממגוון של אירועי תרבות והעשרה ואירועים קהילתיים שיערכו
במהלך השנה.
אנו רואים חשיבות רבה במתן קשת רחבה של תכניות ,בתקווה שכל תושב ימצא מענה לשעות
הפנאי ותחביביו.
אנו במועצה האזורית לב השרון שואפים לתת מענה לצרכים המשתנים ,וגם השנה נמשיך
לעשות ולשפר למען הקהילה.

זו הזדמנות להודות לכל העושים במלאכה על העבודה המסורה לאורך כל השנה ועל הרצון
לשמר ,לקיים ולחדש עבור תושבי השרון.

שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה

רוצים להשאר מעודכנים?
lev-hasharon.com

הרשמו
לניוזלטר חודשי
המרכז את כל ארועי המועצה
city4u.co.il/v2/LevHasharonMembers.aspx

–
בפייסבוק
מועצה אזורית לב השרון

סרוק את הקוד
והורד את
אפליקציית
לב השרון
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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:
1.1שנת פעילות תשע"ז תחל בתאריך  1.9.16ותסתיים בתאריך ( 30.6.17מלבד פעילויות
שתוחרגנה ממועדים אלו).
2.2פתיחה וקיום של כל חוג מותנים במספר מינימלי של משתתפים ,המשתנה מחוג לחוג,
מועצה אזורית לב השרון רשאית להחליט על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים ,גם
במהלך השנה כאשר הפעילות כבר יצאה לדרך.
3.3מועצה אזורית לב השרון רשאית לשנות את זמני החוגים  ,ימי הפעילויות ,מבנה הקבוצה
והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים וארגוניים.
4.4ההרשמה תתבצע על גבי טופס הרשמה מלא וחתום (נכון גם לגבי משתתפים ממשיכים
מכל הגילאים ,כולל מבוגרים).
5.5משתתף בחוג ייחשב כ"רשום" רק לאחר שסיים תשלום וחתם על תקנון.
6.6מועצה אזורית לב השרון רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף ,אם הוא פוגע במהלך
התקין של הפעילות ,לפי שיקוליה.
7.7בימי חג ומועד וימים מיוחדים המפורטים להלן ,לא תתקיים פעילות בחוגים ועבור ימים
אלא לא תוחזר תמורה למשתתפים.
לא תתאפשר כניסה לשיעורים ללא מילוי התנאים אלה:
•אי עמידה בתשלומים תביא להפסקת הפעילות ,וזאת לאחר הודעה מראש.
•שיעור ניסיון יתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה (כמפורט בסעיף  .)4במידה ויבחר המשתתף
להמשיך בפעילות יחויב גם עבור שיעור זה .במידה ולא ,תבוטל הרשמתו ולא יחויב עבור
שיעור הניסיון.
•מועצה אזורית לב השרון רשאית להפסיק השתתפות בגין התנהגות שאינה הולמת הפוגעת
בפעילות השוטפת( .הן של המשתתף ,והן של הוריו) .במקרה כזה יוחזרו דמי ההשתתפות
היחסיים מיום הפסקת הפעילות.

תשלום:
1.1התשלום הינו מראש ,עבור כל תקופת הפעילות ,באמצעות האינטרנט בכרטיסי אשראי
במערכת ה( .minipay-הסבר על המערכת יינתן בהמשך החוברת).
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2.2במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
3.3לרישום עבור שני אחים – תינתן הנחה של  5%עבור התשלום לילד/ה השני/ה פעמיים
בשנה.
4.4יגבו  ₪ 20עבור דמי רישום לחוג.
5.5עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך .₪ 20

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.

נוהל ביטול השתתפות בחוגים:
1.1במקרה בו מועצה אזורית לב השרון מפסיקה את הפעילות ,יינתן החזר כספי מלא מרגע
הפסקת הפעילות.
2.2בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה עד ה .1.4.17 -לאחר מועד זה לא יתקבלו
בקשות להחזרים .ביטול חוג מחייב בתשלום מלא של אותו החודש ,המשתתף יהיה רשאי
להשתתף בחוג עד סוף החודש.
3.3לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.
4.4במקרה של ביטול יוחזרו דמי העשרה או תשלום חד פעמי עבור חומרים באופן יחסי.
5.5בקשות לביטול השתתפות יטופלו רק לאחר פנייה בכתב למדור חוגים והעשרה במועצה.
ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות פקס שמספרו – .09-7960255
 6.6יש לוודא קבלת הפקס בטלפון  7960231/09-7960230לא יתקבלו ביטולים באמצעות
הטלפון או ע"י המדריכים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.
7.7יש להודיע על ביטול החוג עד ל 25-בחודש ,הפסקת התשלום והפעילות תחול החל
מהחודש שאחריו.

במרכז המוסיקה:
•שנת פעילות תשע"ז תחל בתאריך  1.9.16ותסתיים בתאריך  ,30.6.17ישנה אפשרות
להארכת חודש נוסף ביולי.
•תלמיד שלא יוכל להגיע לשיעור מסיבות שונות יהיה אחראי להחליף עם אחד התלמידים
של אותו מורה.
•במקרה של מחלה יש להודיע מראש והשיעור יוחזר (לא יותר מפעמיים בשנה).

רישום באמצעות האינטרנט בכרטיס אשראי במערכת הMINIPAY -
נכנסים לאתר המועצה  www.lev-hasharon.comומתחברים למיניפיי.

5

לוח חופשות ומועדים לשנת תשע"ז
בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגים ופעילויות
תאריך

יום בשבוע

מועד

הערות

חזרה לפעילות

2.10.2016

ראשון  -שלישי

ראש השנה

אין פעילות

רביעי 5.10.2016

11.10.2016

שלישי  -רביעי

יום כיפור

אין פעילות

חמישי 13.10.2016

16.10.2016

ראשון  -שלישי

סוכות

אין פעילות

רביעי 26.10.2016

26.12.2016

שני  -ראשון

חנוכה

אין פעילות

שני 2.1.2017

12.3.2017

ראשון  -שני

פורים

אין פעילות

שלישי 14.3.2017

2.4.2017

שלישי  -שלישי

פסח

אין פעילות

רביעי 19.4.2017

23.4.2017

ראשון

ערב יום השואה

עד 18:00

30.4.2017

ראשון

ערב יום הזיכרון

עד 18:00

2.5.2017

שלישי

יום העצמאות

אין פעילות

רביעי 3.5.2017

14.5.2017

ראשון

ל"ג בעומר

אין פעילות

שני 15.5.2017

30.5.2017

שלישי  -חמישי

שבועות

אין פעילות

שישי 2.6.2017

30.6.2017

שישי

סוף שנת הפעילות

סוף שנת
הלימודים

*חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים
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ריכוז פעילויות ע"פ גילאים  -פירוט החוגים בהמשך החוברת
ילדים  ,גן -ו׳
אלקטרוניקה
אמנויות הבמה
לגו הנדסי
השף הצעיר
מדע ורפואה
קומיקס ואנימציה
קפוארה
כדורשת
בייסבול
היפ פופ
שחמט
מבוכים ודרקונים
התעמלות לגיל הרך
שילוב אמנויות הורים וילדים
כדורגל
כדורסל
אקרובטיקה
חוגי מוסיקה
הצגות ילדים

נוער ז'-יב'
אמנויות הבמה
כדורשת
קבוצת ריצה
היפ פופ
בייסבול
TRX

חוגי מוסיקה

מבוגרים
ריקודי עם
TRX
יוגה
כושר ופיטנס
קבוצת ריצה
פילאטיס
חוגי מוסיקה
כדורשת נשים
עיסוי תינוקות
התעמלות לאחר לידה

קתדרה בלב -
קורסים והרצאות למבוגרים
קורס סיורי גלריות
סינמה לב השרון
סידרת טיולי אתגר
קורס ערבית למתחילים ומתקדמים
סדרת הרצאות
טיולי אתגרים למבוגרים

ספריה אזורית לב השרון
פורום נשים
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
חוגי אמנות והעשרה
בית ספר לאמנויות הבמה
 ₪ 180לחודש לגילאי טרום חובה-ב 200₪ ,לחודש
לגילאי ג-ז( ,מינימום  8משתתפים בקבוצה)
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 ,מופע אמצע שנה ובסוף שנת הפעילות תועלה הצגה
לכל קבוצה שתכלול שירים שילמדו במהלך השנה ויוקלטו ע"י התלמידים באולפן הקלטות
(הקלטות לילדי יסודי בלבד).
בנוסף לתשלום החודשי יגבה בתחילת שנה תשלום חד פעמי עבור הוצאות מופעים
*(הכוללים תלבושות ,אולם ,הגברה ,תאורה  ,איפור והקלטות בהתאם לקבוצת גיל).

שחמט
 ₪ 180לחודש (מינימום  7משתתפים בקבוצה)
משחק השחמט ,שהומצא לפני קרוב  4000שנה ,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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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
תכנית לגו אתגרי  -חברת מהנדסים צעירים
 ₪ 180לחודש (מינימום  12משתתפים בקבוצה)
החוג מיועד לגילאי כיתה א'-ו'
בחוג לגו אתגרי הילדים מקבלים כלים שימושיים שימנפו אותם בעתיד להצלחה במקצועות
המחשבתיים והמדעיים .באמצעות הסברים פשוטים ומשחקים מהנים ילדים לומדים אצלנו
להעשיר עצמם בתחומי הפיזיקה והמכניקה ,אשר ישמשו אותם לכל החיים ,כמו גם כישורים
חברתיים ותכונות נוספות שיזרו להם להתקדם.
בחוגי מהנדסים צעירים ילמדו ילדיכם ערכים שונים מעולם המדעים ברמה מתקדמת תוך
אווירה חינוכית ומהנה.

מדע ורפואה
 ₪ 180לחודש  260 +ש"ח חד פעמי לערכה וחומרים (מינימום  10משתתפים בקבוצה)
בחוג נכיר מערכות בגוף האדם ותהליכים המתרחשים בגופנו ,החל ממערכת הנשימה ועד
למוח של האדם הבוגר.
בחוג נערוך ניסויים מדעיים מתחום הכימיה והביולוגיה כאשר הילדים לוקחים חלק פעיל
ומבצעים את הניסויים בעצמם.
נלמד כיצד נוצר הר געש? מהי ריאקציה כימית? מהו חשמל סטטי ?
כיצד נוצרים גבישים? נכין משחק אלקטרוני ועוד...באמצעות ניסויים ,מצגות  ,סרטים ודגמים.

השף הצעיר  -חברת פאזל
 ₪ 210לחודש כולל חומרים (מינימום  10משתתפים בקבוצה)
חוג העשרה חוויתי ,עשיר וכיפי!
בכל שיעור נלמד ,נתנסה ונכין מתכון חדש ושונה .נכין מתכוני חגים ועונות,
מתוקים ומלוחים ,נלוש ,נערבב ,נקציף ,נאפה ,נטגן ונעצב .

שילוב אמנויות הורים וילדים
 ₪ 280לחודש (מינימום  6זוגות לפתיחת קבוצה)
בואו לבלות זמן איכות עם הילד ,לפתח את היצירתיות שמחברת ביניכם וללמוד אמנות
ואנגלית בכיף.
התנסו בחוויה אינטראקטיבית של ציור ואימפרוביזציה בשילוב מוזיקה ,כלי נגינה ,תנועה ומשחק.

אלקטרונאי צעיר
 ₪ 180לחודש  ₪ +250חד פעמי לערכה וחומרים (מינימום  8משתתפים 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...
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
קומיקס ואנימציה  -סיפורים מצויירים

חדש!

 ₪ 180לחודש( ,מינימום  12משתתפים בקבוצה)
הקומיקס והאנימציה הינם שני תחומי אמנות העוסקים ביצירת סיפור מצויר ,אולם למרות זאת
קיימים הבדלים רבים ביניהם .במהלך הקורס ילמדו התלמידים כיצד מציירים סיפור קומיקס
וכיצד יוצרים סרטוני אנימציה ,תוך התנסות מעשית בציור קומיקס וקריקטורות ,פיתוח היכולת
הקומית של כל תלמיד ,וצילום סרטוני אנימציה
בטכניקות שונות ומשונות.
בהדרכת ניר מולד אשר כתב ,ביים ,דיבב והפיק
את סדרות האנימציה "גוגי ומגוגי" (ערוץ "לוגי"
" ,)2011-2012רפפורט" (סדרת רשת)2013 2012- ,
ובימים אלו כותב ,מפיק ,מדבב ומביים את סדרת
הרשת המצויירת "גויאבות בערפל".

מבוכים ודרקונים  -חברת פאזל
 ₪ 190לחודש (מינימום  8משתתפים בקבוצה)
אתה עוטה על עצמך את דמותו של גיבור אגדי ,לוחם מיומן ,כוהן
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.
חוגי מחול וספורט
סטודיו DANCE-B

פיטנס
 ₪ 260לחודש  -פעמיים בשבוע
(מינימום  10משתתפים בקבוצה)
מגוון עצום של אימונים ,הטרנדים הכי חמים בעולם הפיטנס והתנועה
במסגרת תומכת ויציבה להעלאת הכושר והשגת המטרות האישיות של כל מתאמן (מעקב
וליווי אישי!) אירובי דאנס ,עיצוב וחיטוב הגוף ,זומבה ,עיצוב דינאמי ,קיקבוקס ,אימון פונקציונלי,
 , HIITאימון מחזורי ,דאנס אקסטרים ועוד...
* לעלות החודשית תיווסף עלות חד פעמית שנתית 100 ,ש"ח על פעילות העשרה:
תכנית אימונים אישית ,המלצות תזונה מעקב וליווי אישי באופן מקצועי וממוקד עד להשגת
היעדים
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
היפ פופ
היפ הופ ואומנויות הבמה -מסלול רגיל
 ₪ 175לחודש  -פעם בשבוע,
(מינימום  10משתתפים בקבוצה)
העשרה במחול ובתחומים נוספים ג'אז ,מודרני
.ברייקדאנס.
בסיום שנה נעלה מופע מרהיב בסגנון ברודווי.
* לעלות החודשית תיווסף עלות חד פעמית שנתית,
150ש"ח על פעילות העשרה:
•סדנאות אמן עם רקדנים מקצועיים
•פעילויות העשרה במחול
•תלבושות
•סדנאות כושר ותזונה

היפ הופ ואומנויות הבמה מסלול מקצועי :
 ₪ 260לחודש  -פעמיים בשבוע,
(מינימום  10משתתפים בקבוצה)
פריסטייל
מתיחות חיזוק וטכניקה לרקדנים
אקרודאנס (בשילוב תרגילי אקרובטיקה)
ג'אז לירי
מודרני
ברייקדאנס
מחול ותנועה
* לעלות החודשית תיווסף עלות חד פעמית שנתית,
 150ש"ח על פעילות העשרה:
•סדנאות אומן  -עם רקדנים מקצועיים פעילויות
העשרה במחול
•תלבושות
•סדנאות כושר ותזונה
•בחופשות – אימונים וסדנאות בוינגייט
•בסיום השנה נעלמה מופע מרהיב בסגנון ברודווי
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
והיחידה לספורט
חוגי מחול וספורט בשיתוף היחידה לספורט
קפוארה
 ₪ 165לחודש פעם בשבוע ₪ 185 ,לחודש פעמיים בשבוע.
הקפוארה בהיותה אמנות לחימה המשלבת בתוכה קרב ,קצב ,מוסיקה ,אקרובטיקה
ומשמעת עצמית.
האימונים אינם דורשים ידע מוקדם ,ומותאמים לרמה וקצב ההתקדמות האישית של כל ילד.

כדורשת
 ₪ 150לחודש (מינימום  12משתתפים 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 לילדות
בכל גיל ובכל כושר להשתלב במשחק.
את הידע והמיומנות במשחק רוכשות המשתתפות על המגרש.

בייסבול – האיגוד הישראלי לבייסבול
 ₪ 180לחודש ,אימון של שעתיים (מינימום  12משתתפים בקבוצה).
ח
ד
בייסבול.
בואו לשחק בייסבול ,הצטרפו למאות שחקנים ברחבי ישראל שמשחקים
ש
!
חוויה של ליגות ,משחקים ,מחנות אימונים ,פעילויות ,תכנית העשרה ועוד...

ריקודי עם ( -חוג ערב)
 ₪ 30למפגש
בהדרכת רונן עובד
 2קבוצות ברמות שונות:
בסיסי למתחילים מצעד ראשון
בינוניים  /מתקדמים

TRX
 260₪לחודש ,פעמיים בשבוע( ,מינימום  10משתתפים בקבוצה)
מחפשים שיטת אימון מהנה ,מאתגרת ויצירתית שתחזק את גופכם ותגרום לכם להרגיש
טוב יותר?
אימון מגוון כנגד משקל גוף המשלב כוח וסיבולת ,מחטב ומחזק את כל שרירי הגוף ושרירי הליבה.
בנוסף החוג כולל הכנת תכנית אימונים אישית ,המלצות תזונה מעקב וליווי אישי באופן
מקצועי וממוקד עד להשגת היעדים ללא עלות נוספת.
ועוד -הנחה למירוצים ,הפנינג בריאות וכושר וסדנאות תזונה וספורט לאורך השנה.
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
והיחידה לספורט
פילאטיס
 - ₪ 165פעם בשבוע (מינימום  10משתתפים בקבוצה)
לחזק כל שריר בגופך ,לשפר את היציבה ולהקל על כאבים – באימון מקצועי ,מדויק ואישי מאוד.

חדש!

התעמלות לאחר לידה

 ₪ 165לחודש – פעם בשבוע ,בשעות הבוקר
זוהי תוכנית אימונים מיוחדת .ניתן להצטרף אליה כבר  6שבועות לאחר הלידה (בלידה
קיסרית  8שבועות לאחר לידה).
מדובר באימונים בשיטה מיוחדת ,שנועדו להחזיר אותך במהירות לגזרה .במהלך התוכנית,
תלמדי גם לשמור על יציבה נכונה.
בנוסף החוג כולל הכנת תכנית אימונים אישית ,המלצות תזונה מעקב וליווי אישי באופן
מקצועי וממוקד עד להשגת היעדים.

עיסוי תינוקות

חדש!

 4מפגשים  90ש"ח למפגש ( ₪ 360ל 4-מפגשים)
העיסוי מקל על התמודדות עם גזים ,כאבי בטן ,חוסר שקט ,עצירות וכמו כן מגביר את
המודעות לגוף ומחזק את המגע בין ההורה לפעוט.
לתינוקות מגיל שבעה שבועות ועד שלב הזחילה .להורים המעוניינים לקבל כלים מקצועיים
המעניקים בריאות ורוגע לתינוק ,לבלות עם הורים נוספים ולקבל מידע רחב ומקצועי .

יוגה
 ₪ 160לחודש
אימון דינאמי ואנרגטי ,שילוב בין רצפי תנועות יוגה ומוסיקה ,עיצוב תוך דגש על שרירי ליבה,
יציבות ,גמישות והנאה.

התעמלות לגיל הרך
 ₪ 130לחודש
החוג שם דגש על פיתוח מרכיבי הכושר הבסיסיים :כוח וחיזוק שרירים (חגורת הכתפיים),
זריזות וגמישות .התנסות עם אביזרים (משחקים ספורטיביים ותנועה).

פרחי ספורט – תכנית לאומית
 ₪ 150לחודש ,פעמיים בשבוע (מינימום  10משתתפים בקבוצה)
חוגי ספורט המיועדים לתלמידי כיתות ה'-ו' (שנתונים )2005-2006
קבוצת כדורגל בנות – ניצני עוז
קבוצות ג'ודו בנים ובנות

חדש!
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
מרכז בכר רוסו -ביה"ס בצור משה
קבוצות גיל ימי
הפעילות

חוג

מדריך

השף הצעיר

חברת פאזל

שעות
הפעילות

ג-ו

ראשון

15:00-16:30

חט"צ -ב

ראשון

16:30-18:00

ד-ו

ראשון
בספריה

14:45-15:45

חט"צ -ג'

ראשון
בספריה

15:45-16:45

מבוכים ודרקונים

חברת פאזל

ב-ו

ראשון

15:00-16:30

מדע ורפואה

מיכל יחזקאל

ג'-ד'

ראשון

15:00-15:45

א'-ב'

ראשון

15:45-16:30

אלקטרונאי צעיר

אמיר בורוכוביץ

חט"צ'-ד'

ראשון

15:00-16:00

לגו אתגרי

מהנדסים
צעירים

א'-ה'

ראשון

15:00-16:15

בוגרי חוג
לגו אתגרי
וכיתות ה'

ראשון

16:15-17:30

מתחילים

ראשון

15:00-16:00

מתקדמים

ראשון

16:00-17:00

קומיקס ואנימציה ניר מולד

ילדים

גלילגו טכני

שחמט

ליה שוורצמן

יריד חוגים יתקיים בתאריך 28.8.16
ברחבת הדשא המרכזי
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
והיחידה לספורט
מרכז ינוב ,תנובות וגאולים
מדריך

חוג

אמנויות הבמה דנה קבסה

קבוצות גיל ימי הפעילות

שעות הפעילות

חט"צ-ב

שני

16:45-17:45

ג'-ו'

שני

17:45-19:00

ב'-ד'

שני וחמישי

16:30-18:30

טרום חובה

שלישי

גן חובה-א'

שלישי

כיתות ג'-ו'

חמישי

16:00-17:15

כיתות ז'-ח' חמישי

17:15-18:30

חמישי

18:30-19:45

כיתות א'-ג' ראשון

17:00-17:45

כיתות ד'-ו'

ראשון

18:00-19:30

בייסבול

האיגוד
הישראלי
לבייסבול

ג'-ז'

שישי

13:00-15:00

ריקודי עם

רונן עובד

מתחילים

שלישי

20:30-21:30

קפוארה

כרם גבע

כדורשת ילדות ראם
קרונפלד
ילדים
ונוער

כיתות ט'-
יב'
היפ פופ
מתחילים

בר חייטוב

היפ-הופ
מתקדמים

מתקדמים
(הרקדה)

מבוגרים
פילאטיס

בר חייטוב

מבוגרים

21:30-23:30
ראשון

20:30-21:30

יריד חוגים יתקיים בתאריך 30.8.16
בביה"ס אור השרון
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
מרכז עין ורד  /עין שריד
חוג

מדריך

קבוצות גיל ימי הפעילות שעות הפעילות

מדע ורפואה מיכל יחזקאל א'-ב'

רביעי
עין שריד

17:15-18:00

ג'-ד'

רביעי
עין שריד

18:00-18:45

א'-ה'

רביעי
עין ורד

16:30-17:45

ילדים
לגו אתגרי

לגו אתגרי

יריד חוגים יתקיים בתאריך  31.8.16במדשאת עין ורד
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"פרחי ספורט" בלב השרון
במסגרת התוכנית הלאומית במשרד התרבות והספורט,
אנו מציעים לתלמידי כיתות ה'-ו' חוגי ספורט

בעלות של 150

 ₪לחודש בלבד ,פעמיים בשבוע

קבוצת כדורגל בנות
קבוצות ג'ודו בנים ובנות
 החוגים מיועדים לכל תלמיד/ה

 לא נדרש ניסיון קודם !

לתשומת ליבכם !





החוגים יופעלו ע"י מדריכים מוסמכים
ליווי מקצועי של היחידה לספורט במועצה
מותנה במספר נרשמים
אירועי ספורט במהלך השנה

פרטים נוספים ביחידה לספורט טל'09-7960207 :
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
והיחידה לספורט
מרכז כפר הס
חוג

מדריך

קפוארה

כרם גבע

אמנויות
הבמה

דנה קבסה

טרום חובה

שני וחמישי

גן חובה

שני וחמישי

א'-ב'

שני וחמישי

ג'-ד

שני וחמישי

ג'-ד'

רביעי

16:45-17:45

ה'-ו'

רביעי

17:45-19:00

ז'-ח'

רביעי

19:00-20:15

מדע ורפואה

מיכל יחזקאל

כיתות א-ג

ראשון

17:00-17:45

אלקטרונאי
צעיר

אמיר בורוכוביץ כיתות א'-ד' חמישי

16:00-17:00

שילוב
אמנויות
הורים וילדים

עזרא וג'ודי

חט"צ-ב'

חמישי

17:00-18:00

פיטנס TRX

בר חייטוב

נערות
ונשים

שני

18:30-19:30

פיטנס TRX

בר חייטוב

נערות

חמישי

18:30-19:30

פיטנס TRX

בר חייטוב

נשים

חמישי

19:30-20:30

כדורשת
נשים

מיכל שפר

נשים

ראשון

20:30-22:00

ילדים ונוער

מבוגרים
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קבוצות גיל ימי הפעילות שעות הפעילות

יריד חוגים יתקיים בתאריך 28.8.16

15:30-19:30
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
מרכז משמרת
חוג

מדריך

אלקטרונאי אמיר
בורוכוביץ
צעיר
ילדים

שחמט

ליה שוורצמן

קבוצות גיל

ימי הפעילות

שעות הפעילות

כיתות א'-ד'

ראשון

18:00-19:00

מתחילים

חמישי

15:30-16:30

מתקדמים

חמישי

16:30-17:30

יריד חוגים יתקיים בתאריך 4.9.16

FreeImages.com/joana franca
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
מרכז יעף
חוג

מדריך

קבוצות גיל

היפ פופ

בר חייטוב

א'-ו

ראשון

15:45-16:30

אמנויות הבמה דנה קבסה א-ב

ראשון

16:30-17:30

ראשון

17:30-18:30

חט"צ  +טרום
חובה
ילדים
ונוער

ימי הפעילות שעות הפעילות

מדע ורפואה

מיכל
יחזקאל

א'-ב'

ראשון

18:30-19:15

לגו אתגרי

מהנדסים
צעירים

א'-ה'

רביעי

18:10-19:25

בר חייטוב

נשים ונערות

ראשון ושלישי 20:30-21:30

מבוגרים פיטנס

יריד חוגים יתקיים בתאריך 31.8.16
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והיחידה לספורט
מרכז חרות
חוג

מדריך

קבוצות גיל

כדורשת ילדות

ראם
קרונפלד

ימי הפעילות שעות הפעילות

ג'-ו

שני

16:00-17:15

ז'-ח'

שני

17:15-18:30

לגו אתגרי

מהנדסים א'-ה'
קבוצות גיל יפתחו
צעירים
בהתאם לרישום

רביעי

15:00-16:15

היפ-הופ

בר חייטוב א'-ב'

רביעי

17:15-18:00

היפ פופ
נבחרת -מסלול
מקצועי

בר חייטוב קבוצת המשך
קבוצות גיל יפתחו
בהתאם לרישום

רביעי

18:00-19:15

חמישי

17:30-18:15
18:15-19:00

רביעי

9:00-9:45

עיסוי תינוקות

בר חייטוב נשים ותינוקות

רביעי

10:00-11:00

פיטנס TRX

בר חייטוב נערות

שני

19:45-20:45

מבוגרים פיטנס TRX

בר חייטוב נערות

רביעי

19:30-20:30

נשים

חמישי

20:30-21:30

מבוגרים

מותנה
במינימום
נרשמים

20:00-21:00

ילדים
ונוער

התעמלות לגיל
הרך

נירה
בלינסון

גילאי 4-3
גילאי 5-4

התעמלות לאחר בר חייטוב נשים
לידה

יוגה
קבוצת ריצה

נירה
בלינסון

יריד חוגים יתקיים בתאריך  29.8.16ברחבת המגרש
22

המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
קתדרה בלב  -לעניין והשכלה ,קורסים והרצאות למבוגרים
קורס להכרת והבנת אמנות
בהדרכת עדנה גת-רוזנס
מוזמנים להצטרף אל קבוצת אוהבי אמנות המסיירת במוזיאונים ,גלריות ובתי אמנים כדי
להכיר את האמנות הישראלית ואמנות העולם.
אנו מבקרים במיטב המוזיאונים והגלריות בארץ ,מתעדכנים ומשוחחים עם בעלי גלריות,
מתעמקים ביצירות אמנות ואמנים.
הפעילות מתקיימת אחת לחודש ,בימי חמישי ,האיסוף ממועצה אזורית לב השרון.
עלות הקורס  1120₪ל 8-סיורים כולל הסעות והדרכה.

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.
•ממובילי המאבק נגד הכח שת השואה ברשות הפלסטינית.
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  ₪ 1900ל 12-מפגשים בימי שני בקריית חינוך דרור.
ניתן להירשם באמצעות המיניפיי דרך אתר המועצה
www.lev-hasharon.com

לפרטים נוספים מדור חוגים והעשרה 09-7960231
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שני בתרבות
סדרת ההרצאות במרכז הקהילתי דרור ,בשעה 20:30
* רביב דרוקר  * 9.1.2017דניאלה הירש 13.2.2017
* חנה אזולאי הספרי  * 6.3.2017ענב גלילי 15.5.2017
* הרצאה נוספת תפורסם בהמשך *

רביב דרוקר
הפרשן הפוליטי של ערוץ  ,10עיתונאי וכותב מאמרים
פובליציסטיים עבור "גלובס".
מגיש את תכנית התחקירים "המקור" בערוץ 10.
בעבר ,כתב מדיני בגלי צה"ל ומגיש תכניות אקטואליה ,התמקד בעיקר בסיקור פעילותו של
ראש הממשלה ,בעיקר בכל הקשור להיבטים מדיניים.
מאחורי הקלעים של התקשורת והפוליטיקה הישראלית
ההרצאה מתמקדת בעיקר הפעילות שמתרחשת מאחורי הקלעים של הפוליטיקה הישראלית
ובייחוד בקשר שלה עם העיתונות הכתובה והמשודרת .יחסי הגומלין בין כתבים מדיניים
לבין פוליטיקאים ,השפעות של העיתונות על מקבלי ההחלטות ,סיפורים פיקנטיים שאינם
נחשפים בתקשורת ,כמו כן נותן רביב הערכת מצב מדינית ,מדבר על הקשר בין הון ושלטון,
מצב החברה הישראלית ויחסה לפוליטיקה ,פרשיות ראש הממשלה ,ספינים תקשורתיים ועוד.

דניאלה הירש – בשיתוף פורום נשים
צועדים לאיזון כלכלי ולשקט נפשי
מטרת ההרצאה:
•מודעות וחשיבות ניהול כלכלת משק הבית -לנהל ולא להתגלגל.
•למידת מושגי יסוד כלים וטיפים מעשיים להתנהלות
כלכלית נבונה.
•הקניית תחושת מסוגלות ויכולת שינוי בתפיסה ובהתנהלות
כלכלית ביום יום.
נקודות בהרצאה :
•מה הגורמים המניעים אותנו?
•רוצים שינוי...העמקת הידע ושינוי הרגלים
•מהו ניהול כלכלת משק הבית?
•הכנסות והוצאות משק הבית
•איך מתנהלים נכון
•תכנון הוצאות עתידיות
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חנה אזולאי הספרי  -בשיתוף פורום נשים
שחקנית ,תסריטאית מחזאית ודוקומנטריסטית
"רוצה להיות ויויאן לי "? בין זהות לאומנות
חנה אזולאי הספרי ,שחקנית ,תסריטאית מחזאית ודוקומנטריסטית מספרת מה קרה לה
מהרגע שראתה את הסרט "חלף עם הרוח" בקולנוע של שכונה ד' באר
שבע אי שם בשנות השבעים ,איך חלמה להיות כמו ויויאן לי ,הכוכבת
של הסרט ההוא ועד שהבינה מאיזה חומרים היא צריכה לבנות
את דרכה האומנותית.
איך בדרכה להגשמת החלום לגלם תפקיד של ליידי כחולת
עיניים ,לבושה בקרינולינות של אמריקה במאה התשע עשרה,
בנתה קריירה מכובדת בגילום תפקידי נשים (בנות ,נאדיה ,חולה
אהבה משיכון ג ,שבעה ועוד) ובכתיבת מחזות) סליחות ,מימונה
(ותסריטים (שחור ,מעורב ירושלמי ,אנשים כתומים).
חנה מספרת איך ההתחברות חזרה לשורשים העצימה אותה כבן אדם,
הפריחה את דרכה האומנותית והפכה למעיין יצירה בלתי פוסק.
תוך כדי סיפור חייה היא מסבירה את חשיבות ערך קבלת האחר ,את היופי שברב תרבותיות
וטווה את הקשר בין זהות לדרך אומנותית.

עינב גלילי  -בשיתוף פורום נשים
אשת תקשורת מוערכת מזה כעשרים שנה עם ניסיון עשיר ככותבת ומגישה בעיתונות,
ברדיו ,בטלוויזיה ועל הבמה .בעברה לימודי תואר ראשון בפסיכולוגיה ובאמנות רב
תחומית ולימודי פסיכולוגיה קלינית באוניברסיטת תל אביב.
בין התחנות הבולטות בחייה המקצועיים" :העולם הערב" בערוץ  2הניסיוני ,תכנית הרדיו
הפופולרית "היפות והאמיצות" ,תכניות הטלוויזיה "הדקה ה" ," 91 -שולחן ל,"2 -
"העולם הבוקר"" ,משחק מכור"" ,מצב האומה"  .לאורך השנים הייתה חתומה
על טורים אישיים שבועיים בעיתונות הכתובה .בימים אלה משתתפת
ככותבת קומית ופאנליסטית בתכנית הסאטירה השבועית "גב האומה"
בערוץ  10לצד עיסוקיה כמנחה וכמרצה מבוקשת.
בהרצאותיה היא משלבת בין ניסיונה התקשורתי העשיר  -כולל הצצה
אל מאחורי הקלעים של תכניות טלוויזיה מוכרות  -לבין מחקרים
אקדמיים עדכניים בתחום ההומור והקומדיה תוך שילוב דוגמאות והמחשות
משעשעות מחיי היומיום.
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הרגל ההומור
למרות שאנחנו נוהגים לחשוב על הומור כעל כישרון מולד ,אמת היא שחוש הומור הוא יכולת
או הרגל שאפשר לפתח אותו .מתוך ניסיונה המקצועי העשיר כקומיקאית ובהתבסס על
הספרות האקדמית והמקצועית העשירה בנושא ,עינב גלילי מציגה חוקים ו"טריקים "שאפשר
להשתמש בהם בחיי היומיום ,בעבודה ובמערכות יחסים כדי לחיות חיים שיש בהם יותר הומור.
תוך שימוש בראיונות עם קומיקאים ובקטעי סטנדאפ היא מדגימה עקרונות אוניברסליים
שמסתתרים מאחורי כל פרץ צחוק מתגלגל – הפתעה ,דיסוננס ,אמת ,גילוי עצמי – שכל אחד
יכול להשתמש בהם כדי לחיות חיים מצחיקים יותר.
הרצאה נוספת תפורסם בהמשך.
עלות כרטיס להרצאה₪ 55 :
מנוי לחמש הרצאות₪ 225 :

הזמנת כרטיסים :מדור חוגים והעשרה 09-7960230/1

FreeImages.com/Hugo Calheira
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טיולי אתגרים למבוגרים – סולמות וחבלים – הנעה בהנאה
יודפת והר עצמון 4.11.2016

חדש!

אזור הגליל התחתון הוא אזור הררי יפה ופסטורלי ,ובליבו חבוי תל עתיק המשמר את סיפורו
של אחד מהקרבות הראשונים במרד הגדול ,זהו תל יודפת.
נספר את סיפור הקרב תוך הפעלת ציוד ששימש את ה צבא הרומי
בכיבוש העיר.
משם נעפיל אל פסגת הר עצמון לתצפית נהדרת.
נסיים בשני מעיינות מקסימים וסיפורו של אחד ממפקדי צבאו של
מוחמד.

נחל חזורי 10.2.2016
בסוף החורף מתחילה הפשרת השלגים על החרמון והנחלים היורדים ממנו
מתמלאים במים .הפעם נצא לאחד הפלגים המתחילים לזרום במג'דל שמס ,מתחבר לנחל
גובתה וממשיך אל הבניאס.
המסלול קצר ומאתגר בין מפלים ובריכות מים ,מתחת לאחד המבצרים היפים והמיוחדים
בארץ.
המסלול מסתיים באתר ההנצחה של יחידת אגוז ,אתר מרשים ומיוחד.

נחל קומראן 28.4.2016
הנחל נקרא על שם העיירה האיסיית שהתקיימה לפני  2000שנים למרגלותיו.
אופיו ההידרולוגי המיוחד של מדבר יהודה יצר כאן קניון יפה ומרשים ואנו
נגלוש במפליו בעזרת חבלים (סנפלינג).
נחצה את היישוב קומראן ,נעלה אל המפל העליון ונתחיל בגלישה של
שלושה מפלים ,אחד אחרי השני.
בסיום המפל השלישי נגמור את הגלישה בראש מערכת המים של
היישוב ונרד לסיור ביישוב עצמו.

תעלת הירדן המזרחית 23.6.2016
כבר חם ומה נותר לעשות חוץ מאשר לקפוץ למים?
הפעם נשרך רגלנו אל ארץ פלגי המים ,לאחר התמקמות
ליד המים נתחיל בבניית רפסודות שייבנו ממשטחים,
סנדות וג'ריקנים .בגמר הבניה נצא להפלגה ונספר את
סיפור החולה והאגם.
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מרכז המוסיקה
החלה ההרשמה ללימודי נגינה
עם צוות מורים מוסיקאים מקצועיים
כל הכלים בכל הסגנונות
גיטרות – קלאסית  ,חשמלית  ,גיטרה בס
כלי נשיפה – סקסופון  ,חליל צד  ,חצוצרה ,
קלידים  ,פסנתר  ,אורגן  ,תופים  ,כינור  ,פיתוח קול
		
•שיטות לימוד נרחבות
•גישות וטכניקות מגוונות
•יחס אישי .פיתוח יכולת עצמית
•לימודי נגינה דרך החוויה וההנאה ועד
לפיתוח מצוינות במוסיקה

בואו להנות ממגוון רחב
של פעילות מוסיקלית
סדנאות ומפגשים
מוסיקליים
קונצרטים והופעות
נגינה בלהקות והרכבים
מפגש עם אמנים מקצועיים
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מרכז המוסיקה
מרכזי המוסיקה:

CAL S
I
S
U
T

M MEN
ELE

*עין ורד* *עין שריד* *חרות* *משמרת* *כפר הס*
*ינוב* *נורדיה-גנות הדר*
פרויקט כל נשיפה:
לומדים לנגן בחליל ,סקסופון ,חצוצרה
בשיעורים זוגיים או פרטניים
שימוש בכלי הנגינה ללא עלות לתקופת הפרויקט

להקות צעירות:
תלמידים המנגנים במגוון כלים מוזמנים להצטרף לנגינה בלהקות והרכבים עם מנחה
מוסיקלי .המעוניינים יוזמנו לאודישן .

הרכב מבוגרים:
הרכב מבוגרים בהנחיית מנחה מוסיקלי המפגשים יתקיימו אחת לשבוע בשעות הערב
כל היודע לנגן ,לשיר ...מוזמן להתקשר

פרטים נוספים ייעוץ והרשמה –
יפה גמליאל מנהלת מרכז המוסיקה 050-7156863
Yafagam4@walla.com
AL S
C
I
T
המיניפייENדרךUSאתר המועצה
ניתן להירשם באמצעות
M EM
www.lev-hasharon.com
EL
לפרטים נוספים מדור חוגים והעשרה 09-7960231
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29

המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
הצגות ילדים
במרכז קהילתי דרור ,בשעה 17:30

פסטיבל החיות
תאטרון אורנה פורת 26.9.2016

ילד פלא 30.11.2016

ד"ר דוליטל 11.1.2017
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הארנב ממושי 8.2.2017

דלת הקסמים 29.3.2017

הרוח וחליל הקסם 10.5.2017

מחיר לכרטיס ₪ 65
מחיר מנוי של  5הצגות ₪ 275

חדש!

ניתן לרכוש כרטיסים מוזלים דרך מועדוני חבר ,קרנות השוטרים ,הסתדרות המורים ,מועדון
טוב ,בהצדעה ,ארגון המורים ,מגה לאן ,אתר בראבו ,אתר ברלינר הפקות ,אתר מיי קיד ,ויזה
כאל  ,1+1מועדון שלך ,חברת חשמל ,בזק ,הייטק זון.

להזמנת כרטיסים  :מדור חוגים והעשרה 09-7960230/1
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המחלקה לנוער וחינוך משלים
מדור מניעה והסברה

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:
1.1הרצאות – אחת לחודש וחצי תתקיים הרצאת מומחים במרכז קהילתי "דרור",
ההרצאות נבחרות בקפידה בתחומים מגוונים המעניינים הורים בכל הגילאים
2.2סדנאות – במהלך השנה יפתחו סדנאות לפי קבוצות מיקוד ועניין ,בהתאמה
לצרכי הקהילה.
נשמח לראותכם גם השנה לוקחים חלק בפעילות .
פרטים נוספים באתר המועצה
lev-hasharon.com
בברכה,
לירון גלאם
מנהלת מדור מניעה והסברה
לפרטים נוספים והרשמה054-9200133 ,073-2521529 :
liron@lev-hasharon.com
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המחלקה לנוער וחינוך משלים – מדור חוגים והעשרה
בשיתוף מידעת ,ספריה אזורית לב השרון
סינמה לב השרון –
במרכז קהילתי דרור ,בשעה 20:00

חדש!

מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויית "סינמה לב השרון".
נקרין ממיטב הבציר הקולנועי של השנים האחרונות ,סרטים המוערכים על ידי הפסטיבלים
ובעיקר על ידי הקהל ברחבי העולם .בואו לגלות יחד איתנו בין היתר את סרטי האיכות החדשים
והמדוברים ביותר של הקולנוע העולמי.
לצד הסרט יוגש כיבוד קל והרצאה מקדימה של עורך ומגיש התכנית ,איש הקולנוע איתן
מלמד.

23.11.2016
1.2.2017
3.5.2017
28.6.2017
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מידעת  -ספריה אזורית לב השרון
מידעת ספריה אזורית לב השרון ,ממוקמת בקריית החינוך דרור ומציעה פעילויות תרבות לכל
תושבי המועצה.
השאלת ספרים הינה בחינם לכלל תושבי המועצה.
במידעת מקורות מידע מגוונים ואוסף ספרים עשיר ומגוון והרשאות גישה למאגרי מידע
באינטרנט ,כגון ,מכון סאלד ,מפתח חיפה למאמרים ,כותר ספרי עיון של מט"ח וגלים.
הספריה מהווה מקום ללמידה ולעיון מחד ולבילוי בשעות הפנאי והרחבת הדעת מאידך.
לספריה תפיסה קהילתית ואנו שותפים לפרוייקטים קהילתיים ,בית ספריים ,מועצתיים וישוביים.
אנו מציעים שעות סיפור לילדים ,מועדון קריאה ,הרצאות ,מפגשי סופרים ומועדון הסרט הטוב.
לנוחות הקוראים תיבה להחזרת ספרים  24שעות נמצאת בסמוך לשער הכניסה בקרית חינוך דרור.

סניפים:

לספריה האזורית ארבעה סניפים בישובים :צור משה ,עין ורד ,כפר הס וחרות.
השאלת הספרים הינה בחינם לתושבי המועצה .השנה יתקיימו שעות סיפור בכל הסניפים,
התאריכים יתפרסמו בישובים ובספריות.

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

09-7613702/3
meidaat.library@gmail.com
חפשו אותנו בפייסבוק

מידעת  -ספריה אזורית לב השרון
שעות סיפור בספריה האזורית בימי ד' בשעה 17:30
14.9.16

סיפורלה

המטפס הקטן

26.10.16

מיכל חן פיאצ'וטקה

הצב של אורן

9.11.16

סיפורלה

לוויתן ושבלול

14.12.16

מיכל חן פיאצ'וטקה

מר זוטא ועץ התפוחים

18.1.17

סיפורלה

הקטר הכחול שיכול

15.2.17

מיכל חן פיאצ'וטקה

טרמפ על מטאטא

15.3.17

סיפורלה

אבא של עמליה נוסע לאוסטרליה

19.4.17

מיכל חן פיאצ'וטקה

הגמד גמדן והקוסם תותן

3.5.17

סיפורלה

פרפר הזהב והאפונית שאהב

מיכל חן פיאצ'וטקה
21.6.17
עלות לילד ומלווה ₪ 20 :לגילאי 6-3

תירס חם

שעת סיפור מיוחדת בספריה האזורית בימי ד' בשעה 17:30
מיועד לילדים עם צרכים מיוחדים ,בשיתוף מחלקת רווחה וקהילה
21.9.16

מעיין הלל לוין

לקוף יש בעיה

 30.10.16יום א'

סיפורלה

הבית של יעל

16.11.16

סיון יעקובי

אפרוח קטן בא לגן

21.12.16

סיפורלה

הפיל שרצה להיות הכי

25.1.17

סיון יעקובי

הארנב ממושי

22.2.17

סיפורלה

מרק דלעת

22.3.17

מעיין הלל לוין

מיץ פטל

17.5.17

סיפורלה

שמלת השבת של חנהל'ה

סיון יעקובי

כספיון

14.6.17
עלות לילד ומלווה₪ 20 :

סינמה לב השרון – בשיתוף מדור חוגים והעשרה בשעה 20:00
פרטים נוספים בעמוד 33
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עמותה לספורט  -לב השרון
בית ספר לכדורסל –בנים בנות
במתחם בתיה"ס הדר השרון ו בין 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 ,טלפון052-4317095 :
ההרשמה אצל הרכז או בעמותה לספורט09-7964076 :

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.
על האגודה ראה www.acrogym.biz
לנבחרת אקרוג'ים ,נבחרים מתעמלים מתאימים ,מתוך חוגינו בכל מרכזי האימון.
ניהול האגודה ואימון :חגית דיסקין ויהודה הובר 054-3123142 ,054-7517520

ההרשמה בעמותה לספורט לב השרון09-7964076 :
או באולם הספורט אצל רכזי התחום.
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עמותה לספורט  -לב השרון
הערות/אימון נוסף

קבוצה

יום שני

יום חמישי

גן חובה

18:00 – 17:15

18:00 – 17:15

כיתות א'

18:00 – 17:15

18:00 – 17:15

כיתות ב' ,ג' ,ד'
מתחילים

16:00 – 15:00

16:00 – 15:00

נשארים בביה"ס עם תום
הלימודים

כיתות ב' ,ג' ,ד'
מתקדמים

16:00 – 15:00

16:00 – 15:00

נשארים בביה"ס עם תום
הלימודים

עתודה (ה'
ומעלה)

17:30 – 16:00

17:30 – 16:00

נבחרת הדרים *

17:30 – 16:00

17:30 – 16:00

חייבים באימון נוסף ,בווינגייט ,ימי
ג'  ,17:30 – 16:00בעלות נוספת

נבחרת ליגה * 2

18:00 – 16:00

18:00 – 16:00

חייבים באימון נוסף ,בצורן ,ימי ד'
 ,18:00 – 16:30בעלות נוספת

נבחרת ליגה * 1

19:30 – 17:30

19:30 – 17:30

חייבים באימון נוסף ,בצורן ,ימי א'
 ,19:00 – 16:30בעלות נוספת

נבחרת
אקרוג'ים*

21:00 – 18:00

21:00 – 18:00

מתאמנים גם בימי א' ו – ד'
בצורן ובימי ג' בוינגייט ,בעלות
נוספת
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פורום נשים מועצה אזורית לב השרון
"פורום נשים לב השרון פועל להעצמה נשית אישית וקהילתית מתוך שוויון מגדרי .הפורום
מקדם לימוד והרחבת אופקים לנשים בקהילה ,תוך בניית רשתות חברתיות של לכידות קשר
וחוסן קהילתי".

פעילויות הפורום:
•"במזל דגים"  -הפעילות נערכת פעמיים בשנה בערב ראש השנה ובערב פסח.
•מתנדבות הפורום מבשלות את ארוחות החג לתושבי המועצה שאין ביכולתם להכין
ארוחת חג מבושלת ,אנשים בודדים ,חולים ,נכים ,ללא תמיכה משפחתית או בקשיים
כלכליים .הפרוייקט נערך בשיתוף עם מנהיגות צעירה בבתי הספר ,מדור נוער וחינוך
משלים ואוכלוסיית עמותת דורות ,יחד עם קהילת לב השרון התורמים מצרכים ,כסף
וזמן לפעילות.
•ארוע התרמה ל"עמותת חיים"  -פורום נשים לוקח חלק בארגון והפעלת אירוע
ענק שהכנסותיו תרומה לעמותת חיים לילדים חולי סרטן.
•ההפנינג הנערך מידי שנה ביוני הוא אירוע קהילתי ענק של נקודות מכירה ,הפעלה
לילדים והופעות .אירוע ההתרמה של קהילת לב השרון הוא חלק ממערך ארצי ונערך
בשיתוף מחלקות המועצה.
•חדר מתנות  -פעילות אשר נערכת בשיתוף עם ילדי בתי הספר היסודיים במועצה
למען ילדים חולים בבתי החולים שניידר ומאיר.
•"נערות לב השרון"  -פורום נערות לב השרון נועד לטיפוח מנהיגות נערות ,חיזוק
הקשר והלכידות ביניהן ,הקניית כלים להעצמה אישית תוך פעילות למען הנערות
והקהילה הרחבה .הפעילות בשיתוף מחלקת נוער וחינוך משלים.
•הרחבת אופקים  -מפגשי העשרה הכוללים הרצאות ,סדנאות וסיורים בעלי ערך
מוסף להעצמה נשית והנאה .בשיתוף עם מידעת – ספריה אזורית לב השרון ומדור
חוגים והעשרה.
•וועדות קהילה  -פורום הנשים מקדם הקמתם של ועדות קהילה בכל יישובי המועצה
במטרה לתת מענה לצרכי התושבים באירועי שמחה ובימי קושי וחירום.
•מטרת הפעילות היא ליצור חוסן קהילתי תוך קיום קשר הדדי בין התושבים לוועדה
ולמועצה .מתן כתובת לתושבים לפנות לוועדה מרכזת אשר מקשרת בינם ובין גורמים
שונים ביישוב לדוגמא :מר"ב ,ועדת בריאות ,חינוך וכדומה ובין המחלקות השונות במועצה.
•בשעת משבר וחירום ,ועדת הקהילה בכל יישוב תהווה תשתית למכלול האוכלוסייה
ותאפשר מענה בהתאם להגדרת תפקידי צוות פרט משפחה וקהילה בהתארגנות
לשעת חירום.
להצטרפות :איריס ריטוב יו"ר הפורום טל050-5260748 :
הדסה רוסו יועצת ראש המועצה למעמד האישה 050-8882730
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מדור מורשת ישראל

מדור מורשת ישראל במועצה פועל בקהילה למפגשים משמעותיים במעמקים את הזהות
היהודית שלנו ,התרבות היהודית נמצאת על קשת רחבה מאוד של תחומים ממקרא ותלמוד
ועד למוזיקה ותאטרון ,היא קשורה למקורות עתיקים וחדשים ושייכת לכולנו .אנחנו מזמנים
את כולן לבוא  ,לשמוע ולחוות .תכנית שנתית תפורסם בקרוב באתר ובניוזלטר של המועצה.
נתראה!
מיכל חזן – המדור למורשת ישראל 073-2521526
michal@lev-hasharon.com

ליצירת קשר:
מוקד מועצה אזורית לב השרון ,מענה lev-hasharon.com 09-7960200 24/7
מזכירת מחלקת נוער וחינוך משלים adva@lev-hasharon.com 09-7960230
מדור חוגים והעשרה  -לימור אוזן נוי limoro@lev-hasharon.com 09-7960231
מדור מניעה והסברה – לירון גלאם liron@lev-hasharon.com 073-2521529

היחידה לספורט – גילה ברנס 09-7960207

מדור מוסיקה  -יפה גמליאל yafagam4@walla.com 050-7156863
מידעת  -ספריה אזורית לב השרון meidaat.library@gmail.com 09-7613702/3
העמותה לספורט gila@lev-hasharon.com 09-7964076 -

פורום נשים  -איריס ריטוב 050-5260748 :הדסה רוסו 050-8882730

מדור מורשת ישראל – מיכל חזן michal@lev-hasharon.com 073-2521526
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המחלקה לנוער וחינוך משלים מדור צהרונים ומעונות יום
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