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תושבים יקרים!

הקיץ שחלף היה רב בפעילויות מקצועיות ואיכותיות והמשובים המפרגנים שלכם 
חממו את הלב. קייטנות גני הילדים ובי"ס של הקיץ כולל כיתה ג', שהופעלו ע"י צוות 
פעילות  מדהימה.  הצלחה  נחלה  ואתגר  טבע  קייטנת  והמועצה.  ביה"ס  המתנ"ס, 
הנוער המגוונת והעשירה במהלך הקיץ, קבלה חיזוק משמעותי בתוספת פעילות 
יחידת  ובהובלת  המועצה  של  בעזרתה  וזאת  הערב  בשעות  ד-ו  לתלמידי  ייחודית 

הנוער, מחנות בכדורסל, מחנה לחימה משולבת וקייטנות מדע.

אנחנו  ושוב  חדשה,  פעילות  שנת  של  בפתחה  אנו  וכבר  תם  לא  עוד  הקיץ 
מחדשים!!!!!   

ומיוחד עם קורל מוסיקה לפתיחת חוגים והרכבים  נמשיך שיתוף פעולה, מקצועי 
האחרונות.  בשנים  במתנ"ס  נלמדו  שלא  חדשים  כלים  על  כלי  ושיעורי  חדשים 
הבמה  לאמנויות  בי"ס  פותחים  אנו  צלילים",  "אלפי  הלהקות  הצלחת  בעקבות 
הבמה  ואומנויות  חזרות  חדר  בניית  של  בעיצומה  אנו  כך  לשם  ומעלה.  ד'  לכיתות 
מרתקים  תרבות  חוגי  הוספנו  והתקשורת.  המוסיקה  חדרי  ואיבזור  ושיפוץ  חדש 
ליגת  וחדשים בהתאם לבקשתכם העשרנו את מגוון חוגי הספורט ממשיכים עם 

נשים בכדורשת - מאמאנט.         
אנו מהדקים את שיתוף הפעולה עם חטיבת חצב ופותחים מגמת כדורסל חדשה - 

פרטים בקרוב. 
הפעילויות  את  לשמר  רבים  מאמצים  השקענו   - החוגים  בחוברת  שתראו  כפי 

המוצלחות שקיימנו בשנה הקודמת, לחדש ולהתחדש.    
 

אנו מאמינים כי כל אחת ואחד מכם ימצא בפעילויות, תחומים העונים לטעמו. אני 
בהנהגות  והקהילה.  המתנ"ס  במסגרת  ולפעול  לבוא  אישי,  באופן  אתכם  מזמינה 
הקהילתיות.  ובפעילויות  המתנ"ס  בוועדות  פעילים  ובצהרונים,  במעונות  הורים 
להשתתף בתהליך הקהילתי אותו אנו נקדם ונפתח בשנה הקרובה, ליזום פעילויות 

ולרתום משתתפים נוספים. 
הפעילה  המתנ"ס  הנהלת  לחברי  המסור,  המתנ"ס  לצוות  להודות  מבקשת  אני 
והמחויבת. לדליה יו"ר הנהלת המתנ"ס, לשלמה ולכל עובדי המועצה על השותפות, 
לחברה למתנ"סים, למתנדבות ולמתנדבים הרבים – המהווים את לב הקהילה ולכל 

אחת ואחד מכם - תושבים יקרים שהופכים את המקום לבית.

באיחולי פעילות פוריה וברוכה

בברכה חמה,
אירית רמון-חיון 
מנהלת המתנ"ס

ט.ל.ח



ט.ל.ח

מידע
מידע ונהלים

תקנון הרשמה לשנת תשע”ט
תושבים יקרים,

על מנת לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את נהלי 
הרישום והתשלום הבאים:

שנת הפעילות תשע”ט תחל ב- 1.9.2018 עד 30.6.2019, למעט ערבי חג, ימי חג וחול . 1
המועד פסח ובהתאם ללוח החופשות,)למעט חוגי מחול הפועלים עפ”י חופשות 

משרד החינוך(.
החופשות בחגים שבהן אין פעילות )כמפורט בלוח החופשות(, נכללות בעלות החוג.. 2
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנים במספר מינימאלי של משתתפים. המרכז . 3

הקהילתי רשאי לסגור חוג, או לחילופין, לאחד קבוצות.
אם נרשם משתתף לחוג שלא נפתח, יהיה רשאי לבחור באחד החוגים האחרים . 4

ולשלם לפי מחירו של החוג החדש, או לקבל את כספו בחזרה על הפעילות שלא 
התקיימה.

אי השתתפות בפעילות באופן חלקי או מלא אינה משחררת את המשתתף מתשלום . 5
מלוא מחיר החוג.

מפגש שלא התקיים ע”י המדריך מסיבה כל שהיא , יתקיים ע”י מדריך מחליף, או . 6
יועבר למועד אחר עליו יודיע מדריך החוג. 

לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך לא יחויב . 7
בגין ההשתתפות, במידה ויבחר להמשיך בחוג יחויב באופן מלא. )כולל על שיעור 

הנסיון(
משפחה החייבת כספים למתנ”ס לא תורשה להירשם לפעילויות המתנ”ס בשנת . 8

תשע”ט עד להסדרת החוב.
הנהלת המתנ”ס רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות . 9

השוטפת בהתאם לאמנה היישובית.
10.   המתנ”ס שומר לעצמו את הזכות לבצע שינויים במערך החוגים/הסדנאות/ 

        הפעילויות המוצעים בתוכנית השנתית, בהתאם לצורך. 
       

הנחות:
משפחה המשתתפת ב- 4 חוגים ומעלה )כולל חוגי מבוגרים( תזכה להנחה של . 1

10% על החוג החמישי ומעלה )הזול מבניהם(. ההנחה לא תחול על חוגי המוסיקה, 
סדנאות, תקשורת, קורסים, להקות ייצוגיות, תאטרון, ספורט ייצוגי ונבחרת, אולם 

חוגים אלה ייחשבו במניין החוגים לצורך קבלת הנחה.
משתתף ב- 3 חוגים ומעלה יזכה להנחה של 5% על החוג הרביעי ומעלה )הזול . 2

מביניהם(. 
לקבלת הנחות ניתן לפנות לוועדת הנחות ע”י מילוי טופס בקשה להנחה שניתן . 3

להורדה מאתר המתנ”ס או לקבלו במזכירות המתנ”ס. הוועדה פועלת בהתאם 
לקריטריונים קבועים המופיעים באתר המתנ”ס. יש להגיש את הבקשה בצירוף כל 
האישורים הנדרשים עד לתאריך 10.10.18. ההנחה תתקבל רק לאחר אישור וועדת 

הנחות שתתכנס עד סוף אוקטובר 2018. לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל 
המסמכים הנדרשים או לאחר ה-10.10.18
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תשלום במזומן לכל השנה יזכה את המשפחה ב3% הנחה. 4
אין כפל הנחות.. 5

 ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול חוג בכתב באתר או במזכירות 

המתנ”ס. ניתן לשלוח הודעות ביטול באמצעות הפקס 09-7925713. במקרה זה יש לוודא 
קבלתו במתנ”ס. לא יעשו ביטולים בטלפון או דרך מדריך החוג. 

ללא הודעה חתומה בכתב, יחשב המשתתף כממשיך בחוג לכל דבר.. 1
דמי טיפול לביטול השתתפות בחוג בסך 40 ש”ח למשפחה ייגבו במועד הביטול. . 2
ביטול חוג  יתקבל בכתב עד ל- 25 בחודש ויכנס לתוקף החל מהחודש שאחריו.. 3
מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה עד 25.3.19. לאחר תאריך זה יהיה . 4

ניתן לעבור מחוג לחוג למעט לחוגי המחול.
העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש לאחר מילוי טופס העברה.. 5
אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.. 6
אין החזר שיעורים או כספים בגין היעדרות המשתתף )אלא במקרים מיוחדים(. . 7

במקרה של מחלה או פציעה, יש להמציא אישור רפואי תוך שבועיים מיום 
ההיעדרות ולא יאוחר מסוף אותו חודש ההיעדרות. אישורים שלא יגיעו במועדם, 

לא יתקבלו!
ניתן לבטל שיעורי מוסיקה פרטני 24 שעות מראש. מעבר לכך, יחויב השיעור . 8

במחיר מלא.
העשרה במחול - כל תלמיד/ה החל מכיתה ב’ חייב/ת בתשלום עבור העשרה, . 9

סכום חד פעמי לכיתה ב’ ומסלול פתוח - 120 ₪       
סכום חד פעמי לכיתה ג’ - יב’ בסך 250 ₪ לשנה. במקרה של עזיבת  החוג, לא 

יוחזר כסף עבור העשרה.
התשלום עבור חוג המחול אינו כולל את מופעי סוף השנה.. 10
ביטול השתתפות בליגות, להקות ומגמות יתאפשר עד ה- 25/12/18.. 11

 קורסים וסדנאות:
על קורסים וסדנאות המתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף. התשלום 

הוא עבור קורס מלא. ניתן לבטל השתתפות עד שבועיים לפני פתיחת הקורס/סדנא.

 אופן התשלום:
הרשמה ותשלום בגין החוגים באמצעות כרטיס אשראי או הוראת קבע  בלבד דרך אתר 

המתנ”ס, או במשרדי המתנ”ס בכל אמצעי התשלום הקיימים.  אין אפשרות לתשלום 
 חודש בחודשו במזומן )עצמי(. 

מהשיעור השני על המשתתפים להציג בפני מדריך החוג אישור המעיד על הסדר תשלום 
שנתי. זהו תנאי הכרחי להשתתפות.  יש לדאוג לקבלו לאחר הרישום ממזכירות המתנ”ס.

שימו לב: ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה, חובה  להירשם בשנית !

מידע
מידע ונהלים
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מידע
לוח חופשות

חג

ערב ראש השנה וראש השנה

ערב יום כיפור ויום כיפור

ערב סוכות וחג סוכות

ערב שמחת תורה ושמחת תורה

חול המועד סוכות

חנוכה

ערב פורים וחג פורים

ערב פסח וחול המועד פסח

ערב יום הזכרון לשואה ולגבורה

ערב יום הזכרון לחללי מערכות ישראל

ונפגעי פעולות האיבה

ערב יום העצמאות וחג העצמאות

ל"ג בעומר

ערב חג השבועות וחג השבועות

תאריכים

9 - 11.9.18

18 - 19.9.18

23 - 24.9.18

30.9 - 1.10.18

החוגים פועלים כרגיל

החוגים פועלים כרגיל

21.3.19

21 - 25.4.19

1.5.19

החוגים פועלים עד השעה 19:00

7.5.19

החוגים פועלים עד השעה 19:00

8 - 9.5.19

החוגים פועלים כרגיל

9 - 10.6.19

בערבי חג לא תהיה קבלת קהל •
בית הספר למחול והמדצ"ים אינם פועלים בחופשות הבית ספריות. •
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רשת "התחלה חכמה" של החברה למתנ"סים באלפי 
יובלים  בשכונת  "ניצנים"  מעונות,  שני  מונה  מנשה 
המעונות  טל.  גבעת  בשכונת  החדש  טל"  ו"ניצני 
חינוך  מרכז  המשמשים  קהילתיים  יום  מעונות  הינם 
מעונות  כולה.  ולקהילה  להורים  לילדים,  ותרבות 
העבודה  משרד  של  ובתמיכה  בפיקוח  הינם  הרשת 

והרווחה בהתאם להנחיות הממשלה.

כל  המעונות שלנו מחברת את  הדרך החינוכית של 
השותפים לעשייה החינוכית )הורים, ילדים ומחנכות( למען הילד ומימוש הפוטנציאל שלו. 
בסיס הגישה החינוכית של "התחלה חכמה", נמצא בצרכיו ההתפתחותיים, כאשר ההורים 

שותפים לעשייה החינוכית. 

מתפקידיו של המעון הוא להקנות ידע, ערכים והרגלי התנהגות, לצד הסתכלות מעמיקה 
יום,  ויכולותיו. אנו משתדלים לצייד את הילד, מידי  על הילד ממקום של אמונה בכוחותיו 
בכלים אותם הוא צריך על מנת שכל התנסות שלו תהיה משמעותית ותתרום לבניית הזהות 
העצמית והדימוי העצמי שלו. תוכנית העבודה במעון מותאמת לצרכיו ההתפתחתיים של 

כל ילד ובקביעת סדר היום אנו מגלים רגישות לקצב האישי של הילדים.

למעונות שלנו צוות מוסמך, מיומן ומקצועי הלומד ומלווה בהדרכה והנחייה פדגוגיים מטעם 
רשת "התחלה חכמה".

המזון במעונות הינו כשר, בשרי בעל תעודות תו איכות המזון של האגודה לבריאות הציבור 
ומותאם  בריא  עשיר,  מגוון,  שלנו  התפריט  הרשת.  ודיאטנית  הבריאות  משרד  ובפיקוח 

התפתחותית לילדים.

שעות פעילות המעונות: 7:00-16:00 עם אפשרות לשעת הארכה 

עד 17:00 בתוספת תשלום.

קבוצות הגיל במעון:

כיתת תינוקות: 3-15 חודשים

כיתת פעוטות/בוגרים  15-32 חודשים

הגיל הרך
מעונות התחלה חכמה
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בכפוף לחוק 
הצהרונים

רשת צהרוני "צהריים טובים"

רשת הצהרונים "צהריים טובים" של החברה למתנ"סים היא ארגון גג 
המאגד בתוכו את מערך הצהרונים הפועלים במסגרת המתנ"סים ברחבי 

הארץ. צהרוני המתנ"ס מלווים ומודרכים ע"י הרשת וזאת על מנת להבטיח 
שאיכות העשייה החינוכית ורמתה יעמדו בתבחינים המחייבים על פי 

הצרכים ההתפתחותיים של ילדי הצהרון.
מטרות הרשת:

שיפור איכות העבודה בצהרונים.	 
פיתוח ידע מקצועי לרכזות ולצוותי הצהרונים.	 
פיתוח וטיפוח קשרים עם גורמים שונים בקהילה - הורים, מח' חינוך, מתנ"ס, צוותי בוקר, 	 

וגורמים מחוץ לקהילה - רשויות מקומיות, משרדי ממשלה והאקדמיה.
פיקוח מקצועי בהתאם לחוק הצהרונים ונהלי משרדי הממשלה.	 

יתרונות הצהרונים:
שעות פעילות הצהרון החל מסיום יום הלימודים ועד השעה 17:00.	 
הילדים נהנים מצוות קבוע ומיומן.	 
ליווי מקצועי, הדרכה פדגוגית ופיקוח על הצוות ע"י רשת "צהרים טובים".	 
תכנון פעילות שנתית כולל ימי שיא.	 
מתן דגש על פעילויות דידקטיות )כולל חומרים והפעלות(.	 
שני חוגים מקצועיים במהלך השנה.	 
ארוחת צהריים בפיקוח תזונאית, האגודה לבריאות הציבור ובפיקוח משרד הבריאות.	 
ימים ארוכים בחופשות כולל תוכניות ייחודיות - סוכות, חנוכה וטרום פסח   	 

)כפוף ללוח החופשות(
מענה לימודי לכיתות א'-ב'-ג' ובכלל זה סיוע בהכנת שיעורי בית.	 

הפעילות בצהרון מאפשרת לילד להתנסות בתחומים שונים כמו אמנות, מוסיקה, תנועה 
ויצירה. במסגרת פעילות זו נכללת גם החצר המשלבת פעילות חופשית, פעילות מוטורית 

וחברתית מובנית.
בתכנית הצהרון: מפגש, ארוחת צהריים מזינה, עבודות יצירה, משחקי חברה, משחקי חצר, 

תנועה, חוגים חיצונים ועוד...

צהרוני "צהריים טובים" באלפי מנשה 
נמצאים בתהליך הכרה של משרד הכלכלה.

לפרטים ויצירת קשר:
יוסי חזן- 09-7925511 )שלוחה 108(

Alfey-matnasim.org.il
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מתנ"ס

10

תרבות
חוג אנגלית

חלוקת הקבוצות והשעות  תיקבע בהתאם לרמה ולמספר הנרשמים.

גיל
כיתות א' - ו'

ימים
ג'

שעות
ינתנו בהמשך

מחירמקום

215 ש"ח

Wall Street English
החברה הינה מותג בינלאומי ללימוד אנגלית, המתמחה בלימוד השפה האנגלית 

עם שיטה מוכחת והבטחת אחריות ואיכות ומותאם לגיל הילדים.
החוג חוויתי, צבעוני, איכותי ומושקע המשלב שירים ויצירה, מלא בצבעים, 

מדבקות וכיף לילדים.
עד 10 משתתפים בקבוצה.

נופי החורש 
גבעת טל

חלוקת הקבוצות והשעות  תיקבע בהתאם לרמה ולמספר הנרשמים.

גיל
כיתה א'
כיתה ב'
כיתה ג'
כיתה ד'

ימים
א'
א'
א'
א'

שעות
17:00-17:45
17:45-18:30
16:15-17:00
15:30-16:15

מחירמקום

215 ש"ח
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תרבות
חוג שחמט

בהדרכת: "שחמט לכל"

לגילאי גן חובה ומעלה
האם אתם מעוניינים שילדכם ישתתף בחוג אשר יגרום לו הנאה ויעזור לו בפיתוח 

החשיבה?
מחקרים מוכיחים כי אין כמו משחק השחמט לשם פיתוח מיומנויות הלמידה, 

יכולות לימודיות, חשיבה, זכרון, כושר הריכוז, הסבלנות ועוד.
הפעילות מתקיימת בהדרכה מקצועית ומהנה המשלבת לימוד ומשחק על 

ידי מועדון השחמט המוביל בארץ להדרכת ילדים, אשר חניכיו זוכים מידי שנה 
במקומות הראשונים באליפויות הארציות ומשתתפים באליפויות אירופה 

ובאליפויות העולם.

גיל
מתחילים חטיבה צעירה

מתחילים כיתות א' - ב'
מתקדמים ובעלי ידע 

קודם

ימים
ב'

ב'
ב'

שעות
17:15-18:00

 18:00-19:00
16:15-17:15

מחירמקום

נופי החורש 
גבעת טל

155 ש"ח

175 ש"ח
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גיל
מתחילים חטיבה צעירה

מתחילים כיתות א' - ב'
מתקדמים ובעלי ידע קודם

מחירמקוםשעותימים
155 ש"חמתנ"ס

175 ש"ח מתנ"ס

ימים ושעות 
יינתנו בהמשך



ט.ל.ח
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הדרכה: "אתגר המדעים בע"מ"

הקניית ידע במושגי יסוד באלקטרוניקה, פיתוח יכולות מוטוריות עדינות, דיוק 
וסדר, הבנת פעולות המכשירים שבשימושנו.  במהלך החוג נבנה פנס, חנוכייה, 

מריץ אורות, מערכת איתותים, אורגנית, קובייה אלקטרונית ועוד.

*רכישת ארגז כלים מהודר בתוספת של 255 ₪ )ב-10 תשלומים(

תרבות
חוג אלקטרוניקה

גיל
מתחילים כיתות א' - ב'

מתחילים כיתות ג' - ו'

ימים
ב'
ב'

שעות
17:15-18:15
16:15-17:15

מחירמקום

185 ש"ח חדר אמנות
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תרבות
הייטק, לגו ורובוטיקה

הדרכה: "ד"ר לגו בע"מ "  

רוצים לבנות ספינת פיראטים?       
להכין גלידה עם מערבל שבניתם בעצמכם מלגו?     
ולערוך מרוץ מכוניות מגניב עם החברים שלכם?     

או אולי לשחק בלייזר צ'אלנג' בשיעור בו נלמד על קרני האור?    
לעשות קרבות רובוטים בשלט רחוק ולהפעיל מה שבניתם ע"י תוכנת מחשב?

חוג המתאים לילדים סקרנים וחכמים האוהבים לבנות, להמציא ולשכלל.
למתעניינים בעולם המדע, ההנדסה, הטכנולוגיה וההייטק.    
בכל שיעור תבנו בעצמכם דגם אחר מלגו הנדסי ותשכללו אותו!   

עוד הפתעות רבות וכיפיות מחכות לכם בחוג במהלך השנה!

גיל
כיתות ב' - ד'

ימים
ב'

שעות
16:30-17:30

מחירמקום

195 ש"ח מתנ"ס 
כיתה בחטיבה
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גיל
גן חובה - כיתה א' 

ימים
ב'

שעות
17:30-18:30

מחירמקום

195 ש"ח

לגו קט - חוג העשרה לילדי גן חובה בגילאי 5-6
ילדכם אוהב לשחק בלגו? בונה וממציא דברים נפלאים? בחוג לגו מתנסים 

הילדים בפעילות מגוונת של יצירה ובניית דגמים בלגו הנדסי. הילדים לומדים 
לגלות, לחקור, לשכלל ולפתור בעיות כמו מדענים צעירים.

מתנ"ס 
כיתה בחטיבה
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תרבות
מבוכים ודרקונים

הדרכה: "תגלית פעילויות העשרה בע"מ"

החוג משתמש במשחק ככלי ואמצעי לפיתוח היצירתיות, למידה ופיתוח 
מיומנויות חברתיות תוך כדי הנאה.

במהלך החוג שזורות חידות ומשחקי חשיבה, קסמים ופעילויות העשרה 
בתחומים רבים כגון: מדע, הסטוריה, מיתולוגיה יוונית ועוד.

גיל

כיתות ב' - ו'

ימים

ד'

שעות

18:00-19:30

מחירמקום

195 ש"ח כיתה בחטיבה
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תרבות
אמנות שימושית לילדים

re-makee :הדרכה 

הטמעת חשיבות מיומנות העבודה עם הידיים בעולמנו הטכנולוגי,   
תכנית מגוונת, עשירה וצבעונית המספקת התנסות חדשה ביצירה.   
בתכנית דגש על שימוש בטכניקות שונות, חומרים וכלי עבודה שונים.

*תוספת לחומרים 200 ש"ח  )ב-10 תשלומים(

עיצוב אופנה לילדים

re-makee :הדרכה 

בחוג נלמד כיצד להיות מעצבי אופנה צעירים.
חגיגה של עיצובים ויצירה, עשיית מוצרים אופנתיים שימושיים. 

נכיר בדים ואופני השימוש בהם, נכין ספר סקיצות ונלמד 
איך לצייר בגדים. 

נתרגל טכניקות בסיסיות של תפירה ועוד.

גיל
כיתות א' - ה'

ימים
א'

שעות
17:00-18:00

מחירמקום

225 ש"חחדר אמנות

גיל
כיתות א' - ה'

ימים
א'

שעות
18:00-19:00

מחירמקום

225 ש"חחדר אמנות

*תוספת לחומרים 200 ש"ח  )ב-10 תשלומים(

17

תרבות
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תרבות
חוג פיסול קרמי

גיל
כיתות ג' - ו'

מבוגרים

ימים
ד'
ג'

שעות
 17:00-19:00

9:30-12:30
18:00-21:00

מחירמקום

חדר אמנות

500 ש"ח

*המחיר כולל חומרים!

 הדרכה: רחל שטיינר

שיעור בפיסול קרמי, בקבוצות קטנות, בהדרכה אישית ומקצועית ועל פי קצב
 וידע אישי. במפגשים תינתן הדרכה לפיסול פיגורטיבי ואבסטרקטי בחומר, יצירת 

כלים שימושיים בעבודת יד ובמגוון טכניקות: חוליות, משטחים, פיסול בגוש, צביעה 
בגלזורות, אנגובים ועוד.

300 ש"ח



ט.ל.ח

אומנות רב תחומית

החוג מעורר את היצירתיות שבנו.
שימוש ביצירתיות ודימיון תוך למידה והתנסות במגוון חומרים וטכניקות באומנות 

רב תחומית ואקולוגית.
נדביק, נסרוג, נתפור, נשזור, נאגד, נעסה, נצבע ונמצא שימושים נוספים לעיתון, 

קרטוני האריזה ועוד.
נלמד להכין מגוון פריטים ייחודיים בעבודת יד בטעמנו האישי ונוכל להעניק אותם 

לעצמנו ולאהובינו.

גיל
נוער + מבוגרים

ימים
ה'

שעות
19:00-21:00

מחירמקום

340 ש"חחדר אמנות

*תוספת לחומרים 250 ש"ח  )ב-10 תשלומים(

19

תרבות

פטאנק למבוגרים

ללא עלות

רכזת: רחל סקורניק 

משחק כדורת צרפתי. משחק שאינו דורש כושר גופני אך דורש כוח מחשבתי 
וטקטיקה . באלפי מנשה קיים זו שנה חמישית מועדון מפואר שזוכה במקומות 

ראשונים בליגה הארצית.

גיל
לכל הגילאים

ימים
ג', ה', ש'

שעות
17:30-19:30

מחירמקום

מגרש פטאנק



מוזיקה
מתחם המוזיקה

בשיתוף קורל מוזיקה

מתחם המוזיקה החדש יכלול מספר חדרים מעוצבים ומאובזרים   
למגוון דרכי ביטוי ונגינה, לימוד פרטני, הרכבים מוזיקליים,    

להקות שירה ופיתוח קול.

המוזיקה המעצבת והמעשירה את עולמנו האישי, התרבותי    
והקהילתי חושפת אותנו למגוון סגנונות.

התלמידים יזכו לשיעורים מעשיים ממיטב מורי המוזיקה וישתתפו בפעילויות 
מוזיקליות ותרבותיות רבות.

הרכבים מוזיקליים ושירה
הרכב מוזיקלי הינו שלב מתקדם בדרכו של נגן. מיועד לנגני בי"ס למוזיקה.

)אפשרות גם לנגנים חיצוניים(
הרכבי רוק / ג'אז יופיעו לפחות פעמיים בשנה וישולבו באירועים קהילתים 

ובית ספריים.

גיל
כיתות ז' - ט'

מחירמקוםשעותימים

110 ש"ח לתלמיד בי"סחדר הרכבים

180 ש"ח לתלמיד חיצוני

ינתנו על פי מערכת השעות 
של החטיבה אחת לשבוע

21
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מוזיקה
שיעורי כלי - מוזיקה

22

לימוד על כלי מהרמה הבסיסית ועד רמות מתקדמות ומקצועיות.
מגוון רב של כלי נגינה.  יתקיים קונצרט באמצע השנה ובסופה.

לימודי המוסיקה ימשכו 11 חודשים.

כלי
פסנתר

אורגנית
גיטרה

קלאסית
קלאסית

אקוסטית
חשמלית

בס
תופים

כלי נשיפה
סקסופון
קלרינט

חליל צד
חצוצרה

משך השיעורגיל
30 דקות
30 דקות

30 דקות
45 דקות
45 דקות
45 דקות
45 דקות
45 דקות

45 דקות
45 דקות
45 דקות

פרטני/קבוצתי
פרטני
פרטני

פרטני
פרטני
פרטני
פרטני
פרטני
פרטני

פרטני
פרטני
פרטני

מחיר

בתאום 
עם 

המורה

365 ש"ח

א' 
ומעלה

ימים

365 ש"ח

445 ש"ח

445 ש"ח

445 ש"ח

445 ש"ח

445 ש"ח

485 ש"ח

485 ש"ח

485 ש"ח

בתאום 
עם 

המורה

פיתוח קול / משולב
משך השיעור

30 דקות

45 דקות

45 דקות

פרטני/קבוצתי
פרטני

פרטני

קבוצתי

מחיר

365 ש"ח

485 ש"ח

290 ש"ח

365 ש"ח

א' 
ומעלה

485 ש"ח
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להקות "אלפי צלילים" 
ובי"ס לאומנויות הבמה

אתם אוהבים לשיר, לשחק? להופיע על במה?

אנו מזמינים אתכם להצטרף לבי"ס לאומנויות הבמה וללהקת "אלפי צלילים". 
את הלהקה ילוו אנשי מקצוע בעלי ותק רב שנים בהקמה וליווי להקות נוער 

ומבוגרים. המפגשים יתקיימו שלוש פעמים בשבוע, למוסיקה, תיאטרון ותנועה. 
הלהקה תעלה הפקה איכותית בסוף השנה, תשתתף באירועים קהילתיים ותקח 

חלק משמעותי בטקסי יום השואה, יום הזיכרון ויום העצמאות.

אנשי המקצוע שיובילו את הלהקה: 

פיני שפיגלר:          
מוסיקאי, מעבד ומלחין. בוחן מנהל מוסיקלי להקות צבאיות.                         

מנהל מוסיקלי של עוזי פוקס. ניהול מוסיקלי לאומנים: דנה פרידר, מירב פלדמן, 
עודד פז, רוני סופרסטאר, רוני דלומי, משי קליינשטיין, מיי פינגולד, אדר גולד, 

אוהד שרגאי, מיכל ינאי, תום אבני, טל מוסרי, קובי מחט, מיקי גבע, מירי אלוני, 
אבי טולדנו.....         

מנהל מוסיקלי של להקות הנוער: ראשון לציון, קרית אונו ואלפי מנשה.

איתי בלייברג: בימאי תיאטרון.
בין ההצגות שביים: ההצגה "שומבצל" במסגרת תחרות בפסטיבל חיפה להצגות 
ילדים, ההצגה "מקס" - הצגה בתחרות בפסטיבל עכו, ההצגה "לפעמים חלומות 

מתגשמים" - הצגה לכל המשפחה בהפקת תיאטרון מופע ועוד.

גיל
ב"ס לאמנויות הבמה
להקה צעירה - ה' - ו'

להקה בוגרת -  ז' - יב'

ימים
ב' + ד' + 
ב' + ד' +
ב' + ד' + 

שעות
16:00-17:00
 17:00-18:00
18:00-19:30

מחירתחום
מוזיקה, 
תיאטרון

וכוריאוגרפיה

385 ש"ח
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385 ש"ח

495 ש"ח

+ יום נוסף כוריאוגרפיה

גיל
ב"ס לאמנויות הבמה
להקה צעירה - ה' - ו'

להקה בוגרת -  ז' - יב'

ימים
ד'
ד'
ד'

שעות
15:00-16:00
 16:00-17:00
17:00-18:00

תחום

כוריאוגרפיה

תיאטרון מבוגרים
גיל

מבוגרים
ימים

ה'
שעות

20:00-22:00
מחירתחום

205 ש"ח

במאי ומפיק: דורון ויטנברג

תיאטרון
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ראש תחום מחול: עדי דניאל

"המחול הינה השפה הבלתי מילולית של הנפש כדי להתבטא ולבטא" )מרתה גרהם(

על בית הספר למחול 
אלפי  ומתנ"ס  החינוך  מחלקת  בין  פעולה  שיתוף  של  תוצר  הינו  למחול  הספר  בית 
מנשה, מגמת המחול, חטה"ב "חצב", בתיה"ס היסודיים "צופה שרון" ו"נופי החורש", 

וגני הילדים, כולם תחת קורת גג אחת: המרכז הקהילתי אלפי מנשה. 
ביה"ס למחול גאה להוות מסגרת משמעותית ומכילה, למאות תלמידים אשר אוהבים 

ונהנים ללמוד, להתנסות ולחוות מחול. 
ברמה  מחול  ללימודי  ספר  כבית  לו  ומחוצה  ביישוב  המוכר  מוסד  הינו  למחול  ביה"ס 

הגבוהה ביותר, אשר מושך אליו תלמידים רבים ואת מיטב המורים והיוצרים, 
יוצאי להקות ובעלי תארים בהוראת מחול אשר מגיעים מכל רחבי הארץ. 

מחול
ביה"ס למחול - לרקוד ובגדול
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החל מהשנה - מסלולי להקות בביה"ס למחול 
מטרת הלהקה - תחרויות והופעות        עלות: 175 ש"ח לחודש

העשרה במחול לכל הגילאים 
בביה"ס למחול ישנה תוכנית העשרה רחבה המותאמת 
לגילאים השונים, במסגרתה הרקדנים צופים ומשתתפים 
במופעים, מפגשי מחול, סדנאות ומורים אורחים, כאשר 
וצופה  המטרה - טיפוח התלמידים כקהל צורך תרבות 

מושכל במחול. 
)עלות: 250 ₪. סכום זה הינו חובה לתשלום לכל תלמיד/ה 

בביה"ס, ואינו ניתן להחזר. כיתה ב' - 120 ש"ח.(

* פתיחת כל חוג מותנית במספר מינימלי של 
   נרשמים. מספר המקומות בכל חוג  מוגבל 
   ומשתנה מחוג לחוג.                                                                          

* ניתן להגיע לשיעור נסיון בכל שיעורי   
   המחול הקיימים במערכת 

)מלבד שיעורי המגמה והלהקות(.   

צוות מורי ביה"ס למחול
עדי דניאל - ראש תחום מחול, רכזת מגמה, 

מנהלת אמנותית ומורה לג'אז
רוני דגן - בלט קלאסי ופוינט
ערן אבוקסיס - מחול מודרני

הדר שפירא ויסבורד - מחול מודרני-יצירתי וקומפוזיציה
עדי קדוש - מחול לגיל הרך, בלט קלאסי וג'אז מודרני

ג'וליה שחר - היפ הופ ווסטריט
לאון קרביץ - ברייקדאנס
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מחול
מחול לגיל הרך

הקנייה ושיפור מיומנויות מחוטוריות וקואורדינציה, תוך הקשבה למוסיקה וקצב. 
לימוד תרגילי בסיס ומושגי יסוד, תוך כדי משחקי מחול והפעלת הדמיון.

הכרות עם אברי הגוף, יכולתם ופיתוחם.
תורם להתפתחות הדמיון, היצירה והחשיבה תוך פיתוח היכולת התנועתית, 

המוסיקלית והיצירתית. משלב יסודות ואלמנטים מהבלט הקלאסי לצד מחול יצירתי

מחול לגילאי הגיל הרך   מורה: עדי קדוש

גיל
ט.חובה משחקי מחול
גן חובה צעדים קטנים

כיתה א' - רקדניות 
קטנות

ברייקדאנס גן - ב'

ימים
ג'
ג'
ג'

ה'

שעות
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00

17:15-18:00

מחירתחום
175 ש"חסטודיו מעין

195 ש"ח סטודיו חדש

תלבושת: בגד גוף ורוד בייבי, חצי שרוול )ללא חצאית(, גרביון או טייץ בצבע ורוד.
      נעלי בלט ורודות ושיער אסוף.

* ילד/ה מתחת לגיל 4 יוכלו להשתתף בשיעור על פי החלטת המורה בלבד.

27
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מחול כיתות ב'

מחול
מחול לכיתות ב' - ו'

תחום
מסלול מקצועי

היפ הופ
ברייקדאנס

ימים
ג'+ד'

ג'
ה'

שעות
ג'  16:00-17:45
ד'  18:00-18:45

17:00-18:00
17:15-18:00

מיקום
סטודיו מעין

סטודיו אלמוג
סטודיו חדש
סטודיו חדש

צוות המורים והסגנונות:
מסלול מקצועי - רוני דגן והדר שפירא ויסבורד

היפ הופ - ג'וליה שחר
ברייקדנאס - לאון קרביץ

מחול כיתות ג' - ד'
תחום

מסלול מקצועי

היפ הופ
ברייקדאנס  

ימים
ב' + ד'

ב'
ה'

שעות
ב'  16:00-17:00
ד' 16:00-17:00

17:15-18:15
16:15-17:15

מיקום
סטודיו מעין

סטודיו אלמוג
סטודיו אלמוג
סטודיו חדש

מחיר התוכנית:
מסלול מקצועי

3 שיעורים בשבוע
מחיר שיעור בודד

240 ש"ח

370 ש"ח

195 ש"ח

מחיר התוכנית:
מסלול מקצועי

3 שיעורים בשבוע
להקת עתודה

מחיר שיעור בודד

265 ש"ח

370 ש"ח
175 ש"ח

195 ש"ח
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תחום
מסלול מקצועי

היפ הופ
ברייקדנאס

להקת עתודה

ימים
ב' + ד'

ב'
ה'
ג'

שעות
ב' 17:00-18:00
ד' 17:00-18:00

18:15-19:15
16:15-17:15
15:45-17:00

מיקום
סטודיו מעין

סטודיו אלמוג
סטודיו אלמוג
סטודיו חדש

סטודיו אלמוג

מחול כיתות ה' 

תחום
מסלול מקצועי

היפ הופ
ברייקדנאס

להקת עתודה

ימים
ב' + ד'

ב'
ה'
ג'

שעות
ב' 15:00-16:00
ד' 15:00-16:00

16:15-17:15
16:15-17:15
15:45-17:00

מיקום
סטודיו מעין

סטודיו אלמוג
סטודיו אלמוג
סטודיו חדש

סטודיו אלמוג

מחול כיתות ו' 

לחוג של פעמיים בשבוע ניתן להגיע לשיעור בודד אך לא מומלץ. 
שימ ולב: אין התחייבות מי מהמורות תלמד ריקוד למופע סוף שנה.

על מנת להופיע יש לקחת חלק בשיעור הרלוונטי החל מחודש פברואר עד יוני )כולל(

מחול
מחול לכיתות ב' - ו'
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מחיר התוכנית:
מסלול מקצועי

3 שיעורים בשבוע
להקת עתודה

מחיר שיעור בודד

265 ש"ח

370 ש"ח
175 ש"ח

195 ש"ח
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מחול
מחול לכיתות ז' - ח'

בשיתוף מגמת המחול בחטיבת הביניים "חצב" 
מחול כתחום התמחות- מסלול מקצועי / מסלול פתוח- שיעורים לפי בחירה

בפיקוח  ונמצאת  החינוך  משרד  של  הלימודים  תוכנית  לפי  פועלת  המחול  מגמת 
והדרכה צמודים של הפיקוח על המחול. 

רמת הריקוד במגמה גבוהה מאד והיא נחשבת מהטובות בארץ בחטיבות הביניים. 
מחול  לימי  יוצאות  לו,  ומחוצה  ביישוב  רבים  באירועים  מופיעות  המגמה  תלמידות 

ארציים, צופות במופעים רבים ומשתתפות בפרויקטים גדולים וארציים.
רכזת המגמה: עדי דניאל

צוות המורים: הדר שפירא ויסבורד, ערן אבוקסיס, רוני דגן וג'וליה שחר

תחום
בלט קלאסי

מודרני עכשווי
קומפוזיציה

ג'אז
היפ הופ

פוינט 
מתחילות / מתקדמות

להקה צעירה ז'-ח'

שעות
60-90 דק' * 2 בשבוע

90 ד' * 1 בשבוע
90 דק' * 1 בשבוע
60 דק' * 1 בשבוע
60 דק' * 1 בשבוע

30 דק' * 1 בשבוע
90 דק' * 1 בשבוע

מיקום

לפי המערכת 
שתחולק ביריד 

החוגים

* ניתן לבחור שיעור אחד או יותר ממגוון השיעורים בעלות משתנה לפי שיעור.
* כל הפרטים ינתנו בהמשך, בהתאם למערכת השעות של בתי הספר.

* היפ הופ - שיעור בחירה לתלמידות המגמה - כרוך בתשלום נוסף.
* פוינט - שיעור בחירה ובהתאם להחלטת המורה - כרוך בתשלום נוסף.

* להקה צעירה  - שיעור בחירה. כרוך בתשלום נוסף.

מחיר התוכנית:
5 שעורים - 6 שעות

מחיר שיעור נוסף
לרקדני המסלול

להקה צעירה

485 ש"ח

105 ש"ח

30

ימים

א', ג', ה'

ג'

ה'

 ברייקדנס בוגרים -
   יום חמישי  18:00-19:00

175 ש"ח
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מחול
מחול לכיתות ט' - יב'

להקת המחול  "אנסמבל פנים וגוף" ו"פנים וגוף" הבוגרת  
להקות ייצוגיות לתלמידי שכבות י'-י"ב

מחול כתחום התמקצעות- מסלול מקצועי / מסלול פתוח- שיעורים לפי בחירה

ללהקה סגנון ריקוד ייחודי עם דגש על טכניקה, כוח, ריקודיות ומעוף. הלהקה 
הינה אבן שואבת בישוב אלפי מנשה. היא פותחת את עולם המחול על סגנונותיו 
השונים בפני כלל התושבים. רקדני הלהקה לוקחים חלק באירועים רבים בישוב 

ומחוצה לו. חלק גדול מן הרקדניות הינם חלק מרכזי במגמות המחול בתיכונים 
שכנים, ובולטות ברמתן, ביכולת היצירה שלהן ובמשמעת למחול.

מנהלת אמנותית: עדי דניאל
כוריאוגרפים ומורים נוספים: ערן אבוקסיס, רוני דגן, ג'וליה שחר, ומורים אורחים. 

תחום
בלט קלאסי

מודרני עכשווי
היפ הופ

ג'אז, חיזוק וטכניקה
פוינט בוגרות

כיתת אמן/
סדנת כוריאוגרף/ 

רפרטואר

שעות

יפורסם ביריד החוגים

מיקום

סטודיו אלמוג

* במסלול הפתוח ניתן לבחור שיעור אחד או יותר ממגוון השיעורים.
   בעלות של 230 ש"ח לשיעור.

* כיתת אמן / סדנת כוריאוגרף - סדרת מפגשים במהלך השנה.
* פוינט - שיעור בחירה ובהתאם להחלטת המורה. כרוך בתשלום נוסף.

* היפ הופ - מתקיים בסטודיו החדש

מחיר התוכנית:
6 שעורים - 7 שעות

מחיר שיעור נוסף
לרקדני המסלול

595 ש"ח

105 ש"ח

31

ימים

א', ג', ה'

 ברייקדנס בוגרים -
   יום חמישי  18:00-19:00
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ספורט
ג'ודו

מדריך: גיא שמולביץ

אומנות לחימה המחנכת לערכים של כבוד וסולחנות, 
הקניית ערכים בהיבט המנטאלי והגופני. 

מועדון הג’ודו באלפי מנשה, הינו המועדון הוותיק 
באזור השומרון  ובכל הארץ. 

הג’ודו מיועד לבנים ובנות החל מגיל 4 
ומותאם אישית לכל אחד ואחת לפי הצרכים והיכולות, 

על מנת לפתח את הפוטנציאל הטמון בכל  ילד.

גיל
גן - א'

כיתות ב'-ג'
כיתות ד'-ה'

כיתות ו' ומעלה

נבחרת ג' ומעלה
נבחרת ו' ומעלה

ימים
ב' + ה'
ב' + ה'
ב' + ה'
ב' + ה'

ג'
ג'

שעות
16:45-17:30
16:00-16:45
15:15-16:00
17:30-18:30

15:15-16:15
16:15-17:15

מקום

243 ש"ח

מחיר

385 ש"ח

חדר ג'ודו

חדר ג'ודו

34

בנוסף: אימון כושר בשבוע
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ספורט

35

טאקוונדו

מדריך: אייל שמש / רון ביטון

אימון גופני מעולה לילדים שגופם נמצא עדיין בשלבי 
התפתחות. מתאים גם לנוער ומבוגרים לפני גיוס, 

ולהעלאת היכולות הגופניות.
הטאקוונדו מאמן את הגוף בכלל ואת הנפש בפרט 

ומלמד את האדם למשמעת עצמית ולשליטה עצמית, 
לכיבוד ההורים ולדבקות בעקרונות כלל אנושיים 

כגון עזרה לזולת, נאמנות לחבריך ושאיפה למצויינות.

גיל
טרום חובה - כיתה א'

יסודי כיתות ב' - ו'
כיתות ז' ומעלה

מבוגרים קיקבוקס

ימים
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'

שעות
17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:30
20:00-21:10

מקום

243 ש"ח

מחיר

חדר ג'ודו
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ספורט
קפוארה

מדריך: תומי ראם

אמנות לחימה אפרו ברזילאית מיוחדת במינה אשר משלבת 
בתוכה קצב, לחימה, הגנה עצמית, אקרובטיקה והמון 

שמחת חיים!
הקפוארה מפתחת את כל מרכיבי הכושר הגופני ובעיקר 

גמישות, זריזות, כוח מתפרץ וקואורדינציה ומיועדת לכולם 
- בנים ובנות מגילאי טרום חובה ומעלה.

אמנות לחימה שהומצאה במטרה לברוח אל החופש
בה נלמד יחד עם תומי לשחק, לנגן, לרקוד, להילחם

ולהיות הפוכים כמו קופים.

גיל
ט.ט חובה - ט. חובה

גן חובה - כיתה א'

כיתות ב' ומעלה
חטיבה ומעלה

ימים
א'

א'
ד'

א' + ד'
א'
ד'

שעות
17:00-17:45

17:45-18:30
17:00-17:45
16:00-17:00
18:30-19:45
17:45-19:00

מקום

243 ש"ח

מחיר

סטודיו 
מעיין

175 ש"חסטודיו מעיין
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ספורט
לחימה משולבת

מאמנים: שאול ונונו, ארז זכאי, אמיר כהן, עופר דודלזק, נופר אליעזר

לחימה משולבת הינה שילוב של קראטה ואגרוף תאילנדי.
המתאמנים בלחימה משולבת רוכשים משמעת עצמית, 

נחישות, ערכים ויכולת הגנה עצמית גבוהה!
שלל מרכיבים אלה, בונים ומעצבים את אישיותו של המתאמן

גיל
ג'ימבוקיק )4-5(

גן חובה

כיתות א'
כיתות ב'
כיתות ג'
כיתות ד'

כיתות ה' - ו'
חטיבת ביניים

תיכון + בוגרים
אגרוף תאילנדי

אימוני נבחרת

חגורות שחורות

גבעת טל
טרום חובה

גן חובה 
כיתות א'-ג'

כיתות ד' ומעלה

אגרוף תאילנדי 
למשתתפים

ימים
ג'
ג'

א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
ב' - ה'
ב' + ה'
ב' + ה'
א' + ד'

ג'
ו'

ו'

א'
ד'

א' + ד'
א' + ד'

שעות
17:00-17:40
17:45-18:25

17:15-18:00
18:00-18:45
16:30-17:15
18:45-19:30
17:45-18:30
18:30-19:30
19:30-20:30
19:30-20:45

17:30-18:30
14:00-15:00

בתאום עם המאמן

16:45-17:30
16:45-17:30
16:00-16:45
17:30-18:15

מקום

175 ש"ח

מחיר

חדר ג'ימבורי

243 ש"ח

מכון 
לחימה 
משולבת

מכון לחימה 
משולבת

מכון לחימה 
משולבת

מעון התחלה 
חכמה

ללא עלות 
למשתתפים

85 ש"ח

243 ש"ח

175 ש"ח

108 ש"ח
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ספורט
כדורסל

מאמן: רון קיסין

פיתוח הכושר הגופני והקואורדינציה, לימוד יסודות הכדורסל 
וחוקי המשחק, עבודת צוות וכבוד ליריב, העצמה אישית 

וטיפוח המסוגלות והדימוי העצמי, משחקי ידידות וטורנירים 
במהלך השנה.

צוות מאמנים מוסמכים מוסמכים העובדים על פי תוכנית 
מקצועית.

כל נרשם בהרשמה המוקדמת מקבל ביגוד וציוד.

גיל
מיני סל 4-6

כיתות א'
כיתות ב'
כיתות ג'

כיתות ד' טרום ליגה

ימים
ב' + ה'

ב' + ה'
ב' + ה'
ב' + ה'

שעות
17:15-18:00

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

מקום

243 ש"ח

מחיר

243 ש"חאולם צופה שרון

אולם הפיס

מחלקת הנוער - קבוצות הליגה

400 ש"ח

גיל
קט סל ב' - כיתות ה'
קט סל א' - כיתות ו'

ילדים ב' - כיתות ז'
ילדים א' - כיתות ח'

נערים - כיתות ט' - י'
נוער - כיתות יא' - יב'

ימים

3 פעמים בשבוע
ובהתאם ללוח 

המשחקים 
של איגוד הכדורסל

מחיר
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ספורט

מאמן: רון קיסין

ענף הספורט המוביל בארץ - כדורסל בנות הגיע לאלפי מנשה.
אנו שמחים להזמין אותך להצטרף לקבוצת הכדורסל שלנו,

להתאמן החל מיסודות המשחק ולהתחרות במסגרת כדורסל
מקצועית ומהנה.

הקו המנחה אותנו הוא בניית מעטפת ספורטיבית, כבוד הדדי
ושאיפה למצויינות וכמובן הנאה מהדרך.

במסגרת האימונים נערוך סדנאות פילאטיס, כושר גופני, מחנה כדורסל כולל 
לינה, יציאה למשחקי נבחרת ישראל וליגה אזורית שנתית. 

כדורסל בנות

גיל
כיתות ג'-ד'

כיתות ה' - ו'

בנות חטיבה

ימים
א' + ד'
א' + ד'

א' + ד'

שעות
13:30-14:15
14:15-15:00

ימסרו בהמשך

מקום

243 ש"ח

מחיר

243 ש"חאולם צופה שרון

אולם הפיס

41



ט.ל.ח

ספורט
כדורגל

בהדרכת: אבי סנדור וגיא אדיב

נעבוד על יסודות הכדורגל, שיטות משחק מגוונות,
הקפדה על סדר ומשמעת.

שחקנים מצטיינים יופנו לאגודות באזור.

גיל
גילאי 4-6

כיתות א'
כיתות ב'

כיתות ג' - ד'
כיתות ה' - ו'
כיתות ז' - ט'

גבעת טל
כיתות א' וגן

כיתות ב'
כיתות ג' - ד'
כיתות ה' - ו'
חטיבה בנות

ימים
ג'

א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'

א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' + ד'
א' - ד'

שעות
17:45-18:30

17:30-18:15
16:45-17:30
18:15-19:00
16:00-16:45
19:00-20:00

17:30-18:15
16:45-17:30
16:00-16:45
18:15-19:00
19:00-20:00

מקום

175 ש"ח

מחיר

243 ש"ח

מגרש כדורגל

מגרש 
הכדורגל 

ליד המרכז 
המסחרי

243 ש"חמיני פיץ'
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43

ספורט
התעמלות קרקע ומכשירים

בהדרכת: גלית אור

חווית התעמלות שכולה אתגרים והנאה, בעלת ערך רב 
הכוללת התנסות על מגוון רחב של מכשירים: קרקע, 

קפיצות, ספסלים, מקבילים וסולמות.
פיתוח ושיפור מיומנויות מתחום התעמלות המכשירים.
פיתוח ושיפור כושר גופני על מרכיביו: גמישות, זריזות, 

מהירות, התמצאות במרחב ועוד.

גיל
חטיבה צעירה )גן - א'(

נבחרת צעירה 
ב' ומעלה

נבחרת בוגרת

ימים
א' + ד'
א' + ד'

א' + ד'

שעות
16:50-17:35
16:00-16:45

17:35-19:35

מקום

375 ש"ח

מחיר

243 ש"חאולם צופה שרון
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ספורט
הוקי רולר

בהדרכת: סרגיי פטייב

משחק גלגיליות קבוצתי המפתח שליטה בשיווי משקל, קואורדינציה, שיפ[ור 
מהירות החשיבה, מהירות הריצה והביצוע.
יושם דגש על שיתוף פעולה ועבודת צוות.

גיל
כיתות א' - ג'

לימוד החלקה
הוקי למתקדמים

ימים
ב'

ב'

שעות
17:30-18:45

18:45-20:15

מחירמקום

מגרש מקורה 
ליד החטיבה

225 ש"ח

כושר וריצה לילדים

הדרכה: יואב שמעון וטל הורביץ
ילד מרגע שלמד ללכת רוצה לרוץ. היכולת הגופנית לרוץ נפגעת עם השנים, 
במיוחד בגלל אורח חיים המנותב לישיבה מול מסך רוב שעות היום ולשימוש 

באופניים חשמליים. חוג הכושר והריצה נועד להחזיר את מה שהטבע נתן להם 
ולשפר את יכולותיהם הטבעיות כגון קואורדינציה, שיווי משקל, יכולת אירובית 

ואנאירובית, כוח מתפרץ, סבולת כוח ומהירות.
החוג מתקיים בסביבה חברתית מאתגרת, המטמיעה את אהבת הספורט כאורח 
חיים על ידי פעילות גופנית כמשחק, אימון חוויתי והנעה בדרך של הנאה ושיתוף 

פעולה קבוצתי תוך התפתחות אישית.
החוג מועבר על ידי שני מאמני ריצה וכושר, מרתוניסטים ואולטרה מרתוניסטים.

גיל
גילאי 6-10

גילאי 11-14

ימים
ב' + ה'
ב' - ה'

שעות
16:30-17:30
17:30-18:30

מחירמקום

225 ש"חבמגרש כדורגל
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ספורט
מאמאנט

מרכזת: טלי טולדנו

בתוך הטירוף והמחול של להיות אמא, רעיה, עובדת 
ובת של... ועוד המון טייטלים הדורשים תחזוקה 
מתמדת, תגלי כי גם את יכולה להשתלב ולהיות 

חלק בלתי נפרד מקהילת מאמאנט - ליגת אמהות 
ארצית שהמכנה המשותף להן הוא אהבת האדם, 
משחקי כדורשת תוך עזרה לקהילה, שילוב אימוני 

ספורט תוך רכישת חברות חדשות

גיל
נשים צעירות ברוחן

ימים
א', ב', ג'

שעות
20:30-22:00

מחירמקום

165 ש"חאולם צופה שרון
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ספורט
כושר יולית

בהדרכת: יולית גבע קינן

בכל גיל, בכל מצב פיזי.
שיעור השם דגש על הארכת השרירים, תנועת מפרקים ומניעת אוסטואופורוזיס.

בעזרת אביזרים קטנים וכן עם הגוף כמנוף.
זמן של שקט, זמן איכות ויחס אישי בתוך הקבוצה

גיל
נשים ונערות

אזרח וותיק 
חברי מועדון +55

אזרח וותיק
לא חבר מועדון +55

ימים
א'
ד'

א'

א'

שעות
20:00-20:45
19:45-20:30

11:00-11:45

11:00-11:45

מחירמקום

סטודיו מעין

190 ש"ח

25 ש"ח

35 ש"ח
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בעולם שבו המדיה שולטת והמון מסרים מועברים דרך הוידאו, יותר מכל תקופה 
אחרת הצורך הזה גובר משנה לשנה ואנו כאן לעזור לכם להבין ולעשות בעולם 

בעצום הזה.

מרכז התקשורת הקהילתית פותח את שעריו ומציע סדנאות חדשות לקהל הרחב 
בתחום התקשורת והקולנוע.

במרכז התקשורת ניתן לכם את הידע והכלים המקצועיים במטרה לתעד, ליצור 
ולהיות מעורבים ומשפיעים בקהילה.

הסדנאות במרכז התקשורת מאפשרות כלי ביטוי עבור כל אחת ואחיד. 
אנו מאמינים שלכל אחד סיפור משלו, השאלה איך מספרים אותו...

"אומנות מאפשרת לנו למצוא את עצמנו ולאבד את עצמנו באותו הזמן"
תומס מרטון

תקשורת
מרכז התקשורת

עושים טלוויזיה - חוג תקשורת
מי לא אוהב סרטים? מי לא רואה חדשות?

בסדנא זו נלמד את יסודות התקשורת והקולנוע ונתרגל באופן מעשי על ידי יציאה 
לשטח.

בסדנא ילמדו:
יסודות התקשורת, יסודות השפה הקולנועית, בין עלילתי לתיעודי, הכנת כתבות 

ומגזינים, סרט דוקומנטרי - התחקיר והבנייה, תאורה, צילום וידאו, סאונד, סוגי 
עריכות ועוד ועוד.

בסופה של הסדנא כל משתתף יבצע פרוייקט אישי.

גיל
נוער

ימים
א'

שעות
16:30-18:30

מחירמקום

155 ש"ח לחודשמרכז תקשורת

מחיר מסובסד מותנה ב-10 שעות התנדבות אשר יורידו את המחיר    •
ב-10% לחודש 

מספר המשתתפים מוגבל ל-15 איש. •
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יצירת הסיפור של חייך
בואו לתעד את הסיפור שלכם עבורכם ועבור הילדים והנכדים למזכרת או לכבוד 

אירוע משפחתי כמ וחתונה או בר/בת מצווה.
בואו ליצור בעצמכם את הסיפור שרציתם להעביר, לספר, לשתף דרך המצלמה.

הסדנא מיועדת לכל הגילאים
מסע אישי באמצעות מצלמת וידאו.

נלמד לערוך על ידי מערכת עריכה בסיסית.
בסדנא יתבצע סיוע בבחירת הנושא וליווי מקצועי במהלך התהליך.

גיל
מבוגרים

או מבוגר וילד מגיל 11

ימים
א'

שעות
16:00-17:30

מחירמקום

255 ש"חמרכז תקשורת

מספר המשתתפים מוגבל ל-20 איש. •
תנאי קבלה: ידע בסיסי בתפעול מחשב. •
חובה מצלמה או טלפון חכם. •
12 מפגשים •

קורס עריכת וידאו
בסדנא זו נלמד לתפעל את מערכת העריכה המקצועית

ונלמד את יסודות ושפת העריכה.

גיל
נוער + מבוגרים

ימים
ד'

שעות
16:00-18:00

מחירמקום

1500 ש"חמרכז תקשורת

תחילת קורס 7.10.18 •
תחילת קורס נוסף 13.1.19 •
15 מפגשים •
תנאי קבלה: ידע בסיסי באנגלית + תפעול מחשב •
חובה מחשב נייד המתאים לתוכנה - תנאי הרשמה הכרחי! •

תקשורת
מרכז התקשורת
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תקשורת
מרכז התקשורת

מצלמניה - משחק מול מצלמה
סדנא המיועדת לכל מי שחולם ואוהב את המצלמה בחלק הקדמי שלה.

להבדיל מתיאטרון, המצלמה אינה משקרת...כל דבר נתפס ברשתה...
בסדנא זו נלמד איך לבנות דמות, טכניקות משחק, איך מפרשים טקסט ומה הוא 

טומן בחובו.
התרגול באמצעות מונולוגים ודיאלוגים ומשימות עבודה בבית.

בהמשך הסדנא נפגוש אומנים מהתחום!

גיל
נוער + מבוגרים

ימים
ד'

שעות
20:00-21:30

מחירמקום

345 ש"חמרכז תקשורת

15 מפגשים. •
בסוף הקורס ינתן לכל משתתף קטעי הוידאו בהם השתתף כצפיה חוזרת  •

וכמזכרת.
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חזון היחידה
1. יחידת הנוער תהווה יתד תומכת, ותלווה את בני הנוער, על כל גווניו, ותאפשר  
     מגוון הזדמנויות למימוש הפוטנציאל האישי והחברתי הטמון בכל אחד ואחת.
2. היחידה תהווה בסיס לבני הנוער, לפיתוח אחריות חברתית ולצמיחה אישית,  

    מתוך אמונה בשינוי, עידוד ויוזמה, ובמטרה ליצור אזרח משמעותי ותורם ביישוב.       
3. יחידת הנוער של אלפי מנשה תפעל במגוון מסגרות מקצועיות וחברתיות תוך   
    שמירה על ייחודיותם ועצמאותם, ובשיתוף פעולה בין כלל השותפים במסגרות.

יחידת הנוער ביישוב  אחראית בעיקר על שעות הפנאי של בני הנוער, הקמת 
פרויקטים ותוכניות על פי תחומי עניין  לנוער, ושותפות מלאה בפעילות הקהילתית 

השוטפת של המתנ”ס. בנוסף, יחידת הנוער נותנת מענה לצרכים השונים של 
בני נוער בסיכון ביישוב בתחומי החיים השונים: חברתי, רגשי, ערכי עם דגש על 

התחום הלימודי.

אנו ביחידת הנוער מאמינים כי בית הנוער משמש בית לכל נער ונערה בשעות 
החינוך הבלתי פורמאלי. 

בית הנוער פתוח במהלך השבוע ובמהלך החופש הגדול אנו פעילים בשעות 
הלילה בין השעות 22:00-3:00

בית הנוער פתוח בפניכם ומציע מגוון פעילויות ותוכניות איכותיות עפ”י תחומי 
עניין. הפעילות המגוונת באה לידי ביטוי בליווי של צוות הרכזים המקצועי ומתנדבי 

שנת השירות אשר עומד לרשות באי המקום ומשתתפי הפעילויות, לייעץ לו 
בבחירת המסגרת המתאימה לו , בהכוונה ובסיוע לכל פנייה ואפילו סתם בשביל 

לשבת ולשתות קפה ביחד.....

תנועות הנוער ביישוב

הצופים- שבט “נחשון” שבט נחשון הוקם בשנת 1983. השבט מונה כ 300  חניכים 
מתוכם 50 מדריכים. תנועת הצופים דוגלת במחוייבות לערכי מוסר כלל אנושיים, 

פועלת לקידום התפתחותם, רווחתם וכבודם של בני האדם בתנועה ובחברה. 
התנועה פועלת לאור ערכיה הדמוקרטיים של מדינת ישראל ולמעון סובלנות 

והכרת השונה.

בני עקיבא  בריכוז יובל מידן  052-2894517
תנועת הנוער לציבור הדתי ביישוב

נוער
יחידת הנוער
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המד”צים - תנועת הנוער הקהילתית
מהווה מענה משלים לעשייה החינוכית המתקיימת בגן ובבית הספר. במסגרת 
זו, רוכשים החניכים הצעירים כלים ומיומנויות חברתיות המקדמות את יכולתם 

להשתלב בקבוצת גילם. בני נוער שבוחרים להתפתח בתחום של מנהיגות צעירה.

בית ספר למנהיגות 
בנוי להכשיר ולחשוף בני נוער לפתח תכנים של מנהיגות וגישור.

מטרת התוכנית היא ליצור ולפתח קבוצה חברתית בלתי פורמאלית,שבה ימצא כל 
אחד מהמשתתפים את הנישה המותאמת לו מבחינת הכישורים האישיים שלו תוך 

מתן דגש על תכני מנהיגות.

כיתה ז'- ח’- קדם מד”צים       
הקורס הינו חוויתי-לימודי, אשר שם דגש על ערכים של עבודת צוות, חשיבה 
קבוצתית, כבוד, קבלת השונה ודוגמא אישית. במהלך הקורס יעברו החניכים 

פעילויות של דינאמיקה-קבוצתית, ופעילויות אתגריות בעלות משמעות ערכית, 
ונעלה נושאים ודילמות אותם אנו חווים במהלך השנה.

כיתה ט’- שנת ההכשרה
בו עוברים החניכים פעילויות שונות המכשירות אותם להיות מדריכים. ההכשרה 

ניתנת על ידי מדריכים מוסמכים, בפעילות הנערכת אחת לשבוע למשך שעה 
וחצי. במסגרת קורס המד”צים מקבלים המדריכים את כל המיומנויות של עבודת 
צוות, יחסי חניך-מדריך, התמודדות עם מצבי לחץ וכדומה. בקיץ מתקיים סמינר 

מד”צים מסכם, קורס מחוזי, שיעניק לחניכים תעודת מדריך צעיר של משרד 
החינוך.  בוגרי הקורס מקבלים העדפה בקבלה להדרכה בקייטנות במהלך הקיץ.

גיל
כיתות א' - ו'

מחירמקוםשעותימים

50 ש"חבית הנוער 17:00-18:00ג'

גיל
כיתות ז' - ח'

מחירמקוםשעותימים

100 ש"ח שנתיבית הנוער 18:00-19:00ג'

גיל
כיתות ט'

מחירמקוםשעותימים

250 ש"ח שנתיבית הנוער 18:00-19:00ג'

נוער
יחידת הנוער
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כיתה י’-שנת ההדרכה         
הבית החם של המד”צים הוא בית הנוער הסמוך למתנ”ס. המד”צים מדריכים 
במהלך השנה קבוצות חברתיות, תלמידי א' - ו’, ומעבירים להם פעם בשבוע 
פעילות חוויתית-חברתית-ערכית. במהלך שנת ההדרכה מופעל מערך ליווי, 

הנחיה וסיוע על ידי מדריכים בוגרים, צוות בית הנוער ורכזת המד”צים

כיתה יא’ ומעלה- ממשיכים להדריך      
מסלולי קידום למדריכים בוגרים – המד”צים יכולים להמשיך במערך ההדרכה, 

בהדרכת ילדים או בהדרכת בני נוער בכיתות ז’-ט’ במגוון תוכניות, ללוות ולהעשיר 
את המד”צים שזה עתה סיימו את הקורס, ולרכז את השכבות הצעירות.

את התוכניות מלווה מדריך/כה מסגל ההדרכה של יחידת הנוער היישובית.

מועצת הנוער היישובית 
מועצת העל של הנוער ביישוב המורכבת מנציגי מועצות התלמידים, ארגוני הנוער 

ותנועות הנוער, ופועלת לקידום צרכי הנוער אל מול קובעי המדיניות ביישוב, 
מועצת התלמידים והנוער המחוזית והארצית.

מועצת הנוער שמה לה למטרה: לאתר את צרכי הנוער, לקבל החלטות ולפעול 
ליישומן, לעודד למעורבות קהילתית ולהוביל למנהיגות נוער איכותית תוך שמירה 

על התנהלות דמוקרטית
את התוכנית מלווה מדריך/כה מסגל ההדרכה של יחידת הנוער היישובית.

תוכנית מחויבות אישית
התוכנית מיועדת לתלמידי כיתות י’-י”ב, הנדרשים להקדיש לפחות 

שעה - שעתיים שבועיות מזמנם החופשי לפעילות למען הקהילה, מתוך הכרה 
ואמונה שיש לזמן לתלמידים שדות התנסות שיאפשרו להם לתרום לחברה. 
חלק מן הפרויקטים אשר מוצאים לבני הנוער: מעונות מתנ”ס אלפי מנשה, 

נאמני תרבות במתנ”ס, חונכות לימודית, חונכות ילדים בעלי צרכים מיוחדים, 
מדצ"ים, צופים, מועצת נוער, בני עקיבא, בלאגן אירועים, מלאכי השמחה, ליצנות 

רפואית ועוד.
את התוכנית מלווה מדריך/כה מסגל ההדרכה של יחידת הנוער היישובית.

גיל
כיתות י' - יב'

מחירמקוםשעותימים

בית הנוער 20:00-21:00ה'

נוער
יחידת הנוער
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קום והתהלך בארץ...
כולנו יודעים עד כמה ארץ ישראל שלנו יפה, 

מעניינת ומרתקת.
יש לנו כאן נופים, תרבויות, הסטוריה ופולקלור 

עשירים ומורכבים, וכל שצריך הוא לצאת לטייל,
לחייך ולשמוח.

מתוך כוונה לשתף ולהשתתף יוזם 
המרכז הקהילתי:

• טיולי משפחות בשבתות	
• טיולי ארץ ישראל לבני +55	
• טיולי נשים	
• טיולי מורשת 	
• טיולים לאוהבי לכת	

בואו נגלה יחד את היופי החבוי בינינו ובארצנו.

הטיולים אטרקטיביים, מעודדים שילוב חברתי וגישור בין האוכלוסיה ומפגש 
משפחתי מהנה.

הטיולים מגוונים ובדרגות קושי שונות ומודרכים ע"י מדריכים מקצועיים.

כל הטיולים מאושרים ע"י הגורמים הביטחוניים.

קהילה מטיילת
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