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תושבים יקרים, 

עם פתיחת שנת הלימודים תשע”ח 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.
תכניות,  של  רחבה  קשת  במתן  רבה  חשיבות  רואים  אנו 

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.

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

עבור תושבי השרון.

שלכם,
עמיר ריטוב
ראש המועצה

2



3

נהלי הרשמה

לוח חופשות ומועדים תשע"ח

ריכוז פעילויות עפ"י גילאים

חוגי אמנות והעשרה

חוגי מחול וספורט

מרכזי פעילויות החוגים

בית ספר למוסיקה

קתדרה בלב - קורסים והרצאות למבוגרים

סדרת הסיורים הייחודיים לירושלים

קורסים

שני תרבות

שעת סיפור

שעת סיפור מיוחדת

עמותה לספורט לב השרון

מרכז צעירים לב השרון

פורום נשים

מדור מורשת ישראל

פרטים ליצירת קשר

4

6

7

8

12

20

30

32

36

40

42

46

47

48

50

51

54

55

תוכן 
עניינים



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

תקנון חוגים

כללי:

בתאריך . 1 ותסתיים   1.9.17 בתאריך  תחל  תשע”ח  פעילות  שנת 
30.6.18 )מלבד פעילויות שתוחרגנה ממועדים אלו(.

פתיחה וקיום של החוגים מותנה במספר מינימלי של משתתפים, . 2
המשתנה מחוג לחוג, מועצה אזורית לב השרון רשאית להחליט 
על סגירת קבוצה עקב מיעוט משתתפים, גם במהלך השנה כאשר 

הפעילות החלה. 

ימי . 3 החוגים,  זמני  את  לשנות  רשאית  השרון  לב  אזורית  מועצה 
הפעילויות, מבנה הקבוצה והמדריכים בהתאם לצרכים מקצועיים 

וארגוניים. 

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

משתתף בחוג ייחשב כ”רשום” רק לאחר שסיים תשלום וחתם על . 5
תקנון.

מועצה אזורית לב השרון רשאית להפסיק פעילותו של המשתתף, . 6
אם הוא פוגע במהלך התקין של הפעילות, לפי שיקוליה.

תתקיים . 7 לא  להלן,  המפורטים  מיוחדים  וימים  מועד  חג  בימי 
פעילות בחוגים ועבור ימים אלא לא תוחזר תמורה למשתתפים.

לא תתאפשר כניסה לשיעורים ללא מילוי התנאים אלה:

• לאחר 	 וזאת  הפעילות,  להפסקת  תביא  בתשלומים  עמידה  אי 
הודעה מראש.

• שיעור ניסיון יתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה )כמפורט בסעיף 	
עבור  גם  יחויב   בפעילות  להמשיך  המשתתף  ויבחר  במידה   .)4
שיעור  עבור  יחויב  ולא  הרשמתו  תבוטל  ולא,  במידה  זה.  שיעור 

הניסיון.

• בגין 	 השתתפות  להפסיק  רשאית  השרון  לב  אזורית  מועצה 
של  )הן  השוטפת.  בפעילות  הפוגעת  הולמת  שאינה  התנהגות 
ההשתתפות  דמי  יוחזרו  כזה  במקרה  הוריו(.  של  והן  המשתתף, 

היחסיים מיום הפסקת הפעילות. ה
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תשלום:
בכרטיסי  האינטרנט  באמצעות  הפעילות,  תקופת  כל  עבור  מראש,  הינו  התשלום    .1

אשראי במערכת ה-minipay )ניתן להיכנס עם קוד 5005820(.
במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.   .2

לרישום עבור שני אחים – תינתן הנחה של 5% עבור התשלום לילד/ה השני/ה פעמיים    .3
בשנה.

יגבו 20 ₪ עבור דמי רישום לחוג.   .4
עבור המחאה שתוחזר יחויב המשתתף בכיסוי ההוצאות בסך 20 ₪.   .5

ביטוח:
כל משתתפי פעילויות מועצה אזורית לב השרון יבוטחו בביטוח תאונות אישיות בעלות 
יינתן החזר על  משתנה שתיקבע עפ”י סוג הפעילות. במקרה של ביטול השתתפות לא 

תשלום זה. 

נוהל ביטול השתתפות בחוגים:
במקרה בו מועצה אזורית לב השרון מפסיקה את הפעילות, יינתן החזר כספי מלא . 1

מרגע הפסקת הפעילות.

בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה עד ה- 1.4.18  לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות . 2
יהיה רשאי  אותו החודש, המשתתף  חוג מחייב בתשלום מלא של  ביטול  להחזרים. 

להשתתף בחוג עד סוף החודש.

לא תאושר הפסקת תשלום או החזר כספי על ביטול פעילות באופן רטרואקטיבי.. 3

במקרה של ביטול יוחזרו דמי העשרה או תשלום חד פעמי עבור חומרים באופן יחסי.. 4

והעשרה . 5 חוגים  למדור  בכתב  פנייה  לאחר  רק  יטופלו  השתתפות  לביטול  בקשות 
במועצה. ניתן לשלוח הודעת ביטול באמצעות פקס שמספרו: 09-7960255. 

 יש לוודא קבלת הפקס בטלפון: 7960231 / 09-7960230 לא יתקבלו ביטולים  באמצעות 6. 
הטלפון או ע”י המדריכים! ללא הודעה בכתב ייחשב המשתתף כממשיך בחוג.

יש להודיע על ביטול החוג עד ל-25 בחודש, הפסקת התשלום והפעילות תחול החל . 7
מהחודש שאחריו.

במרכז המוסיקה:
• שנת פעילות תשע”ח תחל בתאריך 1.9.17 ותסתיים בתאריך 30.6.18, ישנה אפשרות 	

להארכת חודש נוסף ביולי.
• אחד 	 עם  להחליף  אחראי  יהיה  שונות  מסיבות  לשיעור  להגיע  יוכל  שלא  תלמיד 

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

MINIPAY -רישום באמצעות האינטרנט בכרטיס אשראי במערכת ה
 MINIPAY-ומתחברים ל www.lev-hasharon.com נכנסים לאתר המועצה

)ניתן להיכנס עם קוד 5005820(.
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בתאריכים אלו 
לא יתקיימו חוגים ופעילויות

* חגים ומועדים נלקחו בחשבון 
בעת חישוב העלות ומספר המפגשים

חזרה לפעילותהערותמועדיום בשבועתאריך
ראשון 24.9.17אין פעילותראש השנהרביעי-חמישי20.09.17

ראשון 1.10.17 אין פעילותיום כיפורשישי -שבת29.9.17
ראשון 15.10.17 אין פעילותסוכותרביעי-שישי4.10.17

חמישי 21.12.17אין פעילותחנוכהחמישי-רביעי14.12.17
ראשון 4.3.18אין פעילותפוריםרביעי- שישי28.2.18
ראשון 8.4.18אין פעילותפסחחמישי- שבת22.3.18

עד 18:00ערב יום השואהראשון23.4.2018
עד 18:00ערב יום הזיכרוןראשון30.4.2018

שישי 20.4.18אין פעילותיום העצמאותחמישי 19.4.18
שישי 4.5.18אין פעילותל”ג בעומרחמישי3.5.18

שלישי 22.5.18אין פעילותשבועותראשון-שני19.5.18
סוף שנת שישי30.6.2018

הפעילות
סוף שנת 
הלימודים

לוח חופשות ומועדים לשנת תשע”ח
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ריכוז פעילויות ע”פ גילאים
פירוט החוגים בהמשך החוברת

מבוגריםילדים , גן- ו’     

אמנויות הבמה
כדורשת

קבוצת ריצה 
רכיבת אפניים

היפ פופ
חוגי מוסיקה 

אלקטרוניקה
אמנויות הבמה

לגו הנדסי
טכנו טריק 

טיסנאות
שילוב אמנויות
קומיקס )ציור(
מדע ורפואה 

קפוארה
כדורשת
היפ פופ

שחמט
התעמלות לגיל הרך

אילוף כלבים
ניווט ספורטיבי

כדורגל
כדורסל

אקרובטיקה
חוגי מוסיקה 
הצגות ילדים

נוער ז’-יב’

ריקודי עם
ריקוד מזרחי

יוגה
כושר ופיטנס 

קבוצת ריצה
רכיבת אפניים

ציור 
חוגי מוסיקה

כדורשת נשים

קתדרה בלב
קורסים והרצאות למבוגרים

סינמה לב השרון
שני בתרבות

ייעוץ משפטי
ממזרח למערב

ביה”ס לשפות: שפת הסימנים, 
סיורים 

בניית אתרים
צילום ויצירת אלבום דיגיטלי

ספריה אזורית לב השרון

מדור צעירים

מדור מורשת ישראל

פורום נשים
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בית ספר לאמנויות הבמה
180 ₪ לחודש לגילאי א-ב, 200 ₪ לחודש לגילאי ג-ו. 

220 ₪ לגילאי ז-ט, מינימום 10 משתתפים בקבוצה. 

בית הספר לאומנויות הבמה בהנהלת דנה קבסה – שחקנית, זמרת 
בתאטרון  שחקנית  הקיבוצים,  סמינר  בוגרת  קול  לפיתוח  ומורה 

הקאמרי ובעלת ניסיון רב במגוון תפקידים בתחום.  

רצון  מתוך  ונולד  זו  במתכונת  השלישית  השנה  זו  פועל  הספר  בית 
הילדים  ייחשפו  שבמסגרתן  גיל  מותאמות  תאטרון  קבוצות  להקים 
פיתוח  דרך  התאטרון  מעולם  הבמה  אומניות  של  השפע  למכלול 
אנסמבל  ויצירת  אישית  הדרכה  תיאטרלית, באמצעות  ותנועה  קול 
המעניק חופש יצירתי תוך כדי מתן תשומת לב ועבודה אישית לכל 
תלמיד, וזאת על ידי תרגילים לחיזוק הביטחון העצמי, פיתוח הדמיון 
והיצירתיות, עבודת שחקן דרך הגוף ומציאת דרך התבטאות אישית 
על הבמה, פיתוח קול ופיתוח שמיעה מוזיקלית ועבודה על מקצבים. 

שנת  ובסוף  שנה  אמצע  מופע  פתוח,  שיעור  יתקיים  השנה  במהלך 
מחזה  שתכלול  הצגה  תאטרון  באולם  קבוצה  לכל  תועלה  הפעילות 
ושירים שילמדו במהלך השנה ויוקלטו ע”י התלמידים באולפן הקלטות 
יגבה במהלך  בנוסף לתשלום החודשי  בלבד(.  ג-ח  לגילאי  )הקלטות 
השנה תשלום חד פעמי עבור הוצאות מופעים *)הכוללים תלבושות, 

אולם, הגברה, תאורה, איפור והקלטות בהתאם לקבוצת גיל(.
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שחמט
180 ₪ לחודש  )מינימום 7 משתתפים בקבוצה(

שנה,   4000 קרוב  לפני  שהומצא  השחמט,  משחק 
מקנה  המשחק  למידת  בעולם.  העתיק  המשחק  הנו 
בו  ומפתחת  גבוהות,  וריכוז  חשיבה  יכולות  לתלמיד 
את הסבלנות וכיבוד הזולת.  השחמט הוא ענף ספורט 
 תחרותי שבו אפשר להגיע להישגים אישיים וקבוצתיים.

אזורים  בין  נבחרות  בטורניר  נשתתף  השנה  במהלך 
שונים. 

תכנית לגו אתגרי - חברת מהנדסים צעירים
180 ₪ לחודש )מינימום 12 משתתפים בקבוצה(

החוג מיועד לגילאי כיתה א’-ו’

שימושיים  כלים  מקבלים  הילדים  אתגרי  לגו  בחוג 
במקצועות המחשבתיים  להצלחה  בעתיד  אותם  שימנפו 
והמדעיים. באמצעות הסברים פשוטים ומשחקים מהנים 
הפיזיקה  בתחומי  עצמם  להעשיר  אצלנו  לומדים  ילדים 
לכל  אותם  ישמשו  והמכניקה, אשר 
חברתיים  כישורים  גם  כמו  החיים, 
להם  שיזרו  נוספות  ותכונות 

להתקדם.
ילמדו  צעירים  מהנדסים  בחוגי 
מעולם  שונים  ערכים  ילדיכם 
תוך  מתקדמת  ברמה  המדעים 

אווירה חינוכית ומהנה.

טכנו-טריק - חברת ממריאים
190 ₪ לחודש+ 385 ₪ תשלום חד פעמי לערכה )מינימום 9 משתתפים בקבוצה(

החוג מיועד לגילאי א-ד

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תאורטי בנושאי חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה.
מונעים  דגמים  רובוט מהלך,  דינוזאור,  כגון:  הרובוטיקה  ייחודיים בתחום  מודלים  בניית 
ועוד. הקורס משפר את יכולות החשיבה, תורם רבות לפיתוח המוטוריקה העדינה ומקרב 

את הילדים לתחומי עניין טכנולוגים מגוונים.
המשתתפים בונים ומקבלים הביתה את כל הדגמים שיבנו במהלך השנה!
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פלאי התעופה - חברת ממריאים
לערכה  פעמי  חד  תשלום   ₪  325 לחודש+   ₪  180

)מינימום 9 משתתפים בקבוצה(
החוג מיועד לגילאי א-ד

טיסנאות הוא התחביב הנפוץ ביותר המאפיין יכולות טכניות גבוהות אשר תורמות לפיתוח 
מיומניות חשובות כגון: כושר ריכוז, דיוק, שיפור המוטוריקה הקלה והקואורדינציה.

ועוד.  קרב  מטוסי  פרופלור  טיסני  מקלע,  טיסני  מהיד,  השלכה  טיסני  יבנו  המשתתפים 
בסוף השנה יהיה פרויקט סיום. המשתתפים בונים ומקבלים הביתה את כל הדגמים שיבנו 

במהלך השנה!

מדע ורפואה 
וחומרים  לערכה  פעמי  חד  ש”ח   260  + לחודש   ₪  180

)מינימום 10 משתתפים בקבוצה(

המתרחשים  ותהליכים  האדם  בגוף  מערכות  נכיר  בחוג 
בגופנו, החל ממערכת הנשימה ועד למוח של האדם הבוגר. 
כאשר  והביולוגיה  הכימיה  מתחום  מדעיים  ניסויים  נערוך 
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. 

אלקטרונאי צעיר 
180 ₪ לחודש 250+ ₪ חד פעמי לערכה וחומרים

)מינימום 8 משתתפים בקבוצה(

הצטרפו לנבחרת חוגי האלקטרוניקה של 
ילדי ישראל, אוהבים גאדג’טים, מכשירים 
להמציא  רוצים  מתקדמים?  טכנולוגיים 
דברים אטרקטיביים, שימושיים ומגניבים?

לגלות,  לחקור,  ונהנים  סקרנים  אתם 
אתם  אם  בעצמכם?  ולבנות  להמציא 

עצמכם  את  ולהעשיר  ללמוד  לתקן,  להרכיב,  לפרק,  אוהבים: 
תיבת  כגון:  מכשירים  בונים  לכם:  להציע  מה  לנו  יש  אז  בידע... 
מנגינה, נצנץ אלקטרוני, משחק היד היציבה, משחק טריוויה ועוד 

הפתעות מחשמלות...
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המאלף של המשפחה - חוג אילוף כלבים 
לילדים 

180 ₪ לחודש )מינימום 8 משתתפים בקבוצה(

או  כלבים  להם  שיש  לילדים  שמיועד  חוויתי  חוג 
שמעוניינים לאמץ כלב.

הגוף שלו,  הכלב, את שפת  להבין את  ילמדו  הילדים 
הכלב,  מול  שלהם  הגוף  בשפת  ביטחון  לשדר  כיצד 

רגישות לצרכים ולרצונות שלו. 
בנויות  בחוג  לומד  הילד  אותן  )אילוף(  שיטות האימון 

על חיזוקים חיוביים, כשהקריטריון עולה בהדרגה תוך יצירת הצלחות – לכלב ולילד.
כל מפגש הילדים ילמדו פעולה חדשה בצורת משחק עם הכלב, אותה יוכלו לתרגל לבד 

בין המפגשים וכך יאלפו בעצמם את הכלב של המשפחה.
בכל מפגש נאלף כלב של משתתפי החוג.

ציור איור וקומיקס
220 ₪ לחודש כולל חומרים )מינימום 8 משתתפים בקבוצה( 

החוג מיועד לגילאי ג-ו 

כתיבת  איור,  כולל  קומיקס,  יצירת  ילמדו המשתתפים את השלבים של  החוג  במסגרת 
רעיונות  של  חופשי  ביטוי  יעודד  החוג  מאויר.  ותוכן  דמות  צורה,  בין  ושילוב  טקסטים 

בנושאים שונים.

שילוב אמנויות
180 ₪ לחודש + 200 ₪ חד פעמי לחומרים

)מינימום 8 משתתפים בקבוצה(
לגילאי א-ו

חוג יצירה עם מורה בכירה מוסמכת לאומנות 
החוג  לילדים.  חוגים  בהעברת  רב  ותק  עם 
על  דגש  תוך  שונים  בחומרים  עבודה  משלב 
בפייטים,  ניצור  אנו  לילד.  שימושיות  עבודות 
ניצור  ועוד.  סול  לבד,  בדי  פרוות,  חרוזים, 
על  בובות  מראה,  על  צריבה  כגון  עבודות 
בד משי איתור קופסאות עץ  ציור על  פרווה 

ועוד. 
רקימה,  תפירה,  של  בטכניקות  נתמקד  בחוג 

אריגה, קליעה.



ניווט ספורטיבי )האיגוד לספורט הניווט בישראל(
180 ₪ לחודש )מינימום 9 משתתפים(

החוג מיועד לגילאי ג-ו

ספורט הניווט משלב יסודות גופניים ושכליים, המשתתפים ילמדו את 
ייבחנו את  יסודות הניווט, התמצאות בשטח באמצעות מפה ומצפן, 
תנאי השטח. המנצחים הם אלו שעברו את המסלול בזמן הקצר ביותר.

כדורשת
150 ₪ לחודש )מינימום 12 משתתפים בקבוצה(

על  המבוסס  תחרותי,  קבוצתי,  כדור  משחק  הינו  הכדורשת  משחק 
חוקי הכדורעף ומתקיים על מגרש הזהה לזה של הכדורעף עם שוני 
מותרת  וכן  בו  לחבוט  ולא  הכדור  את  למסור  יש  בכדורשת  בסיסי, 
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.

ריקודי עם - )חוג ערב( בהדרכת רונן עובד
30 ₪ למפגש

ט
ור

פ
ס

 ו
ול

ח
מ

י 
וג

ח
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מחול מזרחי - בהדרכת סיון יפת 
פסיכותרפיסטית גופנית ובוגרת קורס הדרכה למחול מזרחי במכון וינגייט 

200 ₪ לחודש 

לנשיות  וחיבור  עוצמה  ושחרור,  חופש  של  במרחב  לנוע  לנו  מאפשר  הבטן  ריקודי  חוג 
הריקוד מותאם לגוף הנשי, מסייע לחיטובו משפר את היציבה ומעלה את הביטחון העצמי.

החוג מתאים לכל אישה ולכל גוף.

המרכז הישראלי לקפוארה – לב השרון 
165 ₪ לחודש פעם בשבוע, 185 ₪ לחודש פעמיים בשבוע.

הכל מתחיל במילה הטובה, בחיזוק הנכון, ברצון להעצים את הילדים

היום הדבר שחסר לילדים יותר מכל הוא הביטחון. הביטחון העצמי אשר משרת היטב את 
אלו אשר “זכו” בו. רובנו יודעים שהוא קיים בכל אחד מאיתנו אך לא כולנו הצלחנו למצוא 

אותו. אז בוא נחשוב על ילד שעובר את חיי היומיום בעולם התחרותי שלנו. 
חוסר הבטחון  הנייד,  לטלפון  עוברים מהמציאות למסך, ממגרש המשחקים  הם  כאשר 

פוגע עוד יותר, ויש לכך השלכות! לכן החיוביות חשובה, והיא הדרך.

רק  לא  הסבלנות.  ומלוא  הלב  תשומת  מלוא  את  לילדים  לתת  מנסים  אנו  שבה  הדרך 
מאיתנו, אלא גם אחד לשני. כל זאת תוך הצבת גבולות ברורים!

איך אנו עושים זאת בצורה חיובית? בקפוארה! הקפוארה הפכה ממה שהכרתם כאומנות 
לחימה המשלבת ריקוד לכלי חינוכי חזק מאוד. עבור הלומדים והמלמדים יחדיו.

כלי חינוכי, מעשי ועוצמתי, שעוטף ומעניק ביטחון עצמי וערכים חברתיים בעזרת השילוב 
באמצעות  הגוף  של  הפיזי  האימון  של 
אשר  האלמנטים  שלל  על  הקפוארה, 
מלווים אותה, לבין הכיף הגדול ששורר 

בשיעורים.

הדדי  כבוד  משחקים,  באמצעות 
אנו  וכנים,  אמיתיים  חיוביים  וחיזוקים 

מעניקים חינוך ברמה הגבוהה ביותר

חדש!
תפתח קבוצה לילדים עם 

צרכים מיוחדים 
ליצירת קשר 

כרם גבע: 054-5838032
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סטודיו 
Dance-b

בניהולה של בר חיטוב

כושר ופיטנס
260 ₪ לחודש  - פעמיים בשבוע )מינימום 10 משתתפים בקבוצה(

בעולם  חמים  הכי  הטרנדים  אימונים,  של  עצום  מגוון 
להעלאת  ויציבה  תומכת  במסגרת  והתנועה  הפיטנס 
מתאמן  כל  של  האישיות  המטרות  והשגת  הכושר 
)מעקב וליווי אישי!( אירובי דאנס, עיצוב וחיטוב הגוף, 
 ,HIIT ,זומבה, עיצוב דינאמי, קיקבוקס, אימון פונקציונלי

אימון מחזורי, דאנס אקסטרים ועוד...
* לנרשמים תינתן אופציה: 

וליווי  מעקב  תזונה  המלצות  אישית,  אימונים  תכנית 
היעדים  להשגת  עד  וממוקד  מקצועי  באופן  אישי 

בתוספת 100 ₪ 

היפ פופ ואמנות המחול פעם בשבוע 
180 ₪ לחודש )מינימום 10 משתתפים בקבוצה(

לירי,  ג’אז  מודרני,  ג’אז  דאנס,  סטריט  פופ,  היפ  סגנונות:  מגוון  נלמד  השנה  במהלך 
ברייקדאנס, שיעורי מתיחות וטכניקה. בסיום שנה נעלה מופע מרהיב.

לתשלום תתווסף עלות חד פעמית של 150 ₪ לפעילות העשרה:
סדנת אמן    0
תלבושות סוף שנה  ושני כרטיסים למופע סיום  0
סדנת כושר ותזונה  0



היפ פופ ואמנות המחול - פעמיים בשבוע
275 ₪ לחודש 

)מינימום 10 משתתפים בקבוצה(
  

במהלך השנה נלמד מגוון סגנונות: היפ פופ, סטריט 
שיעורי  ברייקדאנס,  לירי,  ג’אז  מודרני,  ג’אז  דאנס, 

מתיחות וטכניקה. בסיום שנה נעלה מופע מרהיב.
 ₪  150 של  פעמית  חד  עלות  תתווסף  לתשלום 

לפעילות העשרה:

סדנת אמן    0
תלבושות סוף שנה  ושני כרטיסים למופע סיום  0
סדנת כושר ותזונה  0

  

היפ פופ נבחרת ייצוגית 
מחול,  שיעורי  כוללים:  המפגשים   - לחודש   ₪  150
ליווי מקצועי, עמידה על במה, חזרות וחיזוק הביטחון 

העצמי.  

מיועד לרקדנים מוכשרים ורציניים שרוצים להרחיב 
את  ולייצג  בתחרויות  ולהשתתף  האימונים  את 

המועצה בהופעות פנים וחוץ.
דרישות להשתתפות בנבחרת: 

הרשמה לחוג היפ פופ ואמנות המחול  0
לעבור אודישן )יפורסם בהמשך( 0
רצינות ומחויבות  0

הגעה לאימונים במרכז קהילתי דרור  0

15
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יוגילאטיס - מדריכה: נירה בלינסון 
180 ₪ לחודש

השילוב המושלם בין רצפי תנועות היוגה ובין הדיוק והיציבה של הפילאטיס. 
חיזוק Core תוך תנועה ונשימה. באימון מאתגר ודינמי. 

 התעמלות לגיל הרך - מדריכה: נירה בלינסון
150 ₪ לחודש

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

כשיוגה ופילאטיס 
נפגשים 



“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

מספר המקומות מוגבל, הזדרזו להירשם!

לתשומת ליבכם!
החוגים יופעלו ע”י מדריכים מוסמכים

ליווי מקצועי של היחידה לספורט במועצה
מותנה במספר הנרשמים

ארועי ספורט במהלך השנה

פרטים נוספים ביחידה לספורט: 09-7960207, 09-7960209

בלב השרון" פרחי ספורט"

,במסגרת התוכנית הלאומית במשרד התרבות והספורט

חוגי ספורט' ו-'אנו מציעים לתלמידי כיתות ה

פעמיים בשבוע, לחודש בלבד₪ 150בעלות של 

קבוצת כדורגל בנות  
(ס בלב הפרדס"יתקיים בביה)

קבוצת אתלטיקה בנים ובנות
(ס בין ההדרים"יתקיים בביה)

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

09-7960207:'פרטים נוספים ביחידה לספורט טל

09-7960209

קבוצת רוגבי בנים ובנות  
(ס בכר רוסו"יתקיים בביה)

קבוצת 
כדורגל בנות

תתקיים בביה"ס 
בלב הפרדס

קבוצת אתלטיקה 
בנים בנות

תתקיים בביה"ס 
בין ההדרים

קבוצת רוגבי 
בנים ובנות

תתקיים בביה"ס 
בכר רוסו

* החוגים מיועדים לכל תלמיד/ה * לא נדרש נסיון קודם



כושר קרבי
מחיר לפעם בשבוע 190 ₪ 

פעמיים בשבוע 250 ₪
שלוש פעמים 300 ש”ח

למערך  ומנטאלית   פיזית  נוער  בני  הכנת 
הכנה  צה”ל  של  העילית  ויחידות  הלוחם 
למסעות ארוכים בדגש על ריצה, פיתוח כוח, 

ספרינטים.

קבוצת ריצה 
פעם בשבוע 190 ₪ 

פעמיים בשבוע 250 ₪
3 אימונים 300 ש”ח

ואיך  נכון  לרוץ  איך  ללמוד  בואו 
תגלו  אתנו  אישיים,  הישגים  לשפר 

שאפשר לרוץ וגם לחייך.
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הטריאתלון משלב ענפים שונים בספורט: שחיה רכיבה וריצה. 
כשכל אחד מהם דורש מיומניויות וכישורים שונים. הטריאתלון מאתגר את הגוף והנפש, זה 
ספורט המשלב אתגר אישי, פעילות חברתית ומתאים לספורטאים תחרותיים וספורטאים 
חובבים, אבל מעל הכל הטריאלתון הוא כיף גדול, מועדון The Buttons הגדול ביותר באזור 

השרון בניהולו המקצועי של גיא כפתורי מגיע לאתגר את ספורטאי לב השרון.

ימי אימונים: 
יום רביעי - אימון משולב אופניים וריצה שעה 17:15-18:15

יום חמישי - אימון שחיה 17:00-18:00 או 16:00-17:00 
אימוני השחייה יתקיימו בבריכת חרות או פולג בתאום אישי לפי גיל ורמה.

לתיאום 050-6544644

חדש חדש !! 

טריאתלון The Buttons ילדים ונוער לב השרון

מכיתות ב – ה וכיתות ו ועד כיתות ח

מחיר 300 ₪ לחודש
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מרכז בכר רוסו- ביה”ס בצור משה

שעות פעילות קבוצת גילמדריךחוגיום

ראשון

טכנו טריק 
א-ו

15:00-17:00
15:00-17:00א-דחברת ממריאים

16:15-17:30א-ומנהנדסים צעיריםלגו אתגרי  

ראשון
15:00-16:00  א-וליה שוורצמןשחמט 

16:00-17:00א-דחברת ממריאים טיסנאות 

14:45-15:30א-ומיכל יחזקאלמדע ורפואה ראשון

15:00-16:30ד-ואיגוד הניווט ספורט הניווט שני

41 www.portalemekchefer.co.il  2017 פורטל עמק חפר  גליון בית ומטפלים חורף

Kofinasbistro  , קופינאס  www.kofinas.co.il | 09-7722672 | מושב צור משה

אוכל. משפחה. חברים

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 27.8.17 בשעה 17:30 - ברחבת הדשא המרכזי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות
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מרכז ינוב, תנובות וגאולים

יום היום דיום גיום ביום א 

מועדון תנובות 
קפוארה

17:15-19:00

אמנויות 
הבמה

16:00-18:00
ד-ו

15:50-17:00
א-ג

17:00-17:50

קפוארה
17:00-19:30

מחול 
מזרחי
20:00

בית ספר 
אור השרון

טכנו טריק 
א-ד

17:15-18:15
    

בית העם
גאולים

היפ פופ
16:00-17:00

 
ריקודי עם

 20:00
  

מגרש
כדורשת

נערות וילדות
17:30-20:00

    

קבוצת ריצה - נוער ומבוגרים: 20:00-21:00חוץ
* ייתכנו שינויים במערכת השעות

נמשכת ההרשמה
לצהרוני לב השרון

בצהרונים שלנו הכיף שלהם השקט שלכם
מועצה אזורית לב השרון

מחלקת נוער וחינוך משלים
מדור צהרונים ומעונות יום

היסודיים  הספר  ובבתי  הילדים  בגני  צהרונים  המועצה  תפעיל  תשע”ח  הלימודים  בשנת 
לתלמידי כיתות חט”צ – ב’. בהתאם לחוק הצהרונים תכנית "ניצנים". הצהרון שלנו הינו 
ולהורים. הצהרון פועל  ואיכותי לילדים  מסגרת חינוכית המשכית הנותנת מענה מקצועי 

בשיתוף מחלקת החינוך ובתי הספר. 

ימי פעילות א’-ה’  ׀  שעות פעילות מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00.

לפרטים והרשמה 09-7960230/261
הזדרזו להרשם והבטיחו את מקומכם.

בצהרון שלנו:
ארוחת צהרים חמה   ׀   צוות חינוכי מקצועי ומיומן   ׀   יחס אישי לכל ילד

2 חוגים בשבוע  ׀   פעילות חברתית חווייתית.  )מותנה במינימום מספר משתתפים(

ובחופשות משעה 07:40-16:30

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 27.8.17 בשעה 17:30 - ברחבת מועדון תנובות



כפר הס
יום היום דיום גיום ביום א 

  בית התרבות
אלקטרוניקה 

א-ג
16:00-17:00

אמנויות
הבמה

ד-ו
18:00-19:10

ז-ט
19:10-20:30

פסנתר 
)שעות ייסגרו 

בהמשך(

בית החבר 

טכנו טריק
א-ד

16:00-17:00

שילוב
אמנויות

ג-ו
16:00-17:30

 
קומיקס

ג-ו
17:30-18:30

טיסנאות
א-ד

17:00-18:30

מדע ורפואה
17:00-17:45

שילוב
אמנויות

א-ב
17:30-18:30

  

אילוף 
כלבים

א-ו
16:00-17:00

מרפסת 

היפ פופ
א-ט

18:00-20:00
)לפי גיל(

קפוארה
גן-ו

16:00-19:00
 

מחול מזרחי 
לנשים 

20:00-21:00

קפוארה 
גן-ו

16:00-19:00

כושר ופיטנס 
למבוגרים 
20:15-21:15

    

אולם הדר 
השרון

כדורשת
נשים

20:30-21:45
    

בית ספר 
הדר השרון/
בין ההדרים 

    
ספורט 
הניווט

15:00-16:00

מוסיקה מוסיקה מוסיקה מוסיקה מוסיקה חדר מוסיקה 

מנוי
הצגות

תיאטרון אורנה פורת
בכפר הס

עלות כרטיס: 35 ₪, למנוי ולכל 4 הצגות: 120 ₪

שבת הזהב

עכבר העיר 
עכבר הכפר

האוצר 
שאינו נגמר

מרק כפתורים

25/4
7/2

ימי ד’

6/6

20/12

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 27.8.17 בשעה 17:30 - ברחבת הדשא המרכזי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

ניתן לרכוש דרך מזכירות היישוב. 22



בגדים, נעליים, תכשיטים, 
אקססוריז...

בית מלאכה

10:00-13:00
16:00-19:00

שישי 09:00-14:00

שעות פתיחה:

Waze -עדילי” ב“

054-4441074
מרכז יבולים 13, כפר הס



מרכז עין שריד

יום היום דיום גיום ביום א 

מועדון 
נוער 1

 
טיסנאות

א-ד 
 16:00-17:00 

מדע ורפואה
א-ו

16:30-17:15

מועדון 
נוער 2

 
טכנו טריק

א-ו
17:30-18:30

 

מועדון 
נוער 3

לגו
א-ו

16:45-18:00
 

 האולם
 

   
היפ פופ 

א-ט
18:00-19:00

   
כושר ופטנס נשים

19:00-20:00

בית 
הקשיש

 פסנתר
תנועה

לגיל הרך 
 17:00-18:00

מוסיקה גיטרה

  פיתוח קול   

   חוץ
רכיבת אפניים 

לכל הגילאים
16:30-20:00

 

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 3.9.17 בשעה 17:30 - ברחבת המועדון עין ורד

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

24
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מרכז משמרת

יום היום דיום גיום ביום א 

מועדון חדש 

אלקטרוניקה
א-ו

16:30-17:30
גיטרה גיטרה

שחמט 
א-ו

15:00-17:00

 קלידים   גיטרה

  סקסופון
אמנויות הבמה
16:45-17:55

 

מועדון לחבר
טכנו טריק

א-ד
17:30-18:30

  
התעמלות לגיל הרך

 17:00-18:00

מרכז יעף

יום היום דיום גיום ביום א 

מועדון

מדע ורפואה 
16:00-16:45

כלי נשיפה   
היפ פופ

15:45-17:15

 
כושר ופיטנס 
20:30-21:30

 
כושר ופיטנס 
20:30-21:30

 

שירות 
פסיכולוגי 

 
טיסנאות 

א-ו
17:15-18:30

 גיטרה  

קבוצת ריצה - 19:45-20:45חוץ

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 30.8.17 
בשעה 17:30 ברחבת המועדון

יריד חוגים יתקיים בתאריך 30.8.17 בשעה 17:30 ברחבת המועדון

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

* ייתכנו שינויים במערכת השעות



מנוי
הצגות

ניתן לרכוש דרך מזכירות 
היישוב.

הנעליים של
אדון סימון 

תאטרון 
אורנה פורת

הענק הכי גנדרן
תאטרון אגדית

חברים על הגשר 
תאטרון

אורנה פורת

קורצ’אק 10 
קופסאות 
גפרורים 
תאטרון 

אורנה פורת

14.3.18

15.11.1728.5.18

1.1.18

מרכז עין ורד

יום היום דיום גיום ביום א 

 קראוון
קומיקס 

ג-ו
18:00-19:00

   

 
ציור מבוגרים 
19:15-20:15

 
שחמט 

א-ו
17:30-18:30

מדע ורפואה 
א-ו

17:30-18:15

 מועדון נוער 
אמנויות הבמה 

16:15-20:30
   

     מועדון תרבות 
     האולם

חוץ  - מגרש

כדורשת 
נערות

18:30-19:30
  

רכיבת 
אפנים

לכל הגילאים  
16:30-20:00

 

הכנה לצה"ל
18:30-19:30

אולם הדר 
השרון 

כדורשת נשים 
20:30-22:00

    

מוסיקה מוסיקה מוסיקהמוסיקהחדר מוסיקה 

קבוצת ריצה - יום ושעה ייסגרו בהמשך חוץ

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 3.9.17 בשעה 17:30 - ברחבת המועדון עין ורד

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

עלות כרטיס: 35 ₪
למנוי ולכל 4 הצגות: 120 ₪

26



ועד עין ורד מזמין אתכם למפגש מרתק 
עם הבמאי עדי הראל בסרטו

שמוליק קראוס -
"מאחורי עיניים כחולות"

הבמאי עדי הראל ליווה את שמוליק קראוס אבי הרוק הישראלי 
בחמש השנים האחרונות של חייו ותיעד הכל במצלמתו. 

הסרט מתאר אדם עם בעיה נפשית שאחראי לכמה מן הלחנים הכי מרגשים בזמר 
העברי, זאת לצד התנהגות אלימה, אשפוזים וניתוק מבני משפחה

בתום הקרנת הסרט תהיה שיחה עם הבמאי

עלות למשתתף: 
20 ש"ח במכירת כרטיסים מוקדמת

30 ש"ח בארוע

הסרט 66 דקות.
התכנסות   20:30

הקרנה   21:00
שיחה עם הבמאי    22:10

לפרטים נוספים והרשמה:
ועד מקומי עין ורד 077-7020052

tarbuteinvered@gmail.com
27



מרכז חרות

יום היום דיום גיום ביום א 

   שעת סיפורגן תלתן

יוגה 
והתעמלות 

לגיל הרך
17:00-18:00

     

שילוב 
אמנויות 

ג-ו
18:30-20:00

 בית החבר 
היפ פופ

 15:30-17:00
 

שחמט 
א-ו

16:00-17:00
 

  
טכנו טריק 

א-ד
17:00-18:00

 
היפ פופ

17:00-20:00

יוגה 
ופילאטיס
לנשים 

20:30-21:30

    
כושר 

ופיטנס 
20:00-21:00

 

חדר 
מוסיקה 

מוסיקה מוסיקהמוסיקהמוסיקהמוסיקה 

מקלט 
מוסיקה 

מוסיקה מוסיקהמוסיקהמוסיקהמוסיקה 

אולם הדר 
השרון

כדורשת 
20:30-21:45

    

קבוצת ריצה - יום ושעה ייסגרו בהמשךחוץ

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים

יריד חוגים יתקיים בתאריך 31.8.17 בשעה 17:30 ברחבת המגרש

* ייתכנו שינויים במערכת השעות
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• קורס קונדיטוריה ואפיה לנוער •

זה הזמן לחוויה מתוקה בסדנת 
הקיץ של מרכז החוויות 

והטעמים של רולדין.
רישום עצמאי באתר

roladin.co.il

יסודות הקונדיטוריה ב-3 שיעורים 
המועברים ע"י קונדיטורית מרולדין
הקורס הקרוב יתקיים ב-14.8.17

Karin@roladin.co.il להרשמה ופרטים נוספים 054-2576885 או

 גיל 
10-18

סדנאות קיץ 
לילדים ברולדין
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• קורס קונדיטוריה ואפיה לנוער •

זה הזמן לחוויה מתוקה בסדנת 
הקיץ של מרכז החוויות 

והטעמים של רולדין.
רישום עצמאי באתר

roladin.co.il

יסודות הקונדיטוריה ב-3 שיעורים 
המועברים ע"י קונדיטורית מרולדין
הקורס הקרוב יתקיים ב-14.8.17

Karin@roladin.co.il להרשמה ופרטים נוספים 054-2576885 או

 גיל 
10-18

סדנאות קיץ 
לילדים ברולדין
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בתוכנית  בסט  בן  ושי  פרינץ’  עופרי 
הטלוויזיה       

בהנהלת יפה גמליאל

גבוהה  ברמה  מוסיקלי  חינוך  מציע  השרון  לב  למוסיקה  ספר  בית 
לילדים, נוער ומבוגרים. עם צוות מורים ומוסיקאים מקצועיים.

שיטות לימוד נרחבות, גישות וטכניקות מגוונות ויחד אישי המותאם 
לפיתוח  ועד  והנאה  חוויה  דרך  לומדים  התלמידים  תלמיד.  לכל 
מצוינות ונגינה, משתתפים בקונצרטים, בסדנאות, פסטיבלים ומפגש 

עם אומנים. 
מרכז המוסיקה מכין את תלמידיו למגמת מוסיקה ועד לבחינות בגרות 

ורמת רסיטל בנגינה.

כלי הנגינה:
כלי נשיפה – סקסופון, קלרינט, חליל צד וחצוצרה.

גיטרות – קלאסית, אקוסטית, חשמלית וגיטרה בס.
פסנתר, תופים, כינור, פיתוח קול.

ג’ז,  ורוק,  הלימוד כולל סגנונות מוסיקליים שונים, מקלאסי ועד פופ 
אתטני, ליווי, אילתור ונגינה בהרכבים.

מרכזי המוסיקה: 

משמרתחירותעין שרידעין ורד

יעףעזריאלינובכפר הס

בני דרורניצני עוזנורדיה

30



צוות המורים: 
פסנתר:

חלי צינמן
אירנה וינוקורוב

פנינה אויגמן 
ורדית מזמר

איתי זיו

גיטרה:
ניצן ברגר
אריאל גז
נרי לנצנר
שקד לוי
זיו פרין

סער יפה

תופים:
טל תפוחי

זאביק ויזנבסקי
חגי שלזינגר

כלי נשיפה:
סקסופון, חליל צד,

קלרינט, חצוצרה.
אסף ברק
חגי ברטל
רגב יאירי

הרכב פופ רוק

הרכב מבוגרים:
הרכב מבוגרים בהנחיית 

מנחה מוסיקלי 
המפגשים יתקיימו אחת 

לשבוע בשעות הערב
כל היודע לנגן, לשיר... 

מוזמן להתקשר.

בתוכנית  בסט  בן  ושי  פרינץ’  עופרי 
הטלוויזיה       

פרטים נוספים ייעוץ 
והרשמה:

יפה גמליאל מנהלת 
מרכז המוסיקה
050-7156863

Yafagam4@walla.com

ניתן להירשם באמצעות 
המיניפיי דרך אתר המועצה

www.lev-hasharon.com

לפרטים נוספים 
מדור חוגים והעשרה

09-7960231
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בשיתוף 
ספרייה אזורית 

דני ינאי - מרצה וצלם אנתרופולוגי

8 הרצאות על תרבויות 
ברוח אנתרופולוגית ממזרח למערב 

מרהיבים,  בצילומים  מלוות  ההרצאות 
וסיפורים מרתקים על תרבויות  סרטים 
היסטוריה, אמונות  ואקזוטיות,  רחוקות 

פולחנים והרבה יופי.

עלות לכל סדרת המפגשים – 500 ₪
במרכז קהילתי דרור

איזה ‘מין’ עולם, על מיניות ופולחן 
בתרבויות העולם

שוורים  שורת  מעל  לקפוץ  בחור  צריך  היכן 
עצבניים כדי להיות ראוי לנישואין? באיזו תרבות 
לא קיימות המילים ״חתונה״ או ״אבא״, והנשים הן 
השולטות במשפחה? מה הם נישואין זמניים ואיך 
״מכשירים״ זנות באיראן? על אלו ועוד, תוך מבט 
האנושית  המיניות  תולדות  אל  ומשעשע  מרתק 
פרועים,  חניכה  ימינו: טקסי  ועד  קדם  מימי 
מדהימים,  מיניים  ומנהגים  ביזאריים  פולחנים 

בתרבויות העולם...

1.11.17

להרשמה ופרטים נוספים: מדור חוגים והעשרה 09-7960231, 09-7613702/3
32



העולם צועד על קיבתו - הפסיכולוגיה של 
המזון בתרבויות העולם 

היכן מתקבל בהבנה מארח, המכניס באצבעותיו מזון לפי אורחיו?  
מי לעולם לא יאכל שום ובצל? עבור מי הכשרות היהודית אינה כשרה? 

ובאיזו מדינה שייכים כל הבקר והלובסטרים בלעדית לממשלה?! 

מכל הדחפים, הפסיכולוגיה של המזון היא כנראה המניע המשמעותי 
מקורות  ועל  אכילה  פולחני  על  ומתמיד.  האדם מאז  בני  של  ביותר 
ועוד... בהרצאה  ועוד  סיגוף,  לעומת  לאלים  מזון  הטומאה, הקרבת 
צבעונית ומשעשעת, הבוחנת את תרבות המזון ברחבי העולם ולאורך 

ההיסטוריה, בדרך מקורית ובעיקר ... טעימה. 

מונגוליה – לשרוד בארץ הנוודים

לפני מספר שנים יצאה קבוצת צלמים להרפתקה בארץ בראשית...
מסע מצולם בן 800 שנה, מימי האימפריה המונגולית של ג’ינגיס חאן 
ייחודית המשלבת  ותרבות  קיצוני  על טבע פראי, אקלים  ימינו:  ועד 
בעזרת  בציד  העתיק. נצפה  השמאניזם  עם  הטיבטי  הבודהיזם  את 
נקבות  נפגוש  נדירים,  לסוסים  נתוודע  היאקים,  את  נכיר  עיטים, 
גמלים בוכיות, נאזין למוסיקה והשירה המונגולית הייחודיים ונשתתף 

בפסטיבל הנאדאם ההתוסס.  

8.11.17

10.1.18

24.1.18
אתיופיה הפראית - בעקבות השבטים האבודים 

של עמק האומו       

עמק נהר האומו, האזור הנידח ביותר באתיופיה, מהווה פסיפס ססגוני 
ומרתקים, אשר רק לאחרונה נחשפים לעולם...  של שבטים פראיים 
המורסי  ביותר:  המוזרים  מהשבטים  כמה  של  סיפורם  את  נשמע 
רועי הבקר הלוחמנים, הקארה הדייגים האמיצים, ההאמר  הנוודים, 
והבאנה בעלי מסורת הקפיצה מעל שוורים. לבסוף נתוודע אל מסורת 
ה”מינגי” של אמונה בקיום קללה איומה המאיימת על הישרדותם של 
השבטים. והכל בשילוב צילומים וסרטונים של טקסים מרהיבים, עם 
סיפורים אותנטיים ומצמררים, על המארג האנושי הייחודי המתקיים 

מאות שנים באזור פראי ומופלא זה.
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בהוטן – ממלכת הדרקון הלא מעשן

בהוטן, הממלכה הבודהיסטית האחרונה בהימלאיה, נפתחת בעשור 
התרבותי, למול  את צביונה  לשמר  נואש  ניסיון  תוך  לעולם,  האחרון 
הבגד  את  ללבוש  התושבים מחויבים  מוגבלת,  המודרנה. התיירות 
הלאומי, העישון אסור ודיוקן משפחת המלוכה הנערצת מתנוסס בכל 
בית ופינה. סיסמתו של המלך, בדבר האושר הלאומי הגולמי, הפכה 
למותג. אך האם אכן מאושרים תושבי אחת המדינות העניות בעולם? 
ועוד בהרצאה ססגונית, עם תיעוד מרהיב  כן, מהו סודם? זאת  ואם 
ייחודית  ותרבות  נופים עוצרי נשימה  של פסטיבלי מסיכות פרועים, 

המושרשת בכל אורחות החיים.

הבהלה לזהב במערב הפרוע

להגיע  ה-19,  המאה  של  אלפי אופורטוניסטים, בארה”ב  משך  מה 
בחוסר כל ולעבוד בפרך, בתנאים קשים, באזורים הנידחים ביותר של 
קליפורניה )היום מפרץ סן פרנסיסקו( ואלסקה, באזור המערב הפרוע 
בארה”ב? מה הם הצליחו למצוא ומי באמת התעשר מהעניין? אילו 
השפעות מדהימות ניכרות עד היום בעקבות סאגת חיפושי הזהב של 

לפני 150 שנה? ואיך צ’ארלי צ’אפלין קשור לכל זה? 

חידת השומרונים – מסע אחורה בזמן 

תולדות קהילת השומרונים, בת פחות מ-800 נפש, שהייתה על סף 
גם  קיומה  והמשך  זהותה  על  רבים  באיומים  נאבקת  ועדיין  הכחדה, 

במאה ה-21. 

הפולחנים: להבין את הדת השומרונית! תיעוד של טקסים ופולחנים 
לקהילה  ומרתק  אינטימי  מבט  “מבפנים”.  וסיפורים  יומין,  עתיקי 
השבטים  לעשרת  שריד  עצמה  הרואה  בעולם,  העתיקה  הקטנה 

ומשמרת את מסורות  עם ישראל בנות  אלפי שנים. 

14.2.18

7.2.18

31.1.18

קובה – רוחות של שינוי ...

צבעונית ומרתקת,  הקאריבית המפתיעה,  המדינה  של  תולדותיה 
מסיפור  יובל.  מעל  של  מקיפאון  יציאה  ואולי  שינוי  העומדת בפני 
דת  יצירת  האכזר, ועד  הספרדי  הכיבוש  דרך  קולומבוס,  בידי  הגילוי 
הסנטריה הממזגת בין אדונים לעבדים. מהמאבק בפיראטים, שודדי 
הקאריביים, ועד מלחמת השחרור מעול ספרד. מהניאו-קולוניאליזם 
האמריקאי, דרך ימי הרודן באטיסטה ועד סיפורם של גיבורי המהפיכה.

29.1.18
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מ.א. לב השרון בשיתוף ועדת הקשר לב השרון במחוז מרכז - לשכת עורכי הדין

סדרת הרצאות "משפט וקהילה"
ימי ראשון | 19:30 | בספריה האזורית

דברי ברכה
עו"ד אפי נוה, ראש לשכת עורכי הדין

עו"ד אבי חימי, ממונה מחוז מרכז )בהקמה(
עו"ד, פסיכולוג, ד"ר )קרימינולוגיה( ינון היימן, יו״ר מחוז תל אביב

מר עמיר ריטוב, ראש המועצה האזורית לב השרון ויו"ר מרכז המועצות האזוריות
עו"ד חגי הראל, יו"ר ועדת הקשר לב השרון ומשנה לממונה מחוז מרכז

 
 29.10.17

"סיפורים מהחיים על משפחה ונחלה, צוואות, בן ממשיך וגישור בן  יורשים"
עו"ד אביגדור ליבוביץ', שותף בכיר במשרד עו"ד ליבוביץ', שער ושות'.

 26.11.17
"מאחורי הקלעים של המשפט הפלילי"

עו"ד אבי חימי, ממונה מחוז מרכז בלשכת עורכי הדין, משרד עו"ד אבי חימי

 31.12.2017
"לשון הרע ברשתות החברתיות"

עו"ד שלומי וינברג, יו"ר )משותף( ועדת לשון הרע ארצית בלשכת עורכי הדין, משרד עו"ד שלומי 
וינברג, מחבר הספר "מורה דרך לתביעות לשון הרע".

28.1.18
 "שמירת הפרטיות וגבולות בעולם הנישואין והגירושין"

עו"ד אור גל און, יו"ר )משותף( ועדת בתי הדין הרבניים במחוז מרכז, שותף במשרד עו"ד גל און קפל 
שמואלי ושות'.

25.2.18
 "זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי"

עו"ד ברק נבות, יו"ר )משותף( ועדת ביטוח לאומי בלשכת עורכי הדין, משרד עו"ד ברק נבות.
 

המפגשים לקהל הרחב - ללא עלות - בהרשמה מראש בלבד
ספריה אזורית לב השרון: 09-7613702/3  |  קריית חינוך דרור )סמוך לקניון דרורים בצומת בני דרור(

מחלקת נוער וחינוך משלים
מחלקת רווחה וקהילה

עו"ד אור גל-אוןעו"ד יול ברדושעו"ד חגי הראל

נשיאות ועדת הקשר לב השרון



סדרת הסיורים הייחודיים 
לירושלים

סדרת הסיורים הייחודיים 
לירושלים

“ירושלים רב הנסתר על הגלוי”
הסיורים וההפקה בהדרכה ובהנחיית עודד אמיתי לבית קרמר, מורה 

דרך מוסמך )מוזיקאי, שף ועיתונאי(

עלות השתתפות ל-5 סיורים : 650 ₪ 

2.11.17

“אלף לילה ולילה”סיור ראשון
העתיקה  בעיר  הצבעוניים  ובשווקים  הציוריות  בסמטאות  נהלך 
ובמיוחד  מיוחדות,  חצרות  קסומות,  פינות  צפונותיה:  את  ונגלה 

נעקוב אחר בעלי מלאכות עתיקות.
שוק  אבטימיוס,  שוק  הַצָּבעים,  שוק  השווקים:  את  נכיר  א:  חלק 
הנוצרים  ורחוב  א-זית  חאן  והצורפים,  הבשמים  שוק  הקצבים, 
סוחר  העתיקות:  המלאכות  בעלי  של  סיפוריהם  את  נשמע 
תבלינים  העתיק,  הטחינה  מפעל  התיכון,  במזרח  הידוע  הבדים 
עיוורים,  של  מברשות  מפעל  הרע,  עין  נגד  ושיקויים  מחלות   - 
הקונדיטור הידוע, סיפורו של אבו-ראזלה, שושלת הצלמים ואומני 

האיקונות.
חלק ב’: נערוך מפגשים וטעימות אצל בשלניות של העדות היהודיות 
ומנגד את  הידוע  הירושלמי  ונכיר את המעורב  בירושלים  השונות 

הבישול היידישאי. 
• עם 	 מפגשים  הכולל  מגוון  קולינרי  דגש  עם  בסיור  מדובר 

בעלי מלאכות מיוחדות. 
• הטעימות המגוונות כשרות. 	

קולינריה
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14.12.17

8.3.18

סיור שני

סיור שלישי

“חיים של אחרים בירושלים של פעם”

סיור שכולו מפגשים מרתקים עם דמויות ירושלמיות ייחודיות. בין 
היתר נפגוש:  הפמיניסטית של הצועניות המוסלמיות, נזירה שהיא 
ד”ר ליהדות, בכיר של חסידות צבעונית, מנהיג קהילה סופית במזרח 
דרך,  פורצת  נטורי קרתא, אישה חרדית  נכדו של מנהיג  ירושלים, 
צייר חרדי שאומנותו היא ציורי עירום, נזיר קתולי שמנהל בית ספר 

מוסיקלי של ילדים בני שלוש הדתות ועוד ועוד.
• יתכנו שינויים במהלך הסיור והמפגשים בשל אופי הסיור 	

המיוחד. 

הזרמים  ועתיקות,  נוצריות  עדות  של  “חצרות 
מוסלמיות  וקהילות  החרדית  ביהדות  הדינאמיים 

ייחודיות - בירושלים של פעם ובהרי יהודה”

ועד   19 ה-  כפי שעוצבה מסוף המאה  בירושלים של פעם  נשוטט 
ימינו. בין יתר האתרים: 

המרד  סיפור  היוונית-אורתודוכסית,  הפטריארכיה  א’:  חלק 
האיקונות  אומנות  הארמנית,  ג’יימס  סנט  חצר  המלכיתים,  ומנזר 
והפרסקאות, הנזירה הדנית שהפכה לאתיופית?! חצר תיאודורוס, 
צופן  בירושלים,  הורד”  “שם  הסרט  התרחשות  המצלבה,  מנזר 
צרפתים  מול  אורתודוכסים  רוסים  הקודש...  בעיר  פועם  וינצ’י  דה 

קתולים ועוד שלל סיפורים מרתקים. 

חלק ב’: צוהר וחלונות לעדה החרדית של ירושלים: חצרות חסידים, 
הבקשות,  ושירת  עדס  כנסת  בית  וש”סניקים:  ליטאים-מתנגדים 
והשדכניות  החתונות  עולם  האדמו”רים,  קברי  מקובלים,  חצרות 
הלבוש  ירושלמי,  מעורב  מול  חרדית  קולינריה  החרדי,  בעולם 

הצבעוני של החרדים והחרדות לדבר השם. 

הקהילות  של  מסגדים  גוש,  אבו  בכפר  הצ’צ’ני  המסגד  ג’:  חלק 
השולטת  ממלוכית  ואדריכלות  ראפה  ועין  באבו-גוש  המוסלמיות 

עד היום בעולם האסלאם. 
• נערוך מפגשים אישיים עם דמויות מן הקהילות השונות. 	
• סיור 	 החלקים.  רק אחד משלושת  כולל  יום  חצי  סיור של 

של יום שלם כולל שילוב של שני חלקים. סיור של שלושת 
החלקים מצריך יומיים בירושלים ואז ניתן גם לשלב מופע 

מוסיקלי מתאים. 

שלוש דתות

רוחני
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17.5.18

7.6.18

סיור רביעי

סיור חמישי

אומנות

מוסיקה

“הארמנים בירושלים, נתיב האריחים הכחולים 
והרובע הרומנטי הצלבני”

לאורך  ייחודית  נוצרית  עדה  שהם  הארמנים  את  מקרוב  נכיר 
מתחמים שונים בירושלים ונתרכז בקרמיקה המזוגגת הבינלאומית. 

בית  המוצר,  אות  בית  אנדריוז,  סנט  הסקוטית  בכנסייה  נפתח 
קרמיקה  סדנאות  הארמני,  הרובע  וסודות  רזי  הארמני,  הקברות 
או  ג’יימס  סנט  בכנסיית  הארמנית  התפילה  בעולם,  מהידועות 
לבנים  הספר  בית  של  סיפורו  את  נספר  רבי-המלאכים,  כנסיית 
ובנות ברובע הארמני מול בית הספר לכמורה גבוהה, ספר התנ”ך 
העתיק ביותר בשפה הארמנית ונסיים באחת התצפיות המרתקות 

בירושלים. 

• נערוך מפגשים עם דמויות מהעדה הארמנית.	
• נבקר אצל אומנים ארמנים ונאזין לליטורגיקה ארמנית.	
• וניתן להתאים את הסיור 	 )6-7 שעות(  יום  בסיור  מדובר 

לחצי יום )עד 4 שעות(.

“מוסיקה עולמית מתקופות שונות על גגות מרכז 
העולם”

נגנית  ע”י  עוגב  וקונצרט  התנ”כיים  הגנים  ג’ורג’,  סנט  מקתדרלת 
מזרח  של  למוסיקה  והאקדמיה  הפרנציסקני  המנזר  עוגבים. 
ירושלים, כנסיית סן סלווטורה ובתי אשל המפורסמים של ירושלים, 
הבריטי,  המתחם   ,.C.M.J ירושלים,  סינדרום  תופעת  יוון,  חצרות 
קונצרט ווקאלי של זמרת אופרה, התפילה שנשתמרה מתקופת ימי 
הביניים, סיפורו של הגנרל גורדון, מה בין חרדים הונגרים לנזירות 
שביניהם!  מה  וכל  אנגליקנים-פרנציסקנים-דומיניקנים  רומניות, 

ושלל תצפיות.

• לעלות 	 מעבר  היא  ווקאלי  וקונצרט  עוגב  קונצרט  עלות 
המדריך.

• מדובר בסיור יום )6-7 שעות( וניתן להתאים את הסיור 	
לחצי יום )עד 4 שעות(. 
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ארז בשרון הינה סוכנות בוטיק לתיווך נדל”ן הפועלת במושבי השרון, 
בעלת ידע נרחב וניסיון רב ומוכח בשיווק נכסים במושבי השרון. 

ארז בשרון מתמחה בשיווק נחלות,בתים בהרחבות ומגרשים במושבי השרון. 
אנו בארז בשרון מקפידים על כל שלבי המכירה / קניה, תוך שקיפות ודיסקרטיות מוחלטת, 
כאשר התפיסה המרכזית היא מתן שירות מיטבי ללקוח והשלמת העסקה במהירות תוך 
ומכירה של בתים במושבים  שמירה על האינטרסים של שני הצדדים ללא פשרות. קניה 
הינו תחום מרתק אך מורכב יותר מנכסים בערים, מאחר והוא מצריך ידע במיסוי, הכנת 
הלקוחות לוועדות קבלה במושבים, ידע בחריגות בניה, ידע בפיצול מגרשים, וכמובן הכרת 

האזור ותוכניות בינוי העיר של אותו אזור. 

אז אם אתם מתגוררים כיום באחד ממושבי השרון ואתם מעוניינים לשדרג או למכור את 
הנכס שברשותכם. אנו בארז בשרון נשמח להפגש אתכם ולהעניק לכם יעוץ מקצועי ללא 
כל התחייבות. ובמידת הצורך גם להעניק לכם ייעוץ עם אחד מאנשי המקצוע שלנו לגבי 

כדאיות העסקה והתהליך. 

אם אתם מעוניינים לרכוש נכס באחד מושבי השרון, 
אנו בארז בשרון נשמח לשרת אתכם ולסייע ביעוץ אדריכלי 

על מנת לתת לדמיון ולחלום להיפגש.

פתח
את המ

ש לנו 
י

בים!!!
ת במוש

לבי

ארז ראובני: 054-2224344



קורס נפלאות התבונה המקראית 
סדרת הרצאות מרתקות

המקרא הוא מקור להשפעה ולהשראה, נדמה 
שסיפוריו התרחשו בימינו ממש. 

בקורס נתמקד בסיפורי התנ”ך הגדולים שיש 
להם כדי להשפיע גם על חיינו. 

נתמקד בסיפורים המתארים יחסים 
משפחתיים: אהבות, מזימות, פיתויים, 
עבריינות בתוך המשפחה, זוגיות– הכל 
בראייה רלוונטית ורב תחומית )אמנות, 

ספרות, מחשבת ישראל, פסיכולוגיה, אקטואליה ועוד...(.

קין והבל – מאבק בין אחים 0 ׀     8/11/17
שרה מול הגר – הגבירה והשפחה 0 ׀     3/1/18
תמר אשת ער מקדושה לקדשה 0 ׀     24/1/18
יוסף ואשת פוטיפר – יצרים ונקמה 0 ׀     14/3/18

קורסים

תמר אשת ער. 
ציור של אחד מתלמידי רמברנדט

קורס עיצוב אלבום 
דיגיטלי 

מנחה: אורן רחום
3 מפגשים

עלות 345 ₪
תאריכי המפגשים:

8.11.17  ׀   15.11.17  ׀   22.11.17

בית ספר לשפות
עלות 350 ₪ 
ל-6 מפגשים

שפת הסימנים
ימי ד’  ׀   19:00-21:00

עלות 350 ₪ 
ל-6 מפגשים

קורס בניית 
אתרים 
3 מפגשים

עלות 345 ₪
תאריכי המפגשים: 

6.12.17   ׀  13.12.17     
20.12.17

להרשמה 
ופרטים נוספים: 

מדור חוגים והעשרה -
09-7960231

09-7613702/3 40
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להרשמה 
ופרטים נוספים: 

מדור חוגים והעשרה -
09-7960231

09-7613702/3



שני תרבות
סדרת ההרצאות במרכז קהילתי דרור

בשעה 20:30   ׀   עלות כרטיס : 55 ₪ 

נושא ההרצאה “דלתות מסתובבות” 

צופית גרנט, שחקנית ויוצרת, אשת טלוויזיה ותיאטרון, 
אשת משפחה, נשיאת עמותת “אנוש”, אישה בעלת 
יצירתי  מופע  הינו  מהם  אחד  שכל  רבים,  כובעים 
ומרענן של המוטו שמלווה את חייה: לחיות בחמלה 
חלומות.דרך  הגשמת  על  לוותר  ולא  הזולת  ואהבת 
והרבה  ישירות  סיפור חייה האישי, בפשטות, הומור, 
חום ואהבה, מגיעה צופית הישר ללב ולשכל הישר של 

כל אחד ואחת מכם. 

להצטרף  אתכם  מזמינה  השראה,  מעורר  במפגש 
לנו לראות את החיים  בו מאפשרת  אל מסע מרגש, 
מזווית של קבלה ומנהיגות ולהבין כי ביכולתנו לשנות 
ולפרוץ את הגבולות האישיים. החירות לבחור תמיד 

מצויה בתוכנו.

16.10.17

25.12.17

צופית גרנט 
)במסגרת אשת חיל(

בשיתוף מדור 
מורשת ישראל 

ופורום נשים

עינב גלילי 

נושא ההרצאה “הרגל ההומור”   

למרות שאנחנו נוהגים לחשוב על הומור כעל כישרון 
הרגל  או  יכולת  הוא  הומור  שחוש  היא  אמת  מולד, 

שאפשר לפתח אותו. 

מתוך ניסיונה המקצועי העשיר כקומיקאי ובהתבסס 
על הספרות האקדמית והמקצועית העשירה בנושא, 
עינב גלילי מציגה חוקים ו”טריקים “שאפשר להשתמש 
כדי  יחסים  ובמערכות  בעבודה  היומיום,  בחיי  בהם 

לחיות חיים שיש בהם יותר הומור.
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19.2.18

8.3.18

14.5.18

סיון יערי 

קרן ליבוביץ’
)במסגרת יום האישה(

בשיתוף פורום נשים

קרנית גולדווסר

”Lightning up Africa“ נושא ההרצאה
בשיתוף פורום נשים

בטכנולוגיות  השימוש  את  סיוון,  מתארת  בהרצאה 
מהפכה  מחוללות  הן  וכיצד  הישראליות  המתקדמות 
של ממש בחיי היום ברחבי יבשת אפריקה ובכך הכתיר 
את היבשת השחורה כמובילה בתחום ניצול האנרגיה 

הסולארית למלחמה בעוני ובנחשלות.
המסרים בהרצאה נוגעים בתחומים רבים המתקשרים 
זיהוי הצורך  כמו  ועסקיים  עולמות תוכן ארגוניים  עם 
מתוך החוסר, על יזמות וניצול משאבים קיימים לטובת 

פתרונות שלעיתים נדמה כי היו שם תמיד. 

נושא ההרצאה “בדרך אל הזהב”   

לתוך  מעולמה  מעניינת  אנגלוגיה  מציעה  ההרצאה 
מסרים  חייה  בסיפור  שוזרת  היא  הארגוני.  העולם 
ואלמנטים רבים הניתנים להמחשה בתחומי העבודה 

והחיים. 

נושא ההרצאה “צמיחה ממשברים”   

שישוב  לבעלה  שחיכתה  אישה,  על  סיפור  זהו 
מאבק  לנהל  שתאלץ  ציפתה  ולא  מהמילואים, 
להחזרתו משבי חיזבאללה. בהרצאתה, מגוללת קרנית 
את סיפור חייה האישיים, את האירוע הטרגי ששינה 
חייה, את המאבק הארוך להשבת הבנים הביתה  את 

ואת החיים החדשים שבנתה לעצמה.
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סינמה לב השרון
במרכז קהילתי דרור, ימי ד’  בשעה 20:00

עלות כרטיס : 35 ₪ 

האחרונות,  השנים  של  הקולנועי  הבציר  ממיטב  נקרין 
ידי  על  ובעיקר  הפסטיבלים  ידי  על  המוערכים  סרטים 
הקהל ברחבי העולם. בואו לגלות יחד איתנו בין היתר את 
הקולנוע  של  ביותר  והמדוברים  החדשים  האיכות  סרטי 

העולמי. 

לצד הסרט יוגש כיבוד קל והרצאה מקדימה של רון פוגל, 
עו”ד, מרצה לקולנוע ומבקר קולנוע. 

תאריכי ההקרנות:
29.11.17    ׀   27.12.17   ׀   24.1.18   ׀   28.2.18    ׀    14.3.18

רון פוגל, עו”ד

מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויית “סינמה לב השרון”

רכישת מנוי שנתי: 150 ₪
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פותחים את השנה בספריה

ועד מקומי
כפר-הס

בקרוב - ספרים דיגיטליים

שמרו על קשר:
הספריה האזורית

 meidaat.library@gmail.com  09-7613702/3
בפייסבוק -  ספריה אזורית לב השרון

www.lev-hasharon.com/164  -  בניוזלטר

libtzm@gmail.com 09-8945183 צור משה

herut.library@gmail.com 09-7965191 חרות

libofir@gmail.com  09-7961020 עין ורד

  libhess@gmail.com    09-8878348 כפר הס

שעת 
סיפור

הרצאות
קורסי 

העשרה 
ושפות

סינמה 
לב השרון

קורס 
כתיבה

 tsaci ספרים קוליים
הניתנים להורדה 

לאפליקציה
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שעת סיפור 
בימי א' בשעה 17:30

עלות 20 ש"ח - נשמח לסכום מדויק
הספריה האזורית בקרית חינוך דרור

בספריה מעלית 09-7613702/3

15.10.17

12.11.17

3.12.17

14.1.18

11.2.18

11.3.18

29.4.18

13.5.18

10.6.18

סבתא מינה מבנימינה 
גבריאל הדר

גלגולו של זחל 
תיאטרומי

מרק כפתורים 
תיאטרון שיגעון

אריה הספריה 
מיכל חן פיאצ'וטקה

מעשה באפרוח 
תיאטרומי

איה פלוטו 
תיאטרון שיגעון

אבא עושה בושות 
מיכל חן פיאצ'וטקה

חגיגה בצבעים 
תיאטרומי

מוכר הכובעים 
תיאטרון שיגעון
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עלות 20 ₪ להורה וילד - נשמח לסכום מדויק
בסוף ההצגה תתקיים פעילות בהנחיית מתנדבים 

מבית הספר לב הפרדס
הספריה האזורית בקרית חינוך דרור

בספריה מעלית 09-7613702/3

שעת סיפור מיוחדת 
בימי א' בשעה 17:30
בשיתוף המח' לשירותי רווחה וקהילה

מיועד לילדים עם צרכים מיוחדים 
* צעירים גילאי 8-2 * בוגרים גילאי  14-8 

* אחים וחברים מוזמנים בברכה *

22.10.17

19.11.17

24.12.17

21.1.18

18.2.18

18.3.18

6.5.18

17.6.18

איתמר וכובע הקסמים השחור  
מיכל חן פיאצ'וטקה - לבוגרים

האריה שאהב תות 
סיון יעקבי - לצעירים

ג'ירפות לא רוקדות 
מעיין הלל לוין - לבוגרים

איה פלוטו 
מיכל חן פיאצ'וטקה - לצעירים

אריה הספריה 
סיון יעקבי - לבוגרים

דביל'ה בונה לו בית 
מעיין הלל לוין - לצעירים

הצב של אורן 
סיון יעקבי - לצעירים

הנסיכה והצפרדע 
מעיין הלל לוין - לבוגרים



עמותה לספורט - לב השרון 

בית ספר לכדורגל

בית ספר לכדורסל בנים-בנות

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

ביה”ס להתעמלות 
ואקרובטיקה - “אקרוג’ים”

וטרמפולינה,  התעמלות  אקרובטיקה,  חוגי 
הספר  בתי  של  הספורט  באולם  מתקיימים 
באמצעות  ההדרים”,  ו-“בין  השרון”  “הדר 
אגודת הספורט “אקרוג’ים”. החוגים מיועדים 

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

מתעמלים  נבחרים  אקרוג’ים,  לנבחרת 
מתאימים, מתוך חוגינו בכל מרכזי האימון.

ניהול האגודה ואימון: חגית דיסקין ויהודה 
הובר 054-7517520, 054-3123142

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

בימי א'-ד' בין השעות  17:00-20:00

ההרשמה בעמותה לספורט 
לב השרון:  09-7964076 

או באולם הספורט 
אצל רכזי התחום
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מרכז צעירים 
לב השרון

אם אתה אכפתי ומעורב והנושא של צעירים בלב השרון חשוב לך, 
אנו מזמינים אותך להיות שותף לדרך ולהצטרף לפורום המנהיגות האזורית לצעירים

נשמח להיות כאן בשבילכם ולסייע בכל עניין ובקשה

מרכז צעירים לב השרון - המחלקה לנוער וחינוך משלים
merav@lev-hasharon.com  09-7960230, מרב מגן מוסטקי: 058-5551449   ׀

המרכז נותן מענה לצעירים בגילאי 18-35
ויפעל לסייע לכל אחד ואחת מכם בתחומים מגוונים:

חיילים משוחררים  ׀  מידע בדבר זכויות החייל המשוחרר
מפגש ייעוץ אישי והכוונה מקצועית  ׀  השכלה  ׀  הכוון בנושא מלגות

קורס פסיכומטרי  ׀  סדנאות יעוץ והכוון 

סדנאות עפ”י ביקוש: 
כתיבת אקדמית, ניהול זמן וכד'  ׀  תעסוקה

הרצאות וסדנאות הכנה לעולם התעסוקה: 
כתיבת קורות חיים  ׀  הכנה לראיון ולמרכז הערכה  ׀  מאגר משרות בדגש על עבודה מועדפת

תרבות ופנאי:
ערבי נושא והרצאות כמו הכנה לטיול הגדול  ׀   התנהלות כלכלית וכד’

אירועי תרבות לצעירים  ׀   מעורבות חברתית

מרכז צעירים לב השרוןחפשו אותנו בפייסבוק

ץ

המחלקה לנוער וחינוך משלים



איריס ריטוב, יו"ר הפורום, טל': 050-5260748
הדסה רוסו, יועצת ראש המועצה- מעמד האישה, טל': 050-8882730

פורום נשים לב השרון פועל להעצמה נשית אישית וקהילתית מתוך שוויון 
מגדרי. הפורום יקדם לימוד והרחבת אופקים לנשים בקהילה, תוך בניית 

רשתות חברתיות של לכידות קשר וחוסן קהילתי.

כולה  הקהילה  למען  בחזון,  שנטוע  כפי  רבדים,  בכמה  פועל  הפורום 
בפרויקט “במזל דגים” )הכנת ארוחות חג ברוה”ש ופסח למשפחות שלא 
יכולות לבשל לעצמן(, “עמותת חיים “שותפות מובילות בהפנינג קהילתי 
למען ילדים חולי סרטן, “מיד ליד” בשיתוף עם קניון דרורים מכירת ביגוד 
יד שניה, “חדר מתנות” בבית חולים לילדים חולים, ופיתוח והעצמה אישית 

בקורסים והרצאות. 

מוגשת התוכנית לתשע”ח )פירוט מדוייק יישלח חודש מראש( 

מוזמנות להצטרף
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הערותפעילותחודש

ספטמבר
20/9 רוה”ש

בישול ארוחות במזל דגים
בפרוטיאה מפגש חגיגי לקראת ראש השנה  6/9/17 בכפר הס

אוקטובר
4/10 ערב 
סוכות   

מפגש פורום – נורדיה
סדנאות והרצאות  "אשת חיל" )צופית גרנט( פעילות בשיתוף מדור מורשת ישראל  

ומדור חוגים והעשרה

27/10 יום ההליכה העולמי
בוקר של פעילות לנשות לב השרון.

בשיתוף יחידת הספורט 
והמחלקה לאיכות חיים 

וסביבה

29/10 הרצאה "סיפורים מהחיים על משפחה ונחלה, 
צוואות, בן ממשיך וגישור בין יורשים"  

המרצה: עו”ד אביגדור לייבוביץ
19:30 בספריה

נובמבר

יום למניעת אלימות  25/11

19:30 בספריה

נסיעה לכנסת לשמיעת דיונים בנושא 
ארוחת בוקר ומפגש לפני.

מפגש פורום באחד היישובים. 
אירוח + פעילות

26/11 הרצאה - "מאחורי הקלעים של המשפט הפלילי"  
המרצה: עו”ד אבי חימי                   

דצמבר
12/12 חנוכה

טיול חנוכיות בירושלים. 
לפני, ביקור בבתים פתוחים בעין כרם או ירושלים

בתאום ושתו"פ עם 
מדור מורשת ישראל

  19:30 בספריה
31/12 הרצאה -"לשון הרע ברשתות החברתיות" 

עו”ד שלומי וינברג                       

ינואר

31/1 ט"ו בשבט פעילות בחורשה/בוסתן בחירות / 
כפר יעבץ - בשישי בבוקר 

עו”ד אור גל און
19:30 בספריה                                                               

אירוח פורום נשים בסלון - התחלות

28/1 הרצאה - “שמירת הפרטיות וגבולות בעולם 
הנישואין והגירושין”

פברואר

פעילות פורום חרות או כפר יעבץ בהתאם לחודש ינואר

עו”ד ברק נבות  19:30 
בספריה                      

נשים חזקות במגילה )בשיתוף מדור מורשת ישראל(

19/2 הרצאה - סיוון יערי
25/2 הרצאה -”זכויות נפגעי עבודה בביטוח לאומי”
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הערותפעילותחודש

מרץ
1/3 פורים

30/3 ערב פסח

16-17/3 טיול שישבת לצפון, רמת הגולן, לינה בחיספין 
טיול שומר שבת 

מטיילים עד 
שישי בצהריים. 

התמקמות במקום 
הלינה. ופעילות 
מקומית ללא 

נסיעה עד צאת 
השבת.

8/3 יום האשה הבינלאומי )קרן ליבוביץ(       

במזל דגים

מכירת בגדים יד שניה בשיתוף קניון דרורים

אפריל
12/4 יום השואה

פעילות פורום בנושא ילדות/נשים בשואה ניצני עוז

טקס יום השואה

מאי
2/5 ל”ג בעומר 

 19/5 ערב 
שבועות

עמותת חיים

10/5 מפגש פורום קרנית גולדווסר בשיתוף עם מדור 
חוגים והעשרה

מפגש סיכוםיוני

הכנות לשנה הבאהיולי  - אוגוסט
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בס”ד

מדור מורשת ישראל
מדור מורשת ישראל במועצה פועל 

בקהילה למפגשים משמעותיים 
המעמקים 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. 
בשנה וחצי האחרונות רוב פעילויות המדור מתקיימות 
בישובים בשיתוף פעולה פורה עם הוועדות השונות. 
שיתופי הפעולה והחשיבה המשותפת על מענה לכל 
קשת הגילאים תוך חיבור לזהות המשותפת של כולנו 
ובעיקר  הקהילה  את  מחזקים  הלב,  את  מרחיבים 
מזמינים  אנחנו  משותף.  ולשיח  לאחדות  תורמים 
לפעילויות  להגיע  ולחוות.  לשמוע  לבוא,  כולם  את 
באתר  בקרוב  תפורסם  שנתית  תכנית  בישובים. 
לפנות  תמיד  ניתן  כן  המועצה.כמו  של  ובניוזלטר 

ולבקש לקחת חלק אקטיבי בפעילויות השונות. 

מיכל חזן – המדור למורשת ישראל
052-4327328 ,073-2521526

michal@lev-hasharon.com



55

מוקד מועצה אזורית לב השרון

מענה 24/7   ׀   09-7960200

lev-hasharon.com

מזכירת מחלקת נוער וחינוך משלים

מענה טלפוני בשעות 08:30-16:00

09-7960230

adva@lev-hasharon.com

מדור חוגים והעשרה וקתדרה 

לב השרון

לימור אוזן נוי: 09-7960231

limoro@lev-hasharon.com

היחידה לספורט

גילה ברנס: 09-7960207 

gila@lev-hasharon.com

מדור מוסיקה

יפה גמליאל: 050-7156863

yafagam4@walla.com

מדור צעירים

מרב מגן מוסטקי

merav@lev-hasharon.com

מידעת - ספריה אזורית לב השרון

 09-7613702/3

meidaat.library@gmail.com

העמותה לספורט

09-7964076

פורום נשים

איריס ריטוב: 050-5260748 

הדסה רוסו:ֿ 050-8882730

מדור מורשת ישראל

מיכל חזן 073-2521526

michal@lev-hasharon.com

ליצירת קשר:

מועצה אזורית לב השרון
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מועצה אזורית לב השרון

www.lev-hasharon.com
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