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תושבים יקרים, 

שמחים לפתוח שנת פעילות חדשה וגאים לפרוס בפניכם 
צוות  ע"י  שהוכנו  כפי  הפנאי  ופעילות  החוגים  היצע  את 

המחלקה לנוער וחינוך משלים.
הפעילויות  כלל  את  מרכזת  בפניכם  המובאת  זו  חוברת 
והחוגים בתחומים השונים, מערך זה הינו חלק בלתי נפרד 
הבית  המסגרת  בין  רצף  שיוצר  כולו,  החינוכי  מהמעשה 
ספרית למסגרת הקהילתית. המענה הרחב והאיכותי שאנו 
נותנים לכלל התושבים, כפי שבא לידי ביטוי בחוברת זאת, 
הוא עוד נדבך משמעותי בסל השירותים שהמועצה מגישה 

לכם. 
אנו מזמינים אתכם להשתלב בפעילות המגוונת.

שנת  לכולנו  ומאחלת  במלאכה  העושים  לכל  מודה  אני 
פעילות יצירתית, פוריה ומהנה.

בברכה,
עמיר ריטוב 
ראש המועצה 
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lev-hasharon.com ?רוצים להישאר מעודכנים
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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רק בשיתוף פעולה  תוכל להתקיים  ואיכותית  יציבה  פעילות שנתית 
והקפדה על נוהלי הרשמה ותשלום מלאים.

תקנון חוגים

כללי:

שנת פעילות תש"פ תחל בתאריך 1.9.19 ותסתיים בתאריך 30.6.20   .1
)מלבד פעילויות שתוחרגנה ממועדים אלו(.

פתיחה וקיום של כל חוג מותנים 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 כבר יצאה לדרך. 

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

וארגוניים. 

לגבי  גם  )נכון  המיניפיי  אתר  באמצעות  תתבצע  ההרשמה   .4
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  לא  להלן,  המפורטים  מיוחדים  וימים  ומועד  חג  בימי   .7
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:
1. התשלום הינו מראש, עבור כל תקופת הפעילות, באמצעות  האינטרנט בכרטיסי אשראי 

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

3. לרישום עבור שני אחים – תינתן הנחה של 10% עבור התשלום לילד/ה השני/ה .
4. יגבו 20 ₪ עבור דמי רישום לחוג.

5. עבור 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:
יינתן החזר כספי מלא  במקרה בו מועצה אזורית לב השרון מפסיקה את הפעילות,   .1

מרגע הפסקת הפעילות.

בקשות להפסקת פעילות תתקבלנה עד ה- 1.4.20. לאחר מועד זה לא יתקבלו בקשות   .2
רשאי  יהיה  החודש, המשתתף  אותו  של  מלא  בתשלום  מחייב  חוג  ביטול  להחזרים. 
עד  סופי  יציאה  "לב הבמה" תאריך  סוף החודש.) למעט סטודיו  בחוג עד  להשתתף 

ה-1.3.20(.

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

6.  יש לוודא קבלת הפקס בטלפון 7960231/09-7960230 לא יתקבלו ביטולים  באמצעות 
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:
30.6.20, ישנה אפשרות  1.9.19 ותסתיים בתאריך  שנת פעילות תש"פ תחל בתאריך   •

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
 www.lev-hasharon.com נכנסים לדף הבית באתר המועצה

5ומתחברים ל-MINIPAY. כניסה עם הקוד: 5005820



בתאריכים אלו לא יתקיימו חוגים ופעילויות

* חגים ומועדים נלקחו בחשבון בעת חישוב העלות ומספר המפגשים

חזרה לפעילותהערותמועדיום בשבועתאריך

רביעי 2.10.19אין פעילותראש השנהראשון-שלישי29.9.19

חמישי 10.10.19אין פעילותיום כיפורשלישי – רביעי 8.10.19

שלישי 22.10.19אין פעילותסוכותראשון-שני13.10.19

שלישי 31.12.19אין פעילותחנוכהשני-שני23.12.19

חמישי 12.3.20אין פעילותפוריםשלישי- רביעי10.3.20

ראשון 19.4.20אין פעילותפסחרביעי-חמישי8.4.20

עד 19:00ערב יום השואהשני20.4.20

עד 18:00ערב יום הזיכרוןשני27.4.20

חמישי-30.4.20אין פעילותיום העצמאותשלישי- רביעי 28.4.20

רביעי- 13.5.20אין פעילותל"ג בעומרשלישי12.5.20

ראשון- 31.5.20אין פעילותשבועותחמישי28.5.20

שלישי30.6.2020
סוף שנת 

הפעילות

סוף שנת 

הלימודים

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

מבוגריםילדים , גן- ו’     

אמנויות הבמה
כדורשת

קבוצת ריצה 
היפ פופ

חוגי מוסיקה 

נוער ז’-יב’

ריקודי עם

כושר ופיטנס

פילאטיס 

ציור 

ברידג'

חוגי מוסיקה

כדורשת נשים

יוגה לנשים אחרי לידה 

יוגה נשית / פילאטיס

קתדרה בלב
קורסים והרצאות למבוגרים

סינמה לב השרון

סדרת הרצאות -שני בתרבות

נפלאות התבונה

קורס צילום ועריכה בסמרטפון 

ספריה אזורית לב השרון )מידעת(

מדור צעירים

מדור מורשת ישראל

עמותה לספורט

7

יוגה לקטנטנים 
אלקטרונאי צעיר

אמנויות הבמה
טכנו טריק 

קולנוע דרך הסמרטפון
מדע ורפואה

עיצוב אפנה  
השף הצעיר

היפ פופ סטריטדנס
שחמט

התעמלות לגיל הרך
כדורגל
כדורסל

התעמלות קרקע 
אקרובטיקה

חוגי מוסיקה 

הצגות ילדים
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סטודיו לב הבמה 
בניהולה של דנה קבסה 

בית ספר לאמנויות הבמה ₪210 
לחודש לגילאי ג-ו. 230 ₪ לגילאי 

ז-י  קבוצת מתקדמים בתוספת 
של 170 ₪  )למעוניינים ללמוד 

פעמיים בשבוע(.
הקיבוצים,  סמינר  בוגרת  קול  לפיתוח  ומורה  זמרת  קבסה – שחקנית,  דנה 
שחקנית בתאטרון הקאמרי ובעלת ניסיון רב במגוון תפקידים בתחום. הסטודיו 
פועל זו השנה החמישית, ונולד מתוך רצון להקים קבוצות תאטרון מותאמות 
מעולם  הבמה  אומניות  של  השפע  למכלול  הילדים  ייחשפו  שבמסגרתן  גיל 
אישית  הדרכה  באמצעות  תיאטרלית,  ותנועה  קול  פיתוח  דרך  התאטרון 
ועבודה  לב  תשומת  מתן  כדי  תוך  יצירתי  חופש  המעניק  אנסמבל  ויצירת 
פיתוח  העצמי,  הביטחון  לחיזוק  תרגילים  ידי  על  וזאת  תלמיד,  לכל  אישית 
הדמיון והיצירתיות, עבודת שחקן דרך הגוף, ומציאת החותם האישי והייחודי 
של כל תלמיד באופן שבו יביע את עצמו על הבמה. במקביל לפיתוח יכולות 
שנמצאים  ותלמידים  שחקנים  ייצוג  של  מחלקה  לסטודיו  ישנה  המשחק, 
אומן  סדנאות  השנה  במהלך  מארח  לאודישנים. הסטודיו  נשלחים  מתאימים 
ובימאים. במהלך  כמו מלהקים  לבעלי מקצוע מהתחום  נחשפים  והתלמידים 
השנה האחרונה תלמידים רבים התקבלו למגוון תפקידים בקולנוע, ובטלוויזיה 
בסדרות ואף בפרסומות וכן התנסו במספר רב של ימי צילום בסרטי סטודנטים, 

המהווים ניסיון רב למשחקה מול מצלמה. 

בוגרים  לתלמידים  המיועדת  קבוצה   - המתקדמים”  “קבוצת  בסטודיו  חדש 
במקביל  בשבוע,  פעמיים  בסטודיו  ללמוד  המעוניינים  ומעלה  ז’  מכיתות 
לקבוצת האם עפ”י הגיל. ע”מ להתקבל לקבוצת המתקדמים יש לקיים אודישן. 
תלמידים בוגרים של הסטודיו משנים קודמות מתקבלים ללא אודישן. קבוצת 
המתקדמים מיועדת לתלמידים המעוניינים להתמקצע במשחק מול מצלמה, 
הכנה לאודישנים לסדרות נוער ועבודה על מונולוגים, דיאלוגים, ניתוח טקסט 
שנת  ובסוף  שנה  אמצע  מופע  יתקיים  השנה  אישית. במהלך  יצירה  ופיתוח 
הפעילות תועלה לכל קבוצה )מלבד המתקדמים( באולם תאטרון הצגה שתכלול 
מחזה ושירים שילמדו במהלך השנה ויוקלטו ע”י התלמידים באולפן הקלטות.

בנוסף לתשלום החודשי יגבה במהלך השנה תשלום חד פעמי עבור הוצאות 
מופעים )הכוללים תלבושות, אולם, הגברה, תאורה, איפור והקלטות בהתאם 

לקבוצת גיל(. 
* עבור סדנאות האומן שמתקיימות התשלום הינו בנפרד עבור כל סדנה.

* אין כל הבטחה שתלמידים יישלחו לאודישנים במהלך השנה. 
* מספר המקומות לכל קבוצה מוגבל. יש להירשם מראש לסטודיו.

שיעורי ניסיון ואודישנים לקבוצת המתקדמים יתקיימו במהלך השבוע הראשון 
לספטמבר, יש לשלוח SMS בוואטסאפ לדנה קבסה לנייד

052-4508050 ולציין את שם הילד כיתה ויישוב  ע”מ לשריין מקום.
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שחמט
180 ₪ לחודש  )מינימום 7 משתתפים בקבוצה(

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

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

השחמט הוא ענף ספורט תחרותי שבו אפשר להגיע 
להישגים אישיים וקבוצתיים. במהלך השנה נשתתף 

בטורניר נבחרות בין אזורים שונים. 

טכנו-טריק - חברת ממריאים
לערכה  פעמי  חד  תשלום   ₪  385 לחודש+   ₪  190

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

תאורטי  לימוד  המשלב  חדשני  טכנולוגי  קורס 
והמכניקה.בניית  ההנדסה  הפיזיקה,  חוקי  בנושאי 
מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: דינוזאור, 

רובוט מהלך, דגמים מונעים ועוד. 

רבות  תורם  החשיבה,  יכולות  את  משפר  הקורס 
הילדים  את  ומקרב  העדינה  המוטוריקה  לפיתוח 

לתחומי עניין טכנולוגים מגוונים.
המשתתפים בונים ומקבלים הביתה את כל הדגמים 

שיבנו במהלך השנה!

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

)מינימום 8 משתתפים בקבוצה(

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

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

להמציא ולבנות בעצמכם?
ללמוד  לתקן,  להרכיב,  לפרק,  אוהבים:  אתם  אם 

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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השף הצעיר
230  ₪ לחודש כולל חומרים 

)מינימום 8 משתתפים בקבוצה(

חוג העשרה חוויתי, עשיר וכיפי!
בכל שיעור נלמד, נתנסה ונכין מתכון חדש 
ועונות,מתוקים  נכין מתכוני חגים  ושונה. 
נאפה,  נקציף,  נערבב,  נלוש,  ומלוחים, 

נטגן ונעצב. 

צילום ועריכה דרך אפליקציה
220 ₪ לחודש )מינימום 6 ילדים(

כל יום המדיה הדיגיטלית הופכת להיות 
יותר ויותר מרכזית ומשמעותית כערוץ 
לשתף  לייצר,  לקבל,  כדי  ביותר  הנפוץ 
ולשדר תוכן. אם פעם ליצור מדיה היה 
אנשים  של  מצומצמת  כמות  של  זכות 
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.

כל מפגש בעל שעה ומורכב מ-3 שלבים: צפייה - עשייה – למידה.

0 העניק לילדים מרחב המאפשר יצירת תוצרים דרך מצלמה

0 חיבור להווי הקהילתי דרך הקרנת תוצרים באירועים השונים

0  פיתוח יצירתיות דרך הסתכלות על הסביבה

0 פיתוח מיומנויות ההחלטה

0 פיתוח מיומנויות קבלת ומסירה ביקורת

0 פיתוח מיומנויות אסטתיות

0 פיתוח מיומנויות של עבודה בשלבים והבנת המושג תהליך

0 פיתוח צפייה ביקורתית.
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עיצוב אפנה
180 ₪ לחודש + 300 ₪ תשלום חד פעמי 
לחומרים )מינימום 10 משתתפים בקבוצה(

החוג מיועד לגילאי ב-ה

החוג מלמד העצמה ופיתוח דרכי חשיבה 
הכרת  סקיצות,  ספר  הכנת  יצירתית, 
בסיסיות  טכניקות  תרגיל  ובדים.  חומרים 
חשוב  הכי  והכי  וסריגה.  אריגה  בתפירה, 
נכין לעצמינו פריטים כמו כובעים, תיקים, 

חולצות, גופיות, צעיפים ועוד.

מדע ורפואה 
על  פעמי  חד  תשלום   ₪  +250 לחודש   ₪  180

חומרים לגילאי א-ו

ותהליכים  האדם  בגוף  מערכות  נכיר  בחוג 
הנשימה  ממערכת  החל  בגופינו  המתרחשים 
הכנת  משלב  החוג  הבוגר.  האדם  של  למוחו  ועד 

שיקויים, שיגור טילים, תחום התעופה ועוד .

חוג ציור למבוגרים 
)אין צורך בידע קודם(

לפי  יגבו  חומרים  לחודש-   ₪  300
בחירת המשתתפים 

בטכניקות  בשליטה   נתמקד  בחוג 
כל  של  בראיה  כן,  וכמו  הציור 
עומק,   – ציור  שכולל  פרמטר 
והכי  צבע  צל,  אור,  פרספקטיבה, 

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.



ט
ור

פ
ס

 ו
ול

ח
מ

י 
וג

ח

12

חוג בייבי יוגה 
עלות חודשית 280 ₪ 

בתנועה, מגע, וצליל- מתאים לתינוקות מלידה 
ועד זחילה מיומנת. 

 -  0 )מגיל  ולתינוק  להורה  חווייתיים  מפגשים 
שונים,  מגע  המלווים  בסוגי  מיומנת(,  זחילה 
מפגש  בכל  ודקלומים.  שירים  במרחב,  תנועה 
המזמנים  שונים  באביזרים  שימוש  נעשה 
התנסויות חושיות מגוונות ותרגילים המותאמים 

לשלב ההתפתחותי של התינוק. 
התרגול תורם לאיזון פיזי מנטאלי וסנסו-מוטורי של התינוק, מחזק 

את המערכת החיסונית ומסייע לתינוק ללמוד את גבולות גופו. 
לכאבי  מענה  לתת  שעשויות  שונות  קסם  תנוחות  נלמד  במפגשים 
התקשורת  חשיבות  את  נדגיש  כללי,  ולחוסר שקט  המוכרים  הגזים 

עם התינוק ונעסוק במרכיבי התנועה בחיי ילדינו. 

יוגה נשית לאימהות לאחר לידה )עם התינוקות(   
עלות חודשית 280 ₪   

התקופה שלאחר הלידה עשויה להיות לא פשוטה עבור נשים רבות. 
העומסים, הטלטלות הרגשיות והפיזיות, לילות חסרי שינה, שינויים 
אלו,  עומסים  ועוד.  רוח  מצב  שינויי  יציבים,  שאינם  הורמונאליים 
רצפת  שרירי  את  להחליש  עשויים  והלידה  ההיריון  לתהליך  בנוסף 

האגן ולעיתים אף להוביל לצניחות של איברים פנימיים. 
אז מה עושים? מצטרפים לשיעורי יוגה לנשים לאחר לידה יחד עם 

התינוקות!! היוגה הנשית - עוגן לחיי האישה לאחר הלידה!
בתרגול היוגה הנשית מושם דגש רב על חיזוק שרירי והנעת שרירי 
רצפת האגן . עם חיזוקם ושימושם באופן נכון ביומיום, אנו מייצרות 
ערסל תמיכה חזק ויציב לאברי הבטן, האגן והגב התחתון. הנעת הגוף 
ולשקם  לחזק  לאישה  יסייעו  והרפייה  נשימה  בשילוב  נכונה  בצורה 

את גופה לאחר הלידה ויעניקו לה רגע של מנוחה והרפיה. 

תנועה ויוגה לגיל הרך)מהליכה ועד גיל 3(

עלות חודשית 240 ₪

תנועה,  ובאביזרי  במוזיקה  ויוגה חווייתיים המלווים  תנועה  מפגשי 
לילדים  המאפשרת  ומגוונת  עשירה  לימודית  סביבה  במטרה ליצור 
המערכות  הבשלת  עם  המתפתח  הפנימי  הפוטנציאל  את  לממש 

השונות בגופם. 
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השיעורים בנויים בהדרגתיות בה כל פעילות חדשה מתבססת על קודמותיה, ובכך יוצרת 
הזדמנות להתנסות חוזרת במיומנויות מוכרות. נושאי השיעורים מגוונים ומותאמים לעונות 
המפגשים  ומגוון.  חדיש  בציוד  ומלווים  השנה  במהלך  מרכזיים  ואירועים  לחגים  השנה, 
יסייעו לילד לחזק את גופו, לשכלל ולשפר מיומנויות מוטוריות, קוגניטיביות וחברתיות. 
התרגול מקנה מודעות גופנית ונפשית, מסייע בהבניית קשב וריכוז, ומציע כלים להירגעות 

והפגת מתחים. 

יוגה נשית/ פילאטיס )מתאים גם לנשים בהריון(

עלות חודשית 240 ₪ 

שיעורי יוגה נשית מותאמים לגוף האישה ומתמקדים ברצפת האגן, בשרירים המייצבים 
ובמחזוריות הנשית. כנשים אנו חוות מחזור חודשי, שינויים הורמונאליים תמידיים, הריונות, 
מענה  הנותן  שונה  יוגה  לתרגול  זקוקות  אנו  ועוד.  מעבר  גיל  שינויי  ווסת,  כאבי  לידות, 
לשינויים הללו שאנו חוות  ומאפשר רגע של הפוגה ופסק זמן. היוגה הנשית מעניקה לנו 
הזדמנות נפלאה להכיר את גופנו, את השינויים היומיומיים שהוא חווה ואת השפעתם על 
אורח חיינו ומעניקה לנו כלים מעשיים לחיזוק הגוף והתמודדות עם השינויים שאנו חוות. 
ייחודה של היוגה הנשית הוא בהתאמת התרגול לצרכיי האישה תוך יצירת קשר בין גוף, 

נשימה ומצב תודעה, דרך היכרות עם השינויים ההורמונליים שהיא חווה בחייה.

כדורשת
160 ₪ לחודש )מינימום 12 משתתפים בקבוצה(

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

רוכשות המשתתפות על המגרש.

ריקודי עם - )חוג ערב(
30 ₪ למפגש | יום ג’ באולם לב הפרדס 19:30 - מתחילים ולאחר מכן מתקדמים

בהדרכת רונן עובד

פילאטיס 
עלות: 170 ₪ פעמיים בשבוע

גמישות עמוד השדרה,  ושיווי המשקל.  היציבה  גופני שנועדה לשפר את  לאימון  שיטה 
עבודה על שרירים עמוקים של הגוף, שפור  התפקוד היומיומי של הגוף, חיזוק והארכה. 

השיעורים ילוו באביזרים. יש לציין שיש להביא לשיעור מזרן פילאטיס.
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מסלול מקצועי (נבחרת ייצוגית  –היפ הופ סטריט דנס 
  ונבחרת צעירה ) 

   לחודש ₪ 340עלות : 
  

  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 
,  ברייקדנס, מחזות זמר, ג'אז לירי ומודרני, Locking ,Waving ,Poppingנושאים: 

אימפרוביזציה, מחול אפריקאי, פריסטייל ופיתוח סגנון -קונטמפוריירי, אקרודנס, קונטקט
  אישי.

סטודיו 
Dance-b
בניהולה של בר חיטוב

היפ הופ סטריט דנס 
)מסלול דו שבועי וחד שבועי(

עלות חוג מחול חד שבועי 185 ₪

עלות חוג מחול  דו שבועי 275 ₪ 

יכולת  ומפתח  העצמי  לביטחון  תורם  זה  סגנון 

חוזק  דורש  בריקוד,  יצירתית  וחשיבה  אומנותית 

הגמישות  הקאורדינציה  את  מפתח  הגוף,  ומהירות 

הרקדן.  של  התנועתית  ההבעה  ויכולת  הקצב 

ז’אנרים  שילוב  בזכות  מאוד  מגוונים  השיעורים 

וסגנונות רבים.

נושאים:  לפי  סטריט  היפהופ  נלמד:  השנה  לאורך 

זמר,  מחזות  ברייקדנס.    Locking ,Waving ,Popping
מחול  קונטקט-אימפרוביזציה,  ומודרני,  לירי  ג’אז 

אפריקאי, פריסטייל ופיתוח סגנון אישי.

לשיפור   - לרקדנים  וכושר  גמישות  כוח  אימוני  נשלב 

הטכניקה והשליטה בתנועה. 

בריקוד.  ההבעה  לשיפור  משחק  סדנאות  נעבור 

התלמידים יצפו ביצירות מחול נבחרות. 
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מסלול מקצועי (נבחרת ייצוגית  –היפ הופ סטריט דנס 
  ונבחרת צעירה ) 

   לחודש ₪ 340עלות : 
  

  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 
,  ברייקדנס, מחזות זמר, ג'אז לירי ומודרני, Locking ,Waving ,Poppingנושאים: 

אימפרוביזציה, מחול אפריקאי, פריסטייל ופיתוח סגנון -קונטמפוריירי, אקרודנס, קונטקט
  אישי.

מקצועי  מסלול   – דנס  סטריט  הופ  היפ 
)נבחרת ייצוגית ונבחרת צעירה ( 

מתקיים בימי שני ורביעי 

באולם הפיס בקריית חינוך דרור 

עלות להקה ייצוגית / מסלול נבחרת 340 ₪

מיועד לרקדנים מוכשרים ורציניים המעוניינים במהלך 
הכולל  ומגוון  מקורי  ייחודי  רפרטואר  נבנה  השנה: 
לפי  סטריט  היפהופ  רבים  וסגנונות  ז’אנרים  שילוב 
נושאים: Locking ,Waving ,Popping, ברייקדנס, מחזות 
אקרודנס,  קונטמפוריירי,  ומודרני,  לירי  ג’אז  זמר, 
פריסטייל  אפריקאי,  מחול  קונטקט-אימפרוביזציה, 
ופיתוח סגנון אישי. נשלב אימוני כוח גמישות וכושר 
בתנועה.  והשליטה  הטכניקה  לשיפור   - לרקדנים 

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.
דרישות: ראיון אישי ואודישן 

רצינות ומחויבות )עמידה בתקנון נבחרת(

כושר ופיטנס )ילדים נוער ומבוגרים(
עלות כושר דו שבועי 270 ₪ |  עלות כושר חד שובעי 185 ₪ 

תשלום העשרה - לחוגי המחול בלבד 125 ₪ כולל חולצה מתנה 
צילום קליפ ומופע סיכום שנה.

מגוון עצום של אימונים להעלאת הכושר הגופני חיזוק עיצוב 
 ,HIIT חיטוב והשגת המטרות האישיות של כל מתאמן. אימוני 
דנס   ,TRX קיקבוקס,  פונקציונלי,  אימון   ,)OUTDOOR( אאוטדור 
אקסטרים, זומבה, אירובי דנס ועוד.. הטרנדים הכי חמים בכולם 
)ילדים/  לקהל/לקבוצה  מותאמים  האימונים  והפיטנס  הכושר 

נוער/מבוגרים( .
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בית הספר להתעמלות קרקע 
טרום חובה - 45 דקות )220 ₪ פעמיים בשבוע  וחד שבועי 160 ₪(

א׳-ג׳ 60 דקות )230 ₪ פעמיים בשבוע וחד שבועי 170 ₪(
ד׳- ו׳ 60 דקות )230 ₪ פעמיים בשבוע וחד שבועי 170 ₪(

*** במידה ותהיה קבוצה של בוגרות )ז ומעלה( האימון הוא של 75 דקות ויתומחר 
ב-) 240 ₪ וחד שבועי 180 ₪(.

התעמלות  המשלבים  ומקצועיים  חווייתיים  באימונים  חלק  לקחת  אתכם  מזמינים  אנו 
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 מכון ווינגיט, בעלות יותר משש עשרה שנות ניסיון בניהול והדרכת חוגים 

ונבחרות במסלולים עממים ותחרותיים. 
וכיום  מאמנת התעמלות קרקע  מיקה חן בעלת תואר בעיצוב גרפי, מתעמלת לשעבר 
חוגים  וניהול  בהדרכה  ניסיון  שנות  עשרה  משבע  יותר  בעלות  ווינגיט.  מכון  מוסכמת 

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:
noynishri@gmail.com  050-4652605 - נוי נשרי

Meeka.khen@gmail.com 052-8563400 – מיקה חן
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מרכזי החוגים

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר  נרשמים* ייתכנו שינויים במערכת השעות

מרכז בכר רוסו- ביה”ס בצור משה

מדריךחוג יום
קבוצת 

גיל
שעות 

פעילות 

ראשון
טכנו טריק 

א-ו
15:00-17:00א-דחברת ממריאים

חלוקת לשתי 
קבוצות תהיה 

לאחר שיעור ניסיון 
16:15-17:15א-ואלקטרונאי צעיר

ראשון
14:45-15:45  א-וליה שוורצמןשחמט

16:00-15:00א-ומיכל מדע ורפואה

15:00-16:00א-העיצוב אפנהראשון
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בלב השרוןחדש
מרכז חוגים 
לב הפרדס NEW

יום שנייום ראשון

חדר 2חדר 1אולםחדר 2חדר 1אולם

15:30-16:15
התעמלות 

קרקע
)גן חובה צהרון 

בלבד(

16:00-20:00
אומנויות 

לחימה
יעודכן בקרוב

15:00-15:45
בלט קלאסי
כיתות גן-א’

16:00-20:00
אומנויות 

לחימה
יעודכן 
בקרוב

16:15-17:15
התעמלות 

קרקע
)כיתות א’-ב’(

16:00-20:15
כדורסל 
עמותת 

"הפועל לב 
השרון"

לרישום: 
תומר חולי

052-3873020

15:45-16:30
ג’אז מודרני 
כיתות ב’-ג’

17:15-18:00
התעמלות 

קרקע
)גני ילדים(

17:00-18:00
ברייקדנס

*18:00-19:00
התעמלות 

קרקע
)כיתות ג’ ומעלה(

18:00-19:00
היפ הופ / 

סטריטדאנס
כיתות ד’-ו’

19:00-20:00
חיטוב נערות

19:15-20:00
דאנס 

אקסטרים
לכיתות ז’ 

ומעלה

20:00-21:00
פילאטיס 

נשים / חיטוב 
דינמי
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יום רביעייום שלישי

חדר 2חדר 1אולםחדר 2חדר 1אולם

13:30-17:30

כדורסל 

עמותת 

"הפועל לב 

השרון"

לרישום: 

תומר חולי

052-3873020

15:45-16:30

היפ-הופ

לכיתות ב’-ג’

16:00-20:00

אומנויות 

לחימה

יעודכן בקרוב

15:30-16:15

התעמלות 

קרקע

)גן חובה 

צהרון בלבד(
16:00-20:00

אומנויות 

לחימה

יעודכן בקרוב

20:00-00:00

ריקודי עם

16:15-17:15

התעמלות 

קרקע

)כיתות א’-ב’(

17:15-18:00

התעמלות 

קרקע

)גני ילדים(

19:00-20:00

חיטוב נערות

*18:00-19:00

התעמלות 

קרקע

)כיתות ג’ 

ומעלה(

20:00-21:00

פילאטיס נשים 

/ חיטוב דינמי

ייפתחו שיעורים נוספים בהתאם להרשמה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות



ייפתחו שיעורים נוספים בהתאם להרשמה

* ייתכנו שינויים במערכת השעות
20

יום חמישי

חדר 2חדר 1אולם

20:30
פילאטיס נשים 

16:00-20:00

אומנויות לחימה

יעודכן בקרוב

15:00-15:45

פופ מיוזיקל

כיתות גן-א’

16:00-20:00

כדורסל 

עמותת  “הפועל לב השרון”

לרישום: תומר חולי 052-3873020

15:45-16:30

פופ מיוזיקל

כיתות ב’-ג’

17:00-18:00

ברייקדנס

18:00-19:00

היפ הופ / סטריטדאנס

כיתות ד’-ו’

19:15-20:00

דאנס אקסטרים

לכיתות ז’ ומעלה

יום שישי

חדר 2חדר 1אולם

12:00-17:00

כדורסל 

עמותת “הפועל לב השרון”

לרישום: תומר חולי 052-3873020

בלב השרוןחדש
NEW
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כפר הס
יום היום דיום גיום ביום א 

 11:00-11:45
חוג בייבי יוגה 

בתנועה

 
10:30-13:00 

ברידג’

 12:15-13:00
יוגה נשית 

לאמהות לאחר 
לידה 

)עם  התינוקות(   

השף הצעיר 
17:00-18:15 

תפוס 
ציור 

למבוגרים
19:30-21:30

אמנויות 
הבמה 

ז-ח
18:00-19:30 

טכנו טריק 
16:00-17:00

א-ג
17:00-18:00

ד-ו

אימוני כושר 
ופיטנס   

19:15- 20:00

 אלקטרונאי 
צעיר

16:00-17:00 

אמנויות 
הבמה - ט-י

 19:30-21:00
19:40-20:50

התעמלות 
קרקע 

)חלוקה לפי 
קבוצות גיל 

 

התעמלות 
קרקע )חלוקה 

לפי קבוצות 
גיל

אולם הדר 
השרון

כדורשת 
נשים

20:30-21:45
   

חדר 
מוסיקה 

מוסיקה מוסיקה מוסיקה מוסיקה מוסיקה 

קורס צילום למבוגרים:  
ימי שלישי / תחילת הקורס 5/11/19  - 19:00 עד 20:30

יינתנו  ימים ושעות  קבוצת ריצה פעמיים בשבוע תיפתח למבוגרים – 
עם  או   09-7960231 והעשרה  חוגים  מדור  עם  קשר  ליצור  ניתן  בהמשך 

היחידה לספורט 09-7960207

יריד חוגים יתקיים בתאריך 30.8.19  יום ו׳ בשעה 10:00 ברחבת הדשא המרכזי



פרח לב הזהב  
תיאטרון גושן

שמוליקיפוד  
תיאטרון הקיבוץ המאוחד

חברים על הגשר
 תיאטרון אורנה פורת

הבית של יעל
תיאטרון הקיבוץ המאוחד

חתול במגפיים
תיאטרון בים בם בום

18.3.20

הארגז של ביאליק  
תיאטרון אורנה פורת

18.12.1922.4.20

27.5.20

17.6.20

5.2.20

22

יריד חוגים יתקיים בתאריך 30.8.19  בשעה 17:30 ברחבת הדשא המרכזי

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר  נרשמים

מנוי
הצגות

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

ניתן לרכוש דרך מדור חוגים והעשרה בטלפון 09-7960231

בימי ד' בשעה 17:30 
כפר הס
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עין ורד

יום היום דיום גיום ביום א 

מועדון נוער 
אמנויות הבמה 

ג-ו
17:30-18:40

 

  
אמנויות הבמה 

ה-ו
18:40-19:50

 
 

מוסיקה מוסיקה  מוסיקה מוסיקהמוסיקה 

אולם הדר השרון 
כדורשת נשים
20:30-22:00 

    

***** במידה ויש ביקוש לקבוצת ריצה/ הליכה ניתן ליצור קשר עם מדור 
חוגים והעשרה 09-7960231 או עם היחידה לספורט 09-796020

מרכז משמרת
יום היום דיום גיום ביום א

 
 חוג קולנוע 

דרך הסמרטפון
16:00-17:00 

שחמט
א-ו

16:00-17:00 

התעמלות לגיל הרך
16:30-17:15 

 
אימוני כושר 

ופיטנס 
20:30-21:15

השף הצעיר
17:00-18:15

ממריאים 
טכנו טריק

17:30-18:30
אלקטרונאי צעיר

17:30-18:30
  

חוגי מוסיקה ייקבעו בהתאם ובתיאום מראש 

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

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר  נרשמים* ייתכנו שינויים במערכת השעות

יריד חוגים יתקיים בתאריך 29.8.19  בשעה 17:30 בדשא ליד המועדון
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מרכז עזריאל

יום היום דיום גיום ביום א 

מועדון

היפ פופ סטיר דנס - 15:45 
מתקדמים נבחרת כיתות ד’ ומעלה

 
שחמט 

א-ו
17:45-18:45

 17:15
היפ פופ סטריט כיתות א- ג’ 

   

חוגי מוסיקה ייקבעו בהתאם ובתיאום מראש 

מרכז יעף

 יום היום דיום גיום ביום א
קולנוע דרך 
הסמארטפון
16:00-17:00

כושר ופיטנס
ילדים ונוער 19:30

כושר ופיטנס
ילדים ונוער 19:30

כושר ופיטנס
מבוגרים 
)מגיל 15(

20:30

כושר ופיטנס
מבוגרים 
)מגיל 15(

20:30

חוגי מוסיקה ייקבעו בהתאם ובתיאום מראש 

יינתנו  ימים ושעות  קבוצת ריצה פעמיים בשבוע תיפתח למבוגרים – 
עם  או   09-7960231 והעשרה  חוגים  מדור  עם  קשר  ליצור  ניתן  בהמשך 

היחידה לספורט 09-7960207

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

* ייתכנו שינויים במערכת השעות

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר  נרשמים

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר  נרשמים
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מרכז נורדיה

יום היום דיום גיום ביום א

17:15-16:30
תנועה ויוגה לגיל הרך

 שחמט 
למבוגרים 
9:30-10:30

 

שחמט
16:30-17:30 

ציור
18:00-20:00 

טכנו טריק 
17:00-18:00

א-ג
18:00-19:00

ד-ו

אימוני כושר ופיטנס 
18:30 עד 19:30

אימוני כושר 
ופיטנס 

18:30 עד 
19:30

קורס צילום מבוגרים:  ימי רביעי | תחילת הקורס 6/11/19 | 20:30- 19:00

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

פתיחת קבוצות גיל מותנה במינימום מספר  נרשמים* ייתכנו שינויים במערכת השעות

יריד חוגים יתקיים בתאריך 1.9.19  בשעה 17:30 ברחבה המרכזית
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בית ספר למוסיקה בניהול: עומר אמיתי

ברמה  מוסיקלי  חינוך  מציע  השרון  לב  למוסיקה  הספר  בית 
נרחבות  ויחס  לימוד  ומבוגרים. שיטות  נוער  לילדים,  גבוהה 
נגינה  לימוד  על  דגש  שמים  אנו  תלמיד.  לכל  המותאם  אישי 
לקידום  ובנוסף  מהתהליך,  ליהנות  המאפשר  וחוויתי  כיפי 
ופיתוח המצוינות בנגינה של כל תלמיד. כמו כן מרכז המוסיקה 
מכין את תלמידיו למגמת המוסיקה בבי”ס דרור, ועד לבחינות 

הבגרות והרסיטל בנגינה.
פופ,  ועד  מקלאסי  שונים,  מוסיקליים  סגנונות  כולל  הלימוד 
 רוק, ג’ז, אתני, ליווי שירים, אילתור ונגינה בהרכבים ולהקות.  
קונצרטים, פסטיבלים  מסדנאות,  התלמידים  יהנו  בנוסף 

ומפגשי אומנים.

חוגי המוזיקה שלנו:
גיטרות - קלאסית, אקוסטית, חשמלית וגיטרה בס.  

.DJ חוג  קול,  פיתוח  הקשה,  וכלי  תופים   פסנתר\קלידים, 
כלי נשיפה - סקסופון, חליל צד, קלרינט, וחצוצרה. 

כלי קשת - צ’לו, כינור
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משמרתחירותעין שרידעין ורד

יעףעזריאלינובכפר הס

נורדיה

ניצני עוזפורת

בני דרורכפר יעבץגנות הדר

28

חוג מקהלה 
בואו לשיר במקהלה ולהינות ממפגש חברתי עם עוד 

ילדים שאוהבים לשיר.

מיועד לגילאי ג-ו בימי רביעי 17:00-18:30 
במושב כפר הס

החוג יועבר ע”י ישראלה מזור - מנצחת, בעלת תעודת 
הוראה בחינוך מוזיקלי ונגנית מנדולינה. ומיכל פיין - 

מעבדת מוזיקלית, מורה לפסנתר ופיתוח קול בעלת תואר 
במוזיקה.

מרכזי המוסיקה שלנו פועלים במושבים:



פרטים נוספים, 
ייעוץ והרשמה:

עומר אמיתי
 052-5951982 

  09-7968349 
lev4music@gmail.com

ניתן להירשם באמצעות 
המיניפיי דרך אתר המועצה 

www.lev-hasharon.com
בקוד 5005890

לפרטים נוספים 
מדור חוגים והעשרה

09-7960231

29

 חוג להקות והרכבים מוסיקליים:
 בואו לנגן עם חברים בלהקה

תהנו מחדר חזרות מאובזר ואיכותי, בנוסף תזכו 
בהדרכה של מוזיקאי מקצועי.
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בשיתוף 
ספרייה אזורית 

לילית וחווה – שתי נשים או אישה 
אחת?

שכרות נוח וקללת כנען

למה קולל כנען?

גן עדן
יצירת האדם, עצי הגן והחטא הקדום – 

לא בהכרח מה שחשבתם

לוט ובנותיו
במה חטאו אנשי סדום, 
האם באמת לא נשארו 

גברים בארץ?

התפתחות האנושות לאחר 
הגירוש מגן עדן 

הרע והטוב.

משולש רומנטי 

יעקב, רחל ולאה.

20.11.19

18.3.20

11.12.19

6.5.20

8.1.20

10.6.20

לכל הקורסים וההרצאות ניתן להירשם דרך מדור חוגים והעשרה בטלפון 09-7960231 
או דרך אתר המועצה עם קישור לאתר  המיניפיי. ***התכנית נתונה לשינויים 30

נפלאות התבונה המקראית
סיפורי בראשית - הרצאות

עלות למפגש : 25 ₪
המפגשים יתקיימו במיידעת בקריית חינוך דרור



לכל הקורסים וההרצאות ניתן להירשם דרך מדור חוגים והעשרה בטלפון 09-7960231 
31או דרך אתר המועצה עם קישור לאתר  המיניפיי. ***התכנית נתונה לשינויים

קורס צילום וידאו ועריכה DIY )לא מצריך ידע מקדים(

עלות הקורס: 450 ₪ | הקורס מותנה במינימום 10 משתתפים
הקורס ייפתח לאחר שתיווצר קבוצה   |   הקורס יתקיים ביום שני בשעה 18:30 

הקורס יתקיים במושב כפר הס   |   12 מפגשים של שעה וחצי  |  ציוד נדרש: סמארטפון
לפרטים נוספים: פדריקו 054-7988878

ויותר מרכזית ומשמעותית כערוץ הנפוץ  יותר  יום המדיה הדיגיטלית הופכת להיות  כל 
זכות של כמות  ליצור מדיה היה  ולשדר תוכן. אם פעם  לייצר, לשתף  ביותר כדי לקבל, 
מאוד  משימה  זו  תוכן  וליצור  מצלמה  שלקחת  לנו  ידוע  בימינו  אנשים  של  מצומצמת 
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

סילבוס:

הסמארטפון ככלי לביטוי: בין מצלמות לאפליקציות   0

מטרת הצילום: תיעוד, אומנותי, מסחרי, משפחתי   0

שפה ויזואלית: צילום סטילס   0

פריים-גודל שוט, זוויות צילום, עומק שדה, יחסים       
בין דימויים מצולמים

אפליקציות: SNAPSPEED )עיבוד תמונה(,        0

SLIDESHOW )יצירת סרטון תמונות(

שפה ויזואלית: צילום וידאו, שוט - המשיכות - תנועות מצלמה   0

POWER DIRECTOR :אפליקציה   0

עריכה   0

משמעותה של הסאונד ביצירה הוויזואלית   0

אפליקציה: POWER DIRECTOR )עריכת סאונד(   0

סטוריטלינג: פיתוח רעיונות וחשיבה יצירתית   0

סטוריטלינג: מרעיון לביצוע   0

פרוייקט סוף הקורס   0
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7.11.19    
 יום ה'

בחדר התרבות 
 נורדיה

 

 20:30בשעה 

 עלות כרטיס 
 ש"ח 30
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6.2.20   
 יום ה'  

בחדר התרבות 
 נורדיה

 

 20:30בשעה 

 עלות כרטיס 
 ש"ח 30

 

מדור חוגים 
 והעשרה 

097960231 
 

נשמח להרחיב את השירות ולקלוט מתנדבים 
חדשים  לזירות ההתנדבות השונות בלב השרון

כמו כן, נשמח ליוזמות חדשות מטעמכם

מקומכם אתנו

אם גם אתם מחפשים:
• תחושת סיפוק, אושר ומשמעות • השתייכות חברתית • הערכה והוקרה

• עניין ושבירת שגרה • בריאות והנאה

היחידה להתנדבות 
במחלקה לשירותי רווחה וקהילה 

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות למרב מגן:  
merav@lev-hasharon.com   |   09-7960205   |   058-5551449 



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 ₪ 

16.12.19
איתי ורד 

במושב ניצני עוז 
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נושא ההרצאה: צונאמי 
מסע בלב ים להצלת פליטים

דו"ח של האו"ם קבע כי העולם בעיצומו של המשבר ההומניטרי החמור ביותר 
מאז מלחה"ע השנייה. בשנת 2016 הגיעו לאירופה 360 אלף פליטים בדרך הים 
על גבי סירות קטנות ורעועות. אלפים לא צלחו את הדרך הקשה והמסוכנת 
וטבעו למוות. במשך 14 ימים היה איתי ורד, על גבי ספינת החילוץ היחידה 
שפעלה בחורף הקשה כדי לחלץ את סירות הפליטים, צפונית לטריפולי, בירת 

לוב. 

וידאו( את מבצעי החילוץ הנועזים תוך כדי  )בליווי קטעי  ההרצאה מתארת 
שמתבצע  העבדים  סחר  את   – הפליטים  סיפורי  את  מביא  וגלים,  סערות 
בפליטים מאפריקה על ידי כנופיות של מבריחים הפועלים מלוב, את הדרך 
סיפורי  את  התיכון,  לים  ומשם  לוב  עד  מסוריה  הפליטים  שעושים  הקשה 
המחלצים – אנשים מחמש עשרה מדינות שונות, ואת הקשיים שבחיים על 
הלובי  החופים  פיראטים, משמר  של  איום  הפועלת תחת  חילוץ  ספינת  גבי 
וסערות החורף. כמו כן, ניתן מבט נרחב על משבר הפליטים – אחד הנושאים 

המרכזיים כיום באירופה..

איתי ורד הוא כתב המגזין "שישי" של ערוץ 10.
 בין כתבותיו – סיפורו של הסב שנסע להחזיר את נכדיו 
מדאעש )מגבול סוריה-טורקיה(, השבטים האבודים של 
פפואה גינאה החדשה, ורבות נוספות. הוא החל את דרכו 
העיתונאית כתחקירן וכתב בתכנית עובדה. אחר כך עבר 
ומגיש של  1 שם היה כתב מגזין, מגיש חדשות,  לערוץ 

תכנית המדע "המעבדה" ותכנית הטיולים "על הדרך". 



26.3.20

24.2.20

אורלי וילנאי
במושב נורדיה

יורם יובל
מקום ייסגר בהמשך

נושא ההרצאה: “הכח לשנות”   

נושא שלו מקדישה אורלי  האקטביזם חברתי הוא 
דגש מיוחד בשנים האחרונות. 

בעקבות תחקירים רבים וכתבות נוקבות )ערוץ 10, 
תשלומים   - כגון  חברתיים  בנושאים  ועוד(  עובדה 
נשים  של  מיני  ניצול  השואה,  לניצולי  הגיעו  שלא 
סיפור  את  אורלי  מביאה  ועוד,  קיפוח  מוחלשות, 

"ההפיכה" האזרחית שהיא וגיא מרוז עשו בנושא. 
באג'נדה  שינוי  יצרה  היא  שבה  לדרך  הצצה  זוהי 
וצריך  יכול  מאיתנו  אחד  כל  ואיך  שלה  החברתית 
להיות אקטיבי כדי ליצור עבורנו חברה טובה יותר.  

נושא ההרצאה: איך להיות מאושר 
בשיעור אחד - המיטב ממדעי האושר   

שהופך  מה  אבל  מאושרים,  להיות  רוצים  כולנו 
מה  שחשבנו.  מה  לא  הוא  למאושרים  אנשים 
חוויה  הוא  אושר  האם  להנאה?  אושר  בין  ההבדל 
או פעולה? מתי האהבה תהפוך אותנו למאושרים? 
ששודרה  בסדרה  במוח?  מקודד  האושר  ואיך 
שיעורים”,  בשישה  מאושר  להיות  “איך   ,2 בערוץ 
הביא פרופ’ יובל את מיטב התובנות המדעיות על 
הדרך אל האושר. התחום מתחדש בקצב מסחרר, 
ובהרצאה זאת חוזר פרופ’ יובל אל הנושא האהוב 
מאושרים  להיות  לנו  שיעזרו  מעודכנים,  כלים  עם 

יותר.
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אחת  היא  וילנאי,  שמעון  הכתב  של  בתו  וילנאי,  אורלי   
הפועלות  והדומיננטיות  המוערכות  התקשורת  מנשות 

בעולם התקשורת הישראלי.

פרופ' יורם יובל הוא מרצה, פסיכיאטר, פסיכואנליטיקאי, 
והמדעית  הרפואית  הכשרתו  מוח.  וחוקר  מנחה  סופר, 
ללמד  יכולתו  בשילוב  שולט,  הוא  בהם  הידע  ותחומי 
מאזין,  לכל  מובנת  בשפה  מורכבים  מדעיים  נושאים 
הפכנו את יובל לאחד המרצים המבוקשים והפופולריים 

בישראל. 



סינמה לב השרון
ימי ב’  בשעה 20:00 )מקום ייסגר לפני כל מפגש(

עלות כרטיס : 30 ₪ 

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:   11.11.19    ׀   6.1.20    ׀   2.3.20    ׀   18.5.20    ׀   15.6.20

מזמינים אתכם להצטרף אלינו לחוויית “סינמה לב השרון”

36

כמו בסרטים, החיים 
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כמו בסרטים, החיים 

ההצגה תתקיים במרכז קהילתי דרור )הפיס( 15.1.20
יום ד׳ בשעה 17:30 להזמנת כרטיסים: 
מדור חוגים והעשרה 09-7960231/0
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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 במושבים בשיתוף פעולה פורה עם הוועדות השונות. 

לזהות  חיבור  תוך  הגילאים  לכל קשת  והחשיבה המשותפת על מענה  שיתופי הפעולה 
המשותפת של כולנו- מרחיבים את הלב, מחזקים את הקהילה ובעיקר תורמים לאחדות 

ולשיח משותף. 
אנחנו מזמנים את כולם לבוא, לשמוע ולחוות. 

להגיע הן לפעילויות במושבים הקרובים והן ברחוקים. 
תכנית שנתית תפורסם בקרוב באתר ובניוזלטר של המועצה.

כמו כן ניתן תמיד לפנות לקחת חלק אקטיבי בפעילויות השונות. 

בס”ד

טיול סליחות לירושלים ומופע אור קולי בעיר דויד  |  ערבי פיוטיים 

ערבי קהילה, פעילות בעקבות המטמון האבוד לכל המשפחה בחול המועד סוכות

אשת חיל  |  ערב שכולו העצמה נשית, סדנאות והרצאות מחינוך ילדים 
ועד תזונה וטיפוח. בסיום הערב שיחה מרתקת.

ספטמבר

אוקטובר

נובמבר

סיור חנוכיות לכל המשפחה והדלקת נרות משותפת. דצמבר

מסיבת פורים נשית במיוחד מלאה בהומור משתה ושמחה, יום המעשים מרץ
הטובים – כל הקהילה בעשייה חברתית. פרויקטים ומיזמים בתוך הקהילה
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מיכל חזן – המדור למורשת ישראל
052-4327328 ,073-2521526

michal@lev-hasharon.com

אפריל
מאי

יוני

מלכת לב השרון – 
מסע ג'יפים אתגרי לנשים 

צעדת ירושלים בלב השרון – מעלים את 
לחגוג  ויוצאים  ירושלים על ראש שמחתנו 

וציין את שחרור ירושלים. 
הצעדה   – בירושלים  לריקודגלים  יציאה 

המסורתית בירושלים. 
זיכרון לחללי מערכות  – מיזם  בעוז רוחם 

ישראל ונפגעי פעולות האיבה.

פעילויות אורכיות לאורך השנה:
הכותל  מורשת  עם  בשיתוף   - מצווה  בני  פרוייקט 
ושחק לבני מצווה סדרת מפגשים לבני ובנות מצוות, 
המסיימים את הסדרה נוסעים יחד עם ההורים לטיול 

חוויתי ומעצים במנהרות הכותל.

זהות,  מרכז  עם  בשיתוף   - ציונות  חידון 
חידון אזורי לתלמידי כיתות ד-ו. 

עם  ושיעורים  מפגשים  סדרת   – התבונה  נפלאות 
של  המורכבת  דמותו  אחרי  העוקבים  חג'ג'  רבקה 

המלך דויד והתאמתם לאקטואליה של ימינו

בשיתוף  השנה  במהלך  יקבעו  נוספות  פעילויות 
הוועדים המקומיים וועדות תרבות ביישובים. 
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המחלקה לשירותי רווחה וקהילה
צוות פיתוח משאבי קהילה במחלקה, 

מפעיל מיזמים חברתיים ופועל בשיתוף 

מתנדבים למען הקהילה כולה.

לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם מזכירת המחלקה: 
adil@lev-hasharon.com 09-79602205 או בדוא"ל

merav@lev-hasharon.com

"במזל דגים" 
הכנת ארוחות 

חג חמות, בראש 
השנה ובפסח, 

למשפחות ובודדים 
הנזקקים לסיוע .

"מיד ליד"
בזאר בגדים יד שנייה, 
בשיתוף קניון דרורים. 

איסוף תרומות מהקהילה 
ומכירתן במחיר סמלי. כל 

ההכנסות קודש למשפחות 
נזקקות מלב השרון. 

"אירוע לציון 
יום המאבק 
הבינלאומי 
באלימות 
נגד נשים"

פרטים בהמשך 

להלן פרוט המיזמים המרכזיים:

ערב הוקרה למתנדבים: 15.9.19 פרטים בהמשך 



עמותה לספורט - לב השרון 

בית ספר לכדורסל 

״הלב האדום״ בנים-בנות

ביה”ס להתעמלות ואקרובטיקה 
“אקרוג’ים”

אקרוג'ים,  והאקרובטיקה  ההתעמלות  אגודת 
מטפחת ספורטאים מרמת מתחילים ועד רמה 
לאומית ובינלאומית. לאגודה חוגי אקרובטיקה, 
באולם  המתקיימים  וטרמפולינה,  התעמלות 
 6 ובעוד  "הדר השרון",  בית ספר  הספורט של 
מרכזי אימונים. החוגים מיועדים לבנים ולבנות 
המסגרות  לכל  חובה.  מגן  החל  הרמות  בכל 
מתאימים,  מתעמלים  נבחרים  התחרותיות, 

מתוך החוגים שלנו בכל מרכזי האימון.

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

מוקד דרומי: הדר השרון - בין ההדרים.

מוקד צפוני: לב הפרדס אחר הצהרים.

חדש!! 

מוקד לב הפרדס 

מיד בתום הלימודים.

האימונים מתאימים לילדים מגיל 3.5 עד 

כיתה ד. חוויה חינוכית וספורטיבית, לימודי 

יסודות המשחק, עבודת צוות,

משחקים, פעילות העשרה ועוד!

בואו לשחק איתנו!

תומר חולי 052-3873020
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בית ספר לכדורגל
חוגי כדורגל לבנים ולבנות מתקיימים 

מגילאי טרום חובה עד כיתה ו'. 
אימוני ביה"ס לכדורגל מתקיימים 

במגרשי הדשא החדשים בעין
שריד ובמושב חירות פעמיים בשבוע. 

קבוצות הליגה והכנה לליגה
מתאמנות במגרש בקדימה.

ניהול המועדון וניהול מקצועי 
חנן רותם 052-4317095

מאמן ראשי דור סנדר 054-4229829

 AcroGym ISR :על האגודה ראה בפייסבוק
maccabi_acrogym . ובאינסטגרם :אקרוג'ים ישראל



היחידה לביטחון קהילתי 
במועצה האזורית לב השרון פועלת היחידה לביטחון קהילתי כתוכנית הדגל של 
ממשלת ישראל ושל המשרד לביטחון הפנים בתחום בהתמודדות עם התנהגות 
רב-תחומית  תוכנית  היא  התוכנית  ופשיעה.  עבריינות  אלימות,  אנטי-חברתית, 
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.

חינוך ומניעה   0

פיתוח ויישום תכניות מניעה בקרב צעירים ובני נוער.   0

ביסוס פעילות הסברה נרחבת בקרב ההורים.   0

העמקת פעילות המניעה בקהילה והגברת ההסברה.   0

מתן התיחסות ממוקדת בבתי הספר, במסגרת תכניות הלימודים של משרד החינוך.   0

פעילות במסגרת החינוך המשלים.   0

שירותי המדור פעולות המתקיימות במסגרת זו:

פעולות בחינוך הפורמלי: סדנאות לבני הנוער, הרצאות, הצגות וסדנאות להורים 
בשעות הערב.

לשם  בישובים,  ותרבות  נוער  ועדות  עם  ישיבות  פורמלי:  הבלתי  בחינוך  פעולות 
בניית תכנית עבודה יישובית. סדנאות מניעה לבני הנוער בישובים, ערבי הסברה, 

קורסים ותוכניות מגוונות.

פיתוח קהילתי

ואווירה  רחבה  חברתית  תנועה  ליצור  במטרה  הקהילה  בקרב  מקיפה  פעילות 
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, 
מדור  הנוער.  מבני  העולים  לצרכים  מענה  ולתת  הנוער  לבני  קשבת  אוזן  לשמש 

מניעה והסברה מסייע בהקמה ובליווי סיירות הורים.

הרצאות וסדנאות להורים 

ולפי  גיל  שכבות  עפ”י  להורים  וסדנאות  הרצאות  מקיימים  אנו  השנה  במהלך 
טיפוח  תקשורת,  גבולות,  הורים,  סמכות   : כגון  ומגוונים  רבים  בנושאים  דרישה, 

מיומנויות חברתיות וכד’.

יצירת קשר עם המדור 

liron@lev-hasharon.com/ 054-9200133 – לירון גלאם
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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
limorr@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

מרכז מוסיקה
עומר אמיתי: 052-5951982

omeramitai@gmail.com

מדור צעירים
מרב מגן מוסטקי

merav@lev-hasharon.com

מידעת - ספריה אזורית לב השרון
 09-7613702/3

meidaat.library@gmail.com

העמותה לספורט
09-7964076

מדור מורשת ישראל
מיכל חזן: 073-2521526

michal@lev-hasharon.com

היחידה לביטחון קהילתי
לירון גלאם: 054-92001133

liron@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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