
סדנאות 
חוגים 

ייחודיות
 מגוון סדנאות חוגים מקצועיות.

מדריכים מקצועיים, בוגרים לאחר צבא
 ובעלי ניסיון רב.

פרטים והרשמה באתר המועצה
www.lev-hasharon.com

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למדור חוגים ופנאי
טלפון במשרד: 09-7960231

Tarbuth@Lev-hasharon.com   :דוא"ל



כללי הרשמה לסדנאות החוגים

נהלי הרשמה:
פתיחת הסדנה מותנית במספר נרשמים מינימאלי.	 

מספר המקומות מוגבל בכל אחת מהסדנאות )לאחר סיום ההרשמה ניתן להירשם על בסיס 	 
מקום פנוי בלבד(. 

חלוקה לקבוצות גיל בהתאם להרשמה.	 

במידה והסדנה לא תיפתח- יוחזר הכסף במלואו לנרשם.	 

נוהל ביטול הרשמה:
 יינתן החזר כספי מלא לכלל הסדנאות עד לתאריך סיום ההרשמה.	 

לאחר תאריך זה לא ניתן לבטל ולקבל החזר כספי. 

לתשומת ליבכם, ייתכנו שינויים 
בהתאם להנחיות משרד הבריאות

לפרטים נוספים, ניתן לפנות למדור חוגים ופנאי
טלפון במשרד: 09-7960231

Tarbuth@Lev-hasharon.com   :דוא"ל



סדנאות קיץ מוזיקליות
מהרו להירשם 

מס׳ המקומות מוגבל!

בואו לחוויה מוזיקלית בלתי נשכחת! 
סדנאות מוזיקה איכותיות המיועדות לילדים ונוער המנגנים או שרים.

מה בתפריט:
נגינה בלהקה

שיעורי נגינה בכלי שלכם ובכלים חדשים
)Cubase יצירת מוזיקה באולפן הביתי )לימוד תוכנת

קורס רדיו )הכנה ושידור תוכניות(
הקלטת שיר באולפן

הסדנאות מועברות ע"י מורים מנוסים למוזיקה וסאונד
ומתקיימות בניהולו של עומר אמיתי - 

מנהל מרכז המוזיקה מ.א לב השרון

 גילאים: כיתות ד’-ט’

שעות: 8:30-13:30
 מיקום: עין ורד, בית העם

בין התאריכים: 14.7.20-3.8.20 
)לא כולל שישי שבת(

עלות: 2250 ₪ 
מחיר בהרשמה מוקדמת 2100 ₪ 

עד לתאריך 30.6.20

לפרטים נוספים: 
 lev4music@gmail.com  052-5951982 :עומר

סיום הרשמה: 5/7/20

מיועד לילדים עם רקע 
בנגינה ושירה 
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גילאים: בוגרי כיתות א’-ו’

עלות: 985 ₪ | *קיימת אפשרות להסעה בתוספת תשלום, 
שימו לב! מחיר ההסעה מותנה במס’ הנרשמים ויתומחר לאחר סיום ההרשמה.

סדנאות מקצועיות ברמה גבוהה לפיתוח מיומנויות במה והעצמה אישית. 
מנוהלות ע”י צוות מקצועי בעל ניסיון רב:

דנה קבסה  - שחקנית, זמרת ומורה למשחק ופיתוח קול, בוגרת סמינר הקיבוצים 
ומנהלת סטודיו למשחק “לב הבמה“ במ.א. לב השרון.

בר חייטוב כחלון - מנהלת סטודיו DANCE-B במ.א. לב השרון, 
רקדנית כוריאוגרפית ומאמנת כושר וקידום אורח חיים בריא 

בוגרת וינגייט.

בתכנית: אימפרוביזציה במשחק מחול והיפ הופ, משחק מול מצלמה, 
מחזות זמר, פופ מיוזיקל היפ הופ, סטריט דנס, ברייקדנס, 

פיטנס טכניקה וגמישות, משחקי תיאטרון יצירת דמות ועמידה על במה. 
קבוצות מותאמות גיל, יחס אישי ופרטני לכל תלמיד/ה.

 אוהבים לשחק?  לרקוד?  להופיע? אוהבים לשחק?  לרקוד?  להופיע?
ייחודי למועצה אזורית לב השרון!ייחודי למועצה אזורית לב השרון!

 שעות: 8:00-13:00 | מיקום: סטודיו לתיאטרון ומחול בבית ספר “דרור”

בין התאריכים: 5-23.7 ימי א׳, ג׳, ה׳ )9 מפגשים(

סיום הרשמה: 30/6/20

למידע נוסף - דנה קבסה: 052-4508050  |  בר חייטוב כחלון: 052-8175757  



סדנת מאסטר במשחק מול מצלמה
מועברת ע”י דנה קבסה בה תתארח המלהקת ענבר דויד )כפולה, מורובוט, 
טקסטים  ניתוח  מצלמה,  מול  עבודה   – ועוד(  כיתה  קפצה  אחותי  שב”ס, 

ודמויות והכנה לאודישנים. עבודה בקבוצה אינטימית ואישית. 

למידע נוסף - דנה קבסה: 052-4508050

אירוח סדנת אומן ענבר דויד, מלהקת בכירה בעולם הילדים ובני הנוער

גילאים: גילאי ז’ – י’  

שעות: 8:30-12:30
 מיקום: סטודיו לתיאטרון בבית הספר “דרור”

בין תאריכים: 1-15.7 ב׳, ד׳ )5 מפגשים(
 עלות: 750 ₪ 

סיום הרשמה: 28/6/20

Master 
class

חדש לבני נוער
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מזמינות אתכם לקחת חלק בשמונה ימים  של סדנאות חווייתיות ומקצועיות בתחום ההתעמלות: 
הרבה  ועוד  אווירית  אקרובטיקה  אומנותית,  מכשירים,  התעמלות  פרמידות,  אקרובטי,  פס 
הפתעות ופעילות מגוונות!!! הרצאת פסיכולוגיה של הספורט, פעילות בנושא תזונה, משחקים 
כושר, קורדינאציה, שיווי משקל,  ופיתוח גמישות,  נעבוד על שיפור  ועוד. במהלך הסדנאות 
זריזות וכוח מתפרץ וכל זאת תוך הקניית ערכים של עבודה בצוות, שיתוף פעולה, וכן שיפור 

תחושת המסוגלות, הביטחון העצמי והעצמת המתעמלים/לות ברמה האישית והמקצועית. 

חלוקה פנימית על פי גיל ורמה, למתחילים ומתקדמים כאחד. )מתאים גם לילדים ללא ניסיון 
כלל(. ימי הסדנאות הינם מטעם האקדמיה להתעמלות של נוי ומיקה, הסדנאות מועברות על 

ידי צוות מקצועי ומנוסה, עם הרבה סבלנות ואהבה לילדים ולתחום. 

מנהלות הסדנאות:
נוי נשרי, בעלת תואר שני בפסיכולוגיה קלינית, מאמנת מוסמכת מטעם מכון וינגייט בעלת 

יותר מ-17 שנות ניסיון בהדרכה וניהול קבוצות תחרותיות ועממיות 
מיקה חן, בעלת תואר בתקשורת חזותית, בעלת סטודיו לעיצוב גרפי. מוסמכת מכון וינגייט, 

בעלת יותר מ-18 שנות ניסיון בהדרכת קבוצות עממיות ותחרותיות.
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שעות 8:00-13:00
 מיקום: אולם לב הפרדס )אולם חדש, ממוזג ומאובזר בציוד מקצועי(

 בין תאריכים: 5-23.7 ימי א׳, ג׳, ה׳ )9 מפגשים(
 עלות: 1180 ₪ 

*קיימת אפשרות להסעה בתוספת תשלום, שימו לב: מחיר ההסעה מותנה במס’ הנרשמים 
ויתומחר לאחר סיום ההרשמה.

למידע נוסף: מיקה חן- 052-8563400  |  נוי נשרי- 050-4652605

סדנאות התעמלות קרקע 
האקדמיה להתעמלות של נוי ומיקה

סיום הרשמה: 30/6/20


