מועצה אזורית לב השרון

חוגים ,פנאי והעשרה
תשע“ט 2018-2019

רוצים להשאר מעודכנים? lev-hasharon.com
הרשמו לניוזלטר המרכז את כל אירועי המועצה
city4u.co.il/v2/Lev-HasharonMembers.aspx

סרוק את הקוד והורד את אפליקציית לב השרון

תושבים יקרים,
שמחים לפתוח שנת פעילות חדשה וגאים לפרוס בפניכם
את היצע החוגים ופעילות הפנאי כפי שהוכנו ע”י צוות
המחלקה לנוער וחינוך משלים.
מרכזת את כלל הפעילויות והחוגים בתחומים השונים ,מערך
זה הינו חלק בלתי נפרד מהעשייה החינוכית כולה ,שיוצרת
רצף בין המסגרת הבית ספרית למסגרת הקהילתית.
המענה הרחב והאיכותי שאנו נותנים לכלל התושבים ,כפי
שבא לידי ביטוי בחוברת זו ,הוא עוד נדבך משמעותי בסל
השירותים שהמועצה מגישה לכם.
אנו מזמינים אתכם להשתלב בפעילות המגוונת.
אני מודה לכל העושים במלאכה ומאחלת לכולנו שנה טובה,
שנת פעילות ,פוריה ומהנה.

בברכה,
פנינה אמויאל משה
מנכל”ית המועצה

רוצים להישאר מעודכנים? lev-hasharon.com
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הירשמו לניוזלטר חודשי המרכז את כל אירועי
המועצה לחץ כאן כדי להירשם לניוזלטר ,סרוק
את הקוד והורד את אפליקציית לב השרון.
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פעילות שנתית יציבה ואיכותית תוכל להתקיים רק בשיתוף פעולה
והקפדה על נוהלי הרשמה ותשלום מלאים.

תקנון חוגים
כללי:
1.1שנת פעילות תשע”ט תחל בתאריך  1.9.18ותסתיים בתאריך
( 30.6.19מלבד פעילויות שתוחרגנה ממועדים אלו).

נהלי הרשמה לפעילות במדור חוגים והעשרה
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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 באמצעות אתר המיניפיי (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:
 .1התשלום הינו מראש ,עבור כל תקופת הפעילות ,באמצעות האינטרנט בכרטיסי אשראי
במערכת ה( .minipay-הסבר על המערכת יינתן בהמשך החוברת).
 .2במידה וחוג לא ייפתח – יוחזר הכסף במלואו לנרשם.
 .3לרישום עבור שני אחים – תינתן הנחה של  10%עבור התשלום לילד/ה השני/ה.
 .4יגבו  ₪ 20עבור דמי רישום לחוג.
 .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 1.4.19 -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 דוא"ל שמספרו .limoro@lev-hasharon.com
 6.6יש לוודא קבלת הביטול בטלפון  09-7960230 / 7960231לא 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”ט תחל בתאריך  1.9.18ותסתיים בתאריך  ,30.6.19ישנה 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 לדף הבית באתר המועצה www.lev-hasharon.com
ומתחברים ל .MINIPAY-כניסה עם הקוד5005820 :
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לוח חופשות ומועדים לשנת תשע”ט
בתאריכים אלו
לא יתקיימו חוגים ופעילויות

חזרה לפעילות
רביעי 12.9.18
חמישי 20.9.18
רביעי 3.10.18
שלישי 11.12.18
ראשון 24.3.19
ראשון 28.4.19

הערות
מועד
יום בשבוע
תאריך
9.9.18
אין פעילות
ראשון-שלישי ראש השנה
18.9.18
אין פעילות
שלישי –רביעי יום כיפור
23.9.18
אין פעילות
ראשון-שלישי סוכות
4.12.18
אין פעילות
חנוכה
שלישי-שני
20.3.19
אין פעילות
רביעי -שישי פורים
11.4.19
אין פעילות
חמישי -שבת פסח
1.5.19
ערב יום השואה עד 19:00
רביעי
7.5.19
ערב יום הזיכרון עד 18:00
שלישי
8.5.19
רביעי-חמישי יום העצמאות אין פעילות שישי 10.5.19
22.5.19
אין פעילות שישי 24.5.19
רביעי-חמישי ל"ג בעומר
אין פעילות שלישי 11.6.19
שבועות
ראשון-שני
8.6.19
סוף שנת
סוף שנת
 30.6.2019שישי
הלימודים
הפעילות

* 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’
אלקטרונאי צעיר
אמנויות הבמה
לגו הנדסי
טכנו טריק
אמנות בגומיקליי
קולנוע דרך הסמרטפון
מדע ורפואה
כדורשת
היפ פופ סטריטדנס
שחמט
ג’אגלינג
התעמלות לגיל הרך
ניווט ספורטיבי
כדורגל
כדורסל
התעמלות קרקע
אקרובטיקה
רוגבי
חוגי מוסיקה
הצגות ילדים

נוער ז’-יב’
אמנויות הבמה
כדורשת
קבוצת ריצה
רכיבת אפנים
היפ פופ
חוגי מוסיקה

מבוגרים
ריקודי עם
כושר ופיטנס
פילאטיס
ציור
ברידג’
חוגי מוסיקה
כדורשת נשים

קתדרה בלב
קורסים והרצאות למבוגרים
סינמה לב השרון
סדרת הרצאות  -שני בתרבות
נפלאות התבונה
קורס צילום מקצועי
קורס צילום ועריכה בסמרטפון

ספריה אזורית לב השרון (מידעת)
מדור צעירים
מדור מורשת ישראל
עמותה לספורט
פורום נשים
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בית ספר לאמנויות הבמה
עלות חודשית  ₪ 180 :לגילאי א-ב ₪200 ,לגילאי ג-ו,
 ₪ 220לגילאי ז-ט (מינימום  10משתתפים 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.

חוגי אמנות והעשרה
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בית הספר פועל זו השנה הרביעית במתכונת זו ,ונולד מתוך רצון
להקים קבוצות תאטרון מותאמות גיל שבמסגרתן ייחשפו הילדים
למכלול השפע של אומניות הבמה מעולם התאטרון דרך פיתוח
קול ותנועה תיאטרלית ,באמצעות הדרכה אישית ויצירת אנסמבל
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.
במהלך השנה יתקיים שיעור פתוח ,מופע אמצע שנה ובסוף שנת
הפעילות תועלה לכל קבוצה באולם תאטרון הצגה שתכלול מחזה
ושירים שילמדו במהלך השנה ויוקלטו ע”י התלמידים באולפן הקלטות
(הקלטות לגילאי ג-ח בלבד) .בנוסף לתשלום החודשי יגבה במהלך
השנה תשלום חד פעמי עבור הוצאות מופעים *(הכוללים תלבושות,
אולם ,הגברה ,תאורה  ,איפור והקלטות בהתאם לקבוצת גיל).
שיעורי ניסיון יתקיימו בשבוע הראשון של ספטמבר.
להגעה יש ליצור קשר עם דנה קבסה ב SMS-בנייד 052-4508050

שחמט
 ₪ 180לחודש (מינימום  7משתתפים בקבוצה)
משחק השחמט ,שהומצא לפני כ 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.

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.

טכנו-טריק  -חברת ממריאים
 ₪ 190לחודש  ₪ 385 +תשלום חד פעמי לערכה (מינימום  9משתתפים בקבוצה)
החוג מיועד לגילאי א-ד
קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תאורטי בנושאי חוקי הפיזיקה ,ההנדסה והמכניקה.
בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון :דינוזאור ,רובוט מהלך ,דגמים מונעים
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!

9

פלאי התעופה  -חברת ממריאים
 ₪ 180לחודש  ₪ 325 +תשלום חד פעמי לערכה
(מינימום  9משתתפים בקבוצה)
החוג מיועד לגילאי א-ד
הטיסנאות הינו התחביב הנפוץ ביותר המאפיין יכולות טכניות גבוהות אשר תורמות
לפיתוח מיומניות חשובות כגון :כושר ריכוז ,דיוק ,שיפור המוטוריקה הקלה והקואורדינציה.
המשתתפים יבנו טיסני השלכה מהיד ,טיסני מקלע ,טיסני פרופלור מטוסי קרב ועוד.
בסוף השנה יהיה פרויקט סיום .המשתתפים בונים ומקבלים הביתה את כל הדגמים שיבנו
במהלך השנה!

מדע ורפואה
 ₪ 180לחודש  ₪ 260 +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.

אלקטרונאי צעיר
 ₪ 180לחודש  ₪ 250 +חד 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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פיסול בגומיקליי
 ₪ 195לחודש כולל חומרים
(מינימום  8משתתפים בקבוצה)
הצטרפו אלינו לעולם של צבע ויצירה
בחומר הגמיש בעולם  -גומיקליי! גומיקליי
הוא חימר גמיש ,צבעוני ,מתייבש באוויר
ונעים למגע .במהלך השנה כל משתתף
יפסל למעלה מ 30-בובות קסומות וילמד
על עולמותיהן השונים :הג’ונגל ,האוקיינוס ,החלל ועוד .הבובות ייכנסו לתוך  5דגמי תצוגה
מרהיבים .כל משתתף ילמד את טכניקות הפיסול המגוונות של גומיקליי ,תוך שימוש
בכלי פיסול ומזוודות ציוד אותם יקבל במתנה בהרשמה לחוג .במהלך השנה יתנסה כל
משתתף בשיעורי אנימציה (הנפשה) בשיטת סטופ  -מושן וילמדו להזיז את הבובות
מול המצלמה ללא מגע ידם .חוג גומיקליי הוכח כתורם רבות לפיתוח הדימיון ,הריכוז
והמטוריקה העדינה של הילד.
הנרשמים יקבלו מתנה :מזוודה וכלי פיסול

צילום ועריכה דרך אפליקציה
 ₪ 190לחודש (מינימום  10משתתפים)
כל יום המדיה הדיגיטלית הופכת להיות מרכזית ומשמעותית כערוץ הנפוץ ביותר כדי
לקבל ,לייצר ,לשתף ולשדר תוכן .אם פעם ליצור מדיה היה זכות של כמות מצומצמת
של אנשים ,בימינו ידוע שלקחת מצלמה וליצור תוכן זו משימה מאוד נגישה .הכל פתוח
לכולנו .הבנת השפה האודיו-ויזואליים הפך להיות עוד כלי בארגז כלים לחיים שלנו.
מפגש של שעה מורכב מ 3 -שלבים :צפייה – עשייה – למידה.
מטרת המפגשים:
•להעניק לילדים מרחב המאפשר יצירת תוצרים דרך מצלמה
•חיבור להווי הקהילתי דרך הקרנת תוצרים באירועים השונים
•פיתוח יצירתיות דרך הסתכלות על הסביבה
•פיתוח מיומנויות ההחלטה
•פיתוח מיומנויות קבלת ומסירת ביקורת.
•פיתוח מיומנויות אסטטיות
•פיתוח מיומנויות של עבודה בשלבים והבנת המושג והתהליך
•פיתוח צפייה ביקורתית

חוגי ציור למבוגרים (אין צורך בידע קודם)
 ₪ 300לחודש (חומרים יגבו לפי בחירת המשתתפים)
בחוג נתמקד בשליטה בטכניקות הציור ובראיה של כל פרמטר שכולל ציור – עומק,
פרספקטיבה ,אור ,צל ,צבע והכי חשוב הנאה – עשייה של אמנות היא דרך לביטוי אישי
שמקנה הרבה סיפוק.
קבוצה קטנה עם יחס אישי ,יצירה במגוון טכניקות וחומרים והענקת חופש ביטוי ויצירה.
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ניווט ספורטיבי (האיגוד לספורט הניווט בישראל)
 ₪ 180לחודש (מינימום  9משתתפים)
החוג מיועד לגילאי ג-ו
ספורט הניווט משלב יסודות גופניים ושכליים ,המשתתפים ילמדו את
יסודות הניווט ,התמצאות בשטח באמצעות מפה ומצפן ,ייבחנו את
תנאי השטח .המנצחים הם אלו שעברו את המסלול בזמן הקצר ביותר.

חוגי מחול וספורט
12

כדורשת
 ₪ 160לחודש (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.

ריקודי עם ( -חוג ערב) בהדרכת רונן עובד
 ₪ 30למפגש ׀ יום ג' ׀ קריית חינוך דרור ׀  19:30מתחילים ולאחר מכן מתקדמים

פילאטיס
 ₪ 170לחודש פעמיים בשבוע
שיטה לאימון גופני שנועדה לשפר את היציבה ושיווי המשקל .גמישות ,עמוד השדרה,
עבודה על שרירים עמוקים של הגוף ,שפור התפקוד היומיומי של הגוף ,חיזוק והארכה.
השיעורים ילוו באביזרים .יש לצטייד במזרן פילאטיס אישי.
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סטודיו

Dance-b

בניהולה של בר חיטוב

כושר ופיטנס (ילדים ,נוער ומבוגרים)
		
 ₪ 265לחודש  -פעמיים בשבוע
(מינימום  10משתתפים בקבוצה)
מגוון עצום של אימונים להעלאת הכושר הגופני
חיזוק עיצוב חיטוב והשגת המטרות האישיות של
כל מתאמן .אימוני  ,HIITאאוטדור ( ,)OUTDOORאימון
פונקציונלי ,קיקבוקס ,TRX ,דנס אקסטרים ,זומבה,
אירובי דנס ועוד..
הטרנדים הכי חמים בעולם הכושר והפיטנס

היפ פופ סטריט דאנס
 ₪ 185לחודש  -פעם בשבוע
 ₪ 285לחודש  -פעמיים בשבוע
(מינימום  10משתתפים בקבוצה)

וחשיבה
אומנותית
בריקוד–,דורשמסלול
יצירתית דנס
סטריט
הופ
סגנון זה תורם לביטחון העצמי ומפתח יכולתהיפ
חוזק ומהירות הגוף ,מפתח את הקאורדינציה הגמישות הקצב ויכולת ההבעה התנועתית
רבים(.
צעירה
ונבחרתוסגנונות
של הרקדן .השיעורים מגוונים מאוד בזכות שילוב ז’אנרים

לחודש
₪ ,340
עלות :
,Waving
Popping
לאורך השנה נלמד :היפהופ סטריט לפי נושאים:
 Lockingברייקדנס.
מחזות זמר ,ג’אז לירי ומודרני ,קונטקט-אימפרוביזציה ,מחול אפריקאי ,פריסטייל ופיתוח
והשליטה
הטכניקה
לשיפור
לרקדנים-
סגנון אישי .נשלב אימוני כוח גמישות וכושר
המעוניינ
ורציניים
מוכשרים
לרקדנים
מיועד
בריקוד.
ההבעה
בתנועה .נעבור סדנאות משחק לשיפור
במהלך השנה :
התלמידים יצפו ביצירות מחול נבחרות.
נבנה רפרטואר ייחודי מקורי ומגוון הכולל ש
בסיום שנה נעלה מופע באולם הפייס בדרור.
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נושאיםcking ,Waving ,Popping :
קונטמפוריירי ,אקרודנס ,קונטקט-אימפרובי

היפ פופ סטריט דאנס  -מסלול מקצועי
(נבחרת ייצוגית ונבחרת צעירה)
 ₪ 340לחודש

		

מיועד לרקדנים מוכשרים ורציניים
המעוניינים להתמקצע ולהשתלב בנבחרת
הייצוגית
במהלך השנה :נבנה רפרטואר ייחודי מקורי ומגוון
הכולל שילוב ז’אנרים וסגנונות רבים היפהופ סטריט
לפי נושאים ,Locking ,Waving ,Popping :ברייקדנס,
מחזות זמר ,ג’אז לירי ומודרני ,קונטמפוריירי,
אקרודנס ,קונטקט-אימפרוביזציה ,מחול אפריקאי,
פריסטייל ופיתוח סגנון אישי.
נשלב אימוני כוח גמישות וכושר לרקדנים  -לשיפור
הטכניקה והשליטה בתנועה .עבודה על סולו/דואטים
מקוריים .נעבור סדנאות משחק לשיפור ההבעה
בריקוד.
התלמידים יצפו ביצירות מחול נבחרות ,יצלמו קליפ
ייחודי וישתתפו בהופעות פנים וחוץ לאורך השנה.
בסיום שנה נעלה מופע באולם הפייס בדרור.
דרישות:
ראיון אישי ואודישן
רצינות ומחויבות (עמידה בתקנון נבחרת)
** הפעילות מתקיימת במרכז הפיס בקריית חינוך
דרור

חוגי מחול

ייצוגית
ל מקצועי )נבחרת
עלות העשרה חד פעמית ₪ 150 -

הכוללת 2 :כרטיסים למופע סוף שנה ותלבושות למופע
חולצה של  ,DANCEBסדנאות מיוחדות לאורך השנה (סדנת
אקרודנס ,סדנת פיתוח סגנון אישי ונוכחות בימתית ,סדנת
הייצוגית
בנבחרת
להתמקצע
נים
ללא גבולות ,סדנת
פריסטייל
ולהשתלב סדנת
כוריאוגרפיה,
בניית
קונטקט אימפרוביזציה)
סטריט לפי
היפהופ
חובהרבים
וסגנונות
ז'אנרים
052-8175757
הודעה לטלפון
לשלוח
לשיעור ניסיון
שילוב *

 ,Locברייקדנס ,מחזות זמר ,ג'אז לירי ומודרני,
יזציה ,מחול אפריקאי ,פריסטייל ופיתוח סגנון
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בית הספר
להתעמלות קרקע
טרום חובה  45 -דקות  ₪ 220פעמיים בשבוע וחד שבועי ₪ 160
א'-ג'  60 -דקות  ₪ 230פעמיים בשבוע וחד שבועי ₪ 170
ד' -ו'  60 -דקות  ₪ 230פעמיים בשבוע וחד שבועי ₪ 170
*במידה ותהיה קבוצה של בוגרות (ז' ומעלה) האימון
 75דקות ויתומחר ב ₪ 240 -וחד שבועי .₪ 180

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק באימונים חווייתיים ומקצועיים המשלבים התעמלות
קרקע ומכשירים ,פירמידות ופס אקרובטי.
תוכנית כללית  -במהלך השנה נלמד טכניקות ומיומנויות התעמלות תוך פיתוח קורדינציה,
זריזות ,כוח ,שיווי משקל ,החזקה נכונה של הגוף ועבודה על כושר גמישות וכל זאת ,תוך
כדי שילוב של מוזיקה ומשחקים .לאורך השנה יתקיימו קייטנות ומחנות אימונים (פסח
וקיץ) ,יציאות מקצועיות ומופע סיום .בכל קבוצה מאמן/ת וצוות מדריכות מקצועי ,אנושי
ומנוסה.
מנהלות בית הספר :נוי נשרי בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית ,מתעמלת לשעבר
וכיום מאמנת התעמלות קרקע מוסמכת מתאם מכון ווינגיט ,בעלות יותר משש עשרה
שנות ניסיון בניהול והדרכת חוגים ונבחרות במסלולים עממים ותחרותיים.
מיקה חן בעלת תואר בעיצוב גרפי ,מתעמלת לשעבר וכיום מאמנת התעמלות קרקע
מוסכמת מתאם מכון ווינגייט .בעלות יותר משבע עשרה שנות ניסיון בהדרכה וניהול
חוגים ונבחרות במסלולים עממים ותחרותיים.
שימו לב! מספר המקומות בכל קבוצה מוגבל.
כמו כן ,ייתכנו שינויים בהרכב הקבוצות בהתאם
למספר המשתתפים ,הגיל והרמה ,לשיקולם של הצוות המקצועי.
לפרטים נוספים :נוי נשריnoynishri@gmail.com  050-4652605 -
מיקה חן – Meeka.khen@gmail.com 052-8563400
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מרכזי החוגים
מרכז בכר רוסו -ביה”ס בצור משה
יום

ראשון

ראשון
ראשון
שני

חוג
טכנו טריק
חלוקת לשתי קבוצות תהיה
לאחר שיעור ניסיון
קולנוע  /צילום ועריכה דרך
אפליקציה
שחמט
ניווט ספורטיבי
עיצוב ובניית בובות מגומי
מדע ורפואה
ספורט הניווט

קבוצת גיל שעות פעילות

מדריך

א'-ד'

15:00-17:00

א'-ו'

15:00-17:00

פדריקו

ג'-ו'

17:30-18:30

ליה שוורצמן
איגוד הניווט
חברת גומיקליי
מיכל יחזקאל
איגוד הניווט

א'-ו'
ג'-ו'
חטצ-ג'
א'-ו'
ג'-ו'

14:45-15:45
14:45-15:45
16:00-17:00
14:45-15:30
14:45-15:45

חברת ממריאים

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים

מרכז ינוב ,תנובות וגאולים
מועדון תנובות

מועדון גאולים

יום א
התעמלות
קרקע
התעמלות
לגיל הרך
17:00-17:45
פילאטיס
19:30-20:30

יום ב
שחמט
17:45-18:45
ג'אגלינג
א-ד
17:00-18:00

יום ג

יום ד
התעמלות
קרקע

יום ה

היפ פופ
סטריטדנס
19:00-20:00
פילאטיס
19:30-20:30
* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207
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כפר הס
יום א

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה

ברידג’
10:30-13:00

גומיקליי
אמנויות
ציור
– אמנות
למבוגרים הבמה א-ט
בגומי
18:30-19:40 19:30-21:30
16:30-17:30

קולנוע/
צילום
ועריכה דרך
אפליקציה
16:00-17:00

אמנויות
הבמה
קבוצת
בוגרים
19:40-20:50

בית התרבות

מרפסת

היפ פופ
וסטריט דנס
א-ט
17:00-19:00
(לפי גיל)

היפ פופ
וסטריט דנס
א-ט
15:00-16:00
(לפי גיל)

התעמלות
קרקע

התעמלות
קרקע
אולם הדר
השרון

כדורשת
נשים
20:30-21:45

בית ספר
הדר השרון/
בין ההדרים
חדר מוסיקה

ספורט
הניווט
14:45-15:45
מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים
יריד חוגים יתקיים בתאריך  5.9.18בשעה  - 17:30ברחבת הדשא המרכזי

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207
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בימי ד' במרפסת
כפר הס

מנוי
הצגות
21.11.18

16.1.19

הנעליים של אדון סימון -
תיאטרון אורנה פורת

הדייג ודג הזהב
תיאטרון הילדים הישראלי

15.5.19

13.3.19
חברים על הגשר -
תיאטרון אורנה פורת

בגדי המלך החדשים -
תיאטרון הילדים הישראלי

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

ניתן לרכוש דרך מדור חוגים והעשרה בטלפון 09-7960231

חדש בלב השרון
מרכז כושר קרבי והכנה לצבא לבני נוער תלמידי י'-יב'
(בנים ובנות) אם את/ה חולם/ת על שירות קרבי ביחידה
מובחרת /לעבור יום סיירות או גיבוש .מקומך איתנו!
בימים שני ,רביעי ושישי בקריית חינוך דרור
שני  16:30-18:00׀ רביעי  16:30-18:00׀ שישי 07:00-08:30
אימוני כושר אגרסיביים ובעצימות גבוהה מאוד .ריצות ,אימוני כוח ,קרוספיט ,זחילות,
מסעות אלונקה ,אימוני קרב מגע ,סימולציות של ימי סיירות .סדנאות מנהיגות ,ניווטים כמו כן
יתקיימו ימי אימון מיוחדים בדיונות בוינגייט .האימונים מועברים ע"י אודי ג'רמון מאמן כושר
בכיר בעל תואר שני בחינוך גופני M.pe .ממכללת וינגייט .עם ניסיון של  10שנים בהעברת
גיבושים והכנה לימי סיירות וגיבושים .מעביר קורסי מדריכים להכנה לצה"ל במכללת וינגייט.

אימון נסיון חינם!

חולצה לכל נרשם!

פרטים נוספים בטל 054-2346210 :אודי ג'רמון

ניפגש
19

20

21

מרכז עין שריד
יום א
מועדון
נוער

יום ב

יום ג

מדע ורפואה
17:00-18:15

יום ד
לגו
א-ו
17:45-19:00

יום ה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום נרשמים
יריד חוגים יתקיים בתאריך  3.9.18בשעה  - 17:30ברחבת המועדון עין ורד
***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור חוגים והעשרה
 09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207

מרכז עין ורד
יום א

מועדון נוער

יום ב
אמנויות
הבמה
(לפי חלוקה
לקבוצות)
17:00-21:00

יום ג

גומיקליי
עיצוב מגומי
17:30-18:30

מועדון תרבות
אולם הדר
השרון

יום ד

יום ה
קולנוע/
צילום
ועריכה דרך
אפליקציה
16:00-17:00  

כדורשת נשים
20:30-22:00
* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים
יריד חוגים יתקיים בתאריך  3.9.18בשעה  - 17:30ברחבת המועדון עין ורד

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207
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מרכז פורת

מועדון

יום א

יום ב

ג'ודו
לפי
שכבות גיל

התעמלות
לגיל הרך

יום ד

יום ג
אלקטרונאי
צעיר
16:30-17:30
א-ג

ג'ודו
לפי שכבות
גיל

יום ה
גומיקליי,
עיצוב בגומי
17:15-18:15
א-ד

מגרש
* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים
יריד חוגים יתקיים בתאריך  2.9.18בשעה  17:30ברחבת המועדון

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207

מרכז בני דרור
יום א
מועדון

יום ב

יום ג

יום ד
היפ פופ/
סטריטדנס
גן -ב (לפי
חלוקת גיל)

יום ה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207
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מרכז עזריאל
מועדון

יום א
היפ פופ
סטריט דאנס
17:00-17:30
4-5
היפ פופ
סטריט דאנס
17:30-18:30

יום ב

יום ג

יום ד

יום ה
שחמט
א-ו
17:45-18:45

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207

מרכז יעף
יום א
מועדון

יום ב

יום ג

גומיקליי –
היפ פופ
אמנות בגומי
סטריט
א-ד
דאנס
16:30-17:15 16:00-17:00

היפ פופ
סטריט דאנס
16:00-16:45
כושר
לגילאי ה-ז
18:45-19:30

יום ד

יום ה

כושר ופיטנס
20:30-21:30

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים

כושר
כושר
ופיטנס
לגילאי ה-ז
17:15-18:30 20:30-21:30
* ייתכנו שינויים במערכת השעות

יריד חוגים יתקיים בתאריך  2.9.18בשעה  - 17:30ברחבת המועדון

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207
24

מרכז חרות
יום א

יום ג

יום ב

גן תלתן

יום ה

יום ד
טכנו טריק
א-ד
17:00-18:00

יוגה
שחמט
והתעמלות
א-ו
לגיל הרך
16:00-17:00
17:00-18:00
היפ פופ
פילאטיס
סטריט דנס
20:30-21:30
18:00-18:45

בית החבר

חדר
מוסיקה
מקלט
מוסיקה
מוסיקה
כדורשת
אולם הדר
20:30-21:45
השרון
מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

מוסיקה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים
יריד חוגים יתקיים בתאריך  6.9.18בשעה  17:30ברחבת המגרש

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207

מרכז משמרת
מועדון
חדש
מועדון
לחבר הישן

יום א
ממריאים טכנו טריק
18:30-17:30

יום ב

יום ג

יום ד
לגו
17:15-16:00
אמנויות הבמה
18:10-17:00

יום ה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר נרשמים

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה /הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור
חוגים והעשרה  09-7960231או עם היחידה לספורט 09-7960207
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בית ספר למוסיקה בניהול :יפה גמליאל ועומר אמיתי
בית ספר למוסיקה לב השרון מציע חינוך מוסיקלי ברמה גבוהה
לילדים ,נוער ומבוגרים .עם צוות מורים ומוסיקאים מקצועיים.
שיטות לימוד נרחבות ,גישות וטכניקות מגוונות ויחד אישי המותאם
לכל תלמיד.
התלמידים לומדים דרך חוויה והנאה ועד לפיתוח 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.

הרכבים מוסיקליים :

בית ספר למוסיקה
26

חוג להקות והרכבי מוסיקה
בואו לנגן עם חברים בלהקה
תהנו מחדר חזרות איכותי ותזכו בהדרכה של מוזיקאי מקצועי.
התקשרו עכשיו לעומר אמיתי
הלימוד כולל סגנונות מוסיקליים שונים ,מקלאסי ועד פופ ורוק ,ג’ז,
אתטני ,ליווי ,אילתור ונגינה בהרכבים.

מרכזי המוסיקה:
עין ורד

עין שריד

חירות

משמרת

כפר הס

ינוב

עזריאל

יעף

נורדיה

כפר יעבץ

בני דרור

פרטים נוספים ייעוץ
והרשמה:
עומר אמיתי
052-5951982
יפה גמליאל
050-7156863
ניתן להירשם באמצעות
המיניפיי דרך אתר המועצה
www.lev-hasharon.com

בקוד 5005890
לפרטים נוספים
מדור חוגים והעשרה
09-7960231
27

נפלאות התבונה המקראית
מיני קורס על דוד ונשותיו
עלות למפגש ₪ 35 :
מרצה :רבקה חג'ג'

בשיתוף
ספרייה אזורית

קתדרה בלב  -לעניין והשכלה,
קורסים והרצאות למבוגרים
28

מקום המפגשים יפורסם בהמשך

הכותב המקראי טרח לספר לנו על יחסיו של דוד עם
שלוש מנשותיו .כל סיפור מלמד משהו על אופיו של
דוד ולא בהכרח לטובה.

23.1.19

20.2.19

מיכל ודוד – אהבה נכזבת
מיכל ,בת שאול המלך ,היא האישה היחידה
בסיפור המקראי שנאמר עליה שהיא אוהבת גבר.
האם אהבתה לדוד היא אהבה אפשרית? האם
השיב לה דוד אהבה? מה המחיר ששילמה בעבור
אהבתה?

דוד ואביגיל
טוען למלכות ואישה חכמה
דוד נמלט משאול וחייב לפרנס את אנשיו במדבר.
הוא שומר את צאן נבל הכרמלי ומצפה לתמורה.
נבל מסרב והסיפור מסתבך .מפגש לא צפוי עם
אביגיל ,אשת נבל ,יטרוף את העלילה.

26.6.19

דוד ובת שבע  -השלטון משחית
אין לך סיפור מלא ביצרים כמו סיפור דוד ובת
שבע .ננסה להתמודד עם שאלות קשות העולות
מתוך הטקסט המקראי:
בת שבע -מפתה או תמימה? מדוע אוריה אינו
יורד לביתו? האם הוא יודע על ניאוף המלך עם
אשתו או לא?

לכל הקורסים וההרצאות ניתן להירשם
או דרך אתר המועצה עם קישור לאתר

קורס צילום סטילס (לא מצריך ידע מקדים)
עלות הקורס ₪ 1000 :׀ הקורס יתקיים בימי ראשון בשעה 19:00
ציוד נדרש :מצלמה או סמארטפון (איכות צילום מעל )12MP
הקורס מותנה במינימום נרשמים ׀ הקורס ייפתח לאחר שתיווצר קבוצה של  10משתתפים
מקום יימסר בהמשך ׀ לפרטים נוספים :פדריקו 054-7988878

“לא משנה על מה אתה מסתכל ,אלא מה אתה רואה”.
אומרים שהמציאות קיימת מכיוון שאנו יוצרים אותה כל יום מחדש .להסתכל דרך עדשה
של מצלמה מאפשר לנו להבין יותר על היחס שלנו לסביבתנו ,לפתח חוש אסתטי ולהבין
יותר לעומק את השפה הוויזואלית במדיומים השונים .במהלך הקורס נלמד ליצור תמונות
המספרות סיפור אשר יעוררו רגש אצל הצופה .כל מפגש בעל שעה וחצי מורכב מ3 -
שלבים :השראה (צפייה) -למידה – עשייה צפייה בתוצרים.
מטרת המפגשים:
* להקנות למשתתפים ידע בעולם של שפת הצילום
* פיתוח ביטוי אישי דרך מצלמה
* שימוש נכון במצלמה
* פיתוח מיומנויות אמירה וקבלת ביקורת.
* פיתוח מיומנויות אסתטיות וצפייה ביקורתית

קורס צילום וידאו ועריכה ( DIYלא מצריך ידע מקדים)
עלות הקורס ₪ 790 :׀ הקורס מותנה במינימום נרשמים
הקורס ייפתח לאחר שתיווצר קבוצה ׀ הקורס יתקיים ביום שני בשעה 18:30
מקום יימסר בהמשך
לפרטים נוספים :פדריקו 054-7988878
כל יום המדיה הדיגיטלית הופכת להיות יותר ויותר מרכזית ומשמעותית כערוץ הנפוץ
ויותר כדי לקבל ,לייצר ,לשתף ולשדר תוכן .אם פעם ליצור מדיה היה זכות של כמות
מצומצמת של אנשים בימינו ידוע לנו שלקחת מצלמה וליצור תוכן זו מסימה מאוד
נגישה .ממצלמות איכותיות במחירים זולים ,לתוכנות עריכה חינמיות עד לערוצי שידור
חינמיים לפי בחירת היוצר .הכל פתוח ונגיש לכולנו .הבנת השפה האודיו-ויזואליים הפך
להיות עוד כלי בארגז כלים לחיים שלנו .המפגשים משלבים צפייה תאוריה ופרקטיקה
דרך יצירת אווירה הדדית ,כיפית ומאתגרת
 12מפגשים של שעה וחצי

דרך מדור חוגים והעשרה בטלפון 09-7960231
המיניפיי*** .התכנית נתונה לשינויים

29

30

31

שני תרבות
סדרת הרצאות במגוון תחומים המיועדים לכלל הקהילה אשר יחשפו
אתכם לראייה רחבה יותר בעולם התקשורת ,החברה והתרבות של היום.
ההרצאות התקיימו בימי שני בשעה  20:30׀ עלות כניסה להרצאה₪ 50 :

סיון רהב מאיר בהרצאה מרתקת על
תקשורת ,קריירה ומשפחה

1.11.18
סיון רהב מאיר
(במסגרת אשת חיל)
בשיתוף מדור
מורשת ישראל

נושא ההרצאה “וילה בג'ונגל”
האם אנחנו בעיצומה של אינתיפאדה שלישית? האם
דאע”ש באמת מאיימים עלינו? מה הסיכוי למבצע
נוסף בעזה? או אולי אפילו מלחמה בצפון? ואיך
ישפיעו עלינו הבחירות האחרונות בארצות הברית עם
טראמפ כנשיא האימפריה של העולם?

17.12.18
אלון בן דוד

32

זה לא סוד שמדינת ישראל היא “אי” קטן של שפיות
בתוך מזרח תיכון עוין ,אבל האם יש דברים שאולי
פספסנו בדרך? עם אינספור סיפורים ותובנות שלא
שמעתם בתקשורת יספר אלון בן דוד על זווית ראייה
קצת אחרת על עתידה של מדינת ישראל במזרח
התיכון.

נושא ההרצאה “מסע הקסם המסתורי”
תחומי התמחותו :רוק ,פופ ובלוז בעולם ,מוסיקה
ישראלית ובעיקר רוק ישראלי .כיום משמש כעורך
תרבות ומגיש פינה בחדשות ערוץ  10ועורך ומגיש
תכנית מפגש עם מוסיקאים“ ,פסקול ישראלי”
בטלוויזיה החינוכית.

7.1.19
יואב קוטנר

מסע הקסם המסתורי
יואב קוטנר לוקח אתכם ל”מסע הקסם המסתורי”:
מופע וידאו ומוסיקה המציג את סיפורה של
להקת “הביטלס” ,הלהקה הגדולה והחשובה ביותר
בכל הזמנים שפעלה בשנות הששים (של המאה
העשרים )...וממשיכה להשפיע על המוסיקה ולהצליח
גם בימינו .המופע “מסע הקסם המסתורי” נמשך
שעה וחצי של סיפורים על הלהקה וקליפים עם מיטב
להיטיה הגדולים ,קטעי הופעות והרבה חומרים נדירים
ומיוחדים שלא הוקרנו מעולם בארץ.

נושא ההרצאה “מבנות פסיה ועד פאודה”

11.3.19
איציק כהן

איציק כהן היה נער ביישן שתכנן להיות מעצב שיער,
עד שהשכנה שלו  -מורה למשחק ,הודיעה לו שהוא
יהיה שחקן .היא סדרה לו אודישן באוניברסיטת ת”א
ואחרי שנת לימודים לא פשוטה שבסופה רצה לפרוש,
השתתף בהפקה שביימה נולה צ’לטון .שם גילה איציק
לראשונה את כוחה של הבמה והבמה גילתה את כוחו
שלו .אחרי אותו מפגש שום דבר לא נותר כשהיה.
הצטרפו לאיציק ,אחד השחקנים העסוקים והרב-
גוניים בארץ למסע מעורר השראה וגלו את סוד
ההצלחה שלו..
אל תחמיצו את ההרצאה שתיקח אתכם בכישרון
סיפורי נדיר למסע אישי ומרגש דרך שלושה עשורים
של תיאטרון ,חיים ויצירה ובעיקר הרבה מאוד נשמה.
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סינמה לב השרון
ימי ב’ בשעה ( 20:00מקום ייסגר לפני כל מפגש)
עלות כרטיס ₪ 35 :

כמו בסרטים ,החיים
מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויית “סינמה לב השרון”
הסרטים מתייחסים לנושאים אשר נוגעים בכל אחד ואחד מאתנו .המטרה
היא ליצור הזדהות בקרב הצופים .דרך הצפייה הביקורתית נלמד לצלול אל
תוך הרבדים של הסרט ,ועל ידי כך להרחיב את אזור הנוחות.
נקרין ממיטב הבציר הקולנועי של השנים האחרונות ,סרטים המוערכים על
ידי הפסטיבלים ובעיקר על ידי הקהל ברחבי העולם .לצד הסרט יוגש כיבוד
קל והרצאה מקדימה של המרצה פדריקו נוצוויץ.
תאריכי המפגשים 19.11.18 :׀  4.2.19׀  4.3.19׀ 13.5.19
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פותחים את השנה בספריה
שעת
סיפור

הרצאות

קורס
כתיבה

קורסי
העשרה
ושפות

סינמה
לב השרון

ספרים קוליים tsaci
הניתנים להורדה
לאפליקציה

ספרים דיגיטליים

ועד מקומי
כפר-הס

שמרו על קשר:
ספריות לב השרון
meidaat.library@gmail.com 09-7613702/3
בפייסבוק  -ספריה אזורית לב השרון
בניוזלטר www.lev-hasharon.com/164 -
צור משה libtzm@gmail.com 09-8945183

עין ורד libofir@gmail.com 09-7961020

חרות herut.library@gmail.com 09-7965191

כפר הס libhess@gmail.com 09-8878348

35

36

37

בס”ד

מדור מורשת ישראל
מדור מורשת ישראל במועצה פועל בקרב הקהילה למפגשים
משמעותיים המעמיקים 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.
רוב פעילויות המדור מתקיימות בישובים בשיתוף פעולה פורה עם הוועדות השונות.
החשיבה המשותפת על מענה לכל קשת הגילאים תוך חיבור לזהות המשותפת של כולנו
מרחיבים את הלב ,מחזקים את הקהילה ובעיקר תורמים לאחדות ולשיח משותף.
אנחנו מזמינים את כולם לבוא ,לשמוע ולחוות.
כמו כן ניתן תמיד לפנות ולקחת חלק אקטיבי בפעילויות השונות.
תוכנית שנתית מופרטת תפורסם בקרוב באתר ובניוזליטר של המועצה.

ספטמבר
אוקטובר
נובמבר
דצמבר
מרץ
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טיול סליחות לצפון ׀ ערבי פיוטיים
ערבי קהילה
 1/11/18׀ אשת חיל ׀ ערב שכולו העצמה נשית ,סדנאות והרצאות
מחינוך ילדים ועד תזונה וטיפוח .בסיום הערב שיחה מרתקת עם
העיתונאית סיון רהב מאיר.
סיור חנוכיות לכל המשפחה והדלקת נרות משותפת.
מסיבת פורים נשית במיוחד מלאה
בהומור משתה ושמחה.

אפריל

יום המעשים הטובים – כל הקהילה
בעשייה חברתית .פרויקטים ומיזמים בתוך
הקהילה.

מאי

 23-24/5/19׀ מלכת לב השרון –
מסע ג’יפים אתגרי ומעצים לנשים -
בשיתוף פורם נשים
צעדת ירושלים בלב השרון – מעלים את
ירושלים על ראש שמחתנו ויוצאים לחגוג
ולציין את שחרור ירושלים.
ריקוד דגלים בירושלים – נצטרף לצעדה
המסורתית בירושלים.

יוני

חידון ציונות  -חידון בשיתוף "מרכז
חבצלת השרון" ,מח' חינוך ובתי הספר
היסודיים לכיתות ד'-ו'.

פעילויות אורכיות לאורך השנה:
בני מצווה  -פרוייקט משותף עם מורשת הכותל
שח"ק ובני מצווה .סדרת מפגשים לבני ובנות מצווה
בסיום הסדרה יציאה לטיול חוויתי עם ההורים
בירושלים.
מקורוק  -בשיתוף מדור נוער בני נוער יוצרים רוק
בהשראת המקורות .לומדים ,כותבים ומלחינים
מוסיקה מקורית עם מיטב האומנים.
נפלאות התבונה –סדרת מפגשים ושיעורים עם
רבקה חג’ג’ העוקבים אחרי דמותו המורכבת של
המלך דויד והתאמתם לאקטואליה של ימינו.
בשיתוף עם מדור חוגים והעשרה.
* ועוד מגוון פעילויות ,הרצאות ואירועים במהלך
השנה עקבו אחרי הפרסומים בישובים ובאתר
המועצה
מיכל חזן – המדור למורשת ישראל
052-4327328 ,073-2521526
michal@lev-hasharon.com
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עמותה לספורט  -לב השרון
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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 לספורט

ההרשמה בעמותה לספורט
לב השרון09-7964076 :
או באולם הספורט
אצל רכזי התחום
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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.
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
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“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”.
ברוח החזון ,פורום הנשים מוביל מיזמים חברתיים ופועל למען הקהילה
כולה.
להלן פרוט המיזמים המרכזיים:
“במזל דגים”
הכנת ארוחות חג חמות ,בראש השנה ובפסח ,למשפחות ובודדים הנזקקים לסיוע
“עמותת חיים”
אירוע התרמה קהילתי ,שנתי ,למען ילדים חולי סרטן
“מיד ליד” ,באזר בגדים יד שנייה ,בשיתוף קניון דרורים.
איסוף תרומות מהקהילה ומכירתן במחיר סמלי .כל ההכנסות קודש למשפחות
נזקקות מלב השרון .נשות הפורום פועלות להקמת חנות יד שניה
סדנאות העשרה לנשים בשיתוף עמותת “נטע”
קבלת כלים לפיתוח והעשרת הקריירה ,לנשים שכירות ועצמאיות
מסע ג’יפים “מלכת לב השרון”
הרצאות העשרה בנושאים מגוונים ,טיולים ,ומפגשים לאורך כל השנה

מוזמנות להצטרף
הדסה רוסו ,יועצת ראש המועצה למעמד האישה ,טל'050-8882730 :
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איכות הסביבה
קורס גינון אורגני לתושבים

איכות הסביבה
44
44

 7מפגשים בני כשלוש שעות (כולל
סיור בחווה אורגנית).
כל מפגש יכלול הרצאה ולמידה
תיאורטית וכן עבודה מעשית
בשטח.
העלות לתושבי לב השרון הינה
 380ש”ח על בסיס מקום פנוי.
מבין נושאי הקורס :עקרונות תכנון
בסיסיים של גינה בשיטת Grow
 ,Bio Intensiveקרקע ואדמה,
זרעים ומשפחות של ירקות,
הכנת קומפוסט ,ערוגות מוגבהות,
חיפוי קרקע ,מים ומערכות מים
אפורים ,גינה כמערכת אקולוגית,
גינון ללא רעלים ,דרכים ביולוגיות
להגנה על צמחים ועוד.
כל משתתף יקבל ערכת זרעים
המתאימים לעונת הקורס לזריעה
בביתו.
רישום על בסיס מקום פנוי בלבד.
לפרטים נוספים והרשמה:
רווי דפני – רכזת חינוך סביבתי ,היחידה לאיכות הסביבה ,מועצה אזורית
לב השרון ravi@lev-hasharon.com .

בנושא מיחזור במועצה
פינוי פסולת אריזות מתקיים באמצאות
שקיות כתומות אותן המועצה ממשיכה לחלק
לתושבים.
תושב שמעוניין בערכת נוספת יש להגיע
לוועד המקומי או למחלקת איכות הסביבה
במועצה המשך מיחזור נעים ותודה שאתם
שותפים להגנת הסביבה.
בנושא הכשרת מתנדבים להדרכות בבריכת
החורף לקראת עונת הפריחה המרהיבה
באתר בריכת החורף של לב השרון אנו
מציעים הכשרה לנאמני בריכת החורף
מספר מפגשים מצומצם בהם נכיר את מגוון
החיי והצומח ,מערכת המים ,בית הגידול הייחודי ועוד.
בתום ההכשרה ניתן יהיה להתנדב בהדרכות והסברים לקהל הרב
שפוקד את המקום ,לנטר ולבדוק את מצב החי והצומח באתר
ולהשתתף באירועי דיגום ושיזרוע.
לפרטים נוספים והרשמה :רווי דפני – רכזת חינוך סביבתי ,היחידה
לאיכות הסביבה ,מועצה אזורית לב השרון ravi@lev-hasharon.com .

פעילות לגיל השלישי –
המחלקה לשירותי רווחה וקהילה
נופשים לכלל
הוותיקים

דצמבר 2018

ים המלח
מלון לוט
טבריה מלון
לייק האוס

טיולי ותיקים מיטיבי
לכת

יפורסם ב :אתר
המועצה ,מזכירויות,
רכזות קשישים

כל הארץ

 6-7טיולים בשנה
אוקטובר-יוני
לווי של מדריך מקצועי

טיולי ותיקים
מותאמים למתקשים
בהליכה

יפורסם ב :אתר
המועצה ,מזכירויות,
רכזות קשישים

כל הארץ

 6-7טיולים בשנה
אוקטובר-יוני
לווי של מדריך מקצועי

אירועי חודש הזקן:

אוקטובר-נובמבר
2018

בוקר מיצוי זכויות –
בשיתוף עמותת ידיד
 +הופעת אומן

17.10.18

צור משה

יום ספורט לגיל
השלישי

24.10.18

ניצני עוז

מופע אומן בחסות
המשרד לשוויון
חברתי

נובמבר ,2018
מועד סופי יקבע
מול המשרד לשוויון
חברתי

יפורסם

הצגות בבית צבי
הבימה/הקאמרי

יפורסם

פעילות במועדוני
הוותיקים במושבים
חוגי התעמלות
ואומנות

לאורך השנה

תוכניות העשרה
ייעודיות
בית גיל עוז – מועדון
לניצולי שואה
פעילות מגוונת

לאורך השנה

ההצגות בשעות הבוקר
כולל הסעה
 6-7בשנה
במושבים

במועדונים
נבחרים ע»פ
רוטציה

תלוי תקציבים ייעודיים
ממשרד הרווחה

ניצני עוז

לניצולי שואה מוכרים,
תושבי הגוש הצפוני
במועצה

פעילות לגיל השלישי

סוג הפעילות

תאריך

מיקום

מרץ 2019

הערות
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מדור מניעה והסברה
במועצה האזורית לב השרון פועל מדור מניעה והסברה המדור פועל
עפ”י העקרונות של “הרשות החדשה” אשר נבחרה לשמש תוכנית הדגל
של ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים בתחום בהתמודדות עם
התנהגות אנטי-חברתית ,אלימות ,עבריינות ופשיעה .התוכנית היא תוכנית
רב-תחומית ומורכבת ,המבוססת על התמודדות מועצתית  -מערכתית
עם תופעות שונות של אלימות ,בכללן אלימות וונדליזים של בני נוער,
אלימות בבתי ספר ואלימות בקרב מתבגרים .הפעילות מתבצעת תוך זיהוי
מכנים משותפים לאלימות ,שיתוף פעולה בין כל הגורמים השונים וגיוס
כל המערכות המתמודדות עם הנושא (חינוך ,רווחה ,אכיפה ועוד) במטרה
לצמצם את תרבות הסיכון במועצה.
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חינוך ומניעה
פיתוח ויישום תכניות מניעה בקרב צעירים ובני נוער.
ביסוס פעילות הסברה נרחבת בקרב ההורים.
העמקת פעילות המניעה בקהילה והגברת ההסברה.
מתן התיחסות ממוקדת בבתי הספר ,במסגרת תכניות הלימודים של
משרד החינוך.
פעילות במסגרת החינוך המשלים.
שירותי המדור פעולות המתקיימות במסגרת זו:
פעולות בחינוך הפורמלי :סדנאות לבני הנוער ,הרצאות ,הצגות וסדנאות
להורים בשעות הערב.
פעולות בחינוך הבלתי פורמלי :ישיבות עם ועדות נוער ותרבות בישובים,
לשם בניית תכנית עבודה יישובית .סדנאות מניעה לבני הנוער בישובים,
ערבי הסברה ,קורסים ותוכניות מגוונות.
פיתוח קהילתי
פעילות מקיפה בקרב הקהילה במטרה ליצור תנועה חברתית רחבה
ואווירה ציבורית ,השוללת שימוש בסמים ,תוך יצירת שיתוף פעולה בין
מנהיגות הישוב ,התושבים ובני הנוער .הפעילות מסייעת בעיקר להגברת
המניעה בקהילה ,בהתאם לתכניות העבודה היישוביות.
הקמת סיירות הורים
סיירת ההורים היא קבוצה של מתנדבים הפועלת מטעם הרשות המקומית
המסיירים באזורי הבילוי של בני הנוער .מטרת הסיירת היא לתרום לצמצום
התנהגויות סיכון ,לשמש אוזן קשבת לבני הנוער ולתת מענה לצרכים
העולים מבני הנוער .מדור מניעה והסברה מסייע בהקמה ובליווי סיירות
הורים.
הרצאות וסדנאות להורים
במהלך השנה אנו מקיימים הרצאות וסדנאות להורים עפ”י שכבות גיל ולפי
דרישה ,בנושאים רבים ומגוונים כגון  :סמכות הורים ,גבולות ,תקשורת,
טיפוח מיומנויות חברתיות וכד’.
יצירת קשר עם המדור
לירון גלאם – liron@lev-hasharon.com/ 054-9200133

מועצה אזורית לב השרון

ליצירת קשר:
מוקד מועצה אזורית לב השרון
מענה  24/7׀ 09-7960200
lev-hasharon.com
מנהלת מחלקת נוער וחינוך משלים
rotem@lev-hasharon.com
מזכירת מחלקת נוער וחינוך משלים
מענה טלפוני בשעות 08:30-16:00
09-7960230
adva@lev-hasharon.com

מרכז מוסיקה
יפה גמליאל050-7156863 :
yafagam4@walla.com
עומר אמיתי052-5951982 :
omeramitai@gmail.com
מדור צעירים
מרב מגן מוסטקי
merav@lev-hasharon.com
מידעת  -ספריה אזורית לב השרון
09-7613702/3
meidaat.library@gmail.com

מדור חוגים והעשרה וקתדרה
לב השרון
לימור אוזן נוי09-7960231 :
limoro@lev-hasharon.com

העמותה לספורט
gila@lev-hasharon.com 09-7964076

היחידה לספורט
גילה ברנס09-7960207 :
gila@lev-hasharon.com

מדור מורשת ישראל
מיכל חזן073-2521526 :
michal@lev-hasharon.com

פורום נשים
הדסה רוסו050-8882730 :

מדור מניעה והסברה
לירון גלאם054-92001133 :
liron@lev-hasharon.com
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עיצוב והדפסה :דפוס אקספרס נתניה 09-8342754

www.lev-hasharon.com

