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דבר מנהלת המרכז הקהילתי פרדסיה ויו”ר ההנהלה

תושבים יקרים, אנו שמחים לבשר לכם על פתיחתו של המרכז הקהילתי החדש בפרדסיה.
צוות המרכז הקהילתי ימשיך בתנופת העשייה המבורכת אותה החל כבר במהלך הקיץ, 

בכל תחומי התרבות, האירועים והחינוך הבלתי פורמלי בפרדסיה.
המועצה המקומית פרדסיה מעודדת פעילות תרבות ופנאי. תושביה נהנים מאיכות חיים 
גבוהה והיצע עשיר של פעילויות. אנו נדאג גם בעת הזו  למגוון פעילויות לכלל תושבי פרדסיה, 
לכל שכבות הגיל ובכל התחומים, ביניהם: חוגים וסדנאות, טיולים, מופעים, ערבי שירה, 
הרצאות ומסיבות, הפעלות בספריית "בית טלי", ועוד. באמצעות פעילויות אלו נעשיר יחדיו 
את חיי התרבות והקהילה בפרדסיה ונעודד שיתוף פעולה ומעורבות של התושבים בכל 
תחום ותחום, אנו עומדים בפתחה של שנת פעילות חדשה ומאתגרת. נאחל לכל תושבי 

פרדסיה שנה טובה, שנה של בריאות איתנה, שנה של תרבות ואחווה.
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לוח חופשות – שנת תשפ"ב

הערותתאריךיוםהחג
ראש 
השנה

שני - 
 3 ימי 6.9.21-8.9.21רביעי

חופשה
יום 

כיפור
רביעי - 
2 ימי 15.9.21-16.9.21חמישי

חופשה

שני-סוכות
7 ימי 20.9.21-28.9.21שלישי

חופשה

1 יום 17.3.22חמישיפורים
חופשה

ראשון- פסח
5 ימי 17.4.22-21.4.22חמישי

חופשה 
ערב יום 
הזיכרון 
לשואה 
ולגבורה

27.4.22חמישי
חוגים 

מתקיימים 
עד 19:00

ערב יום 
הזיכרון 
לחללי 
צה"ל

3.5.22 שלישי 
חוגים 

מתקיימים 
עד 19:00 

יום 
הזיכרון/
עצמאות

רביעי - 
 2 ימי  4.5.22-5.5.22חמישי

חופשה

1 יום 5.6.22ראשוןשבועות
חופשה

תחילת פעילות ביום רביעי 1.9.21 | סיום פעילות 	·
ביום חמישי 30.6.22 

בערב יום השואה ויום הזיכרון החוגים יתקיימו עד 	·
השעה 19:00 

בחישוב מחירי החוגים נלקחו בחשבון ימי החופשות 	·
ולכן לא יהיו החזרי שיעורים בגין חופשות אלו. 

הגבייה בחודש ספטמבר תהיה ע"פ כמות הימים 	·
בפועל ע"פ הטבלה הבאה

כמות ימי יום בשבוע
פעילות בפועל

אחוזי הגבייה 
מהמחיר החודשי

375%ראשון
125%שני

125%שלישי
250%רביעי

375%חמישי

דבר ראש המועצה

בשנים האחרונות עוברת פרדסיה תנופת פיתוח בכל תחומי החיים: שכונות חדשות נבנות, 
תושבים חדשים מצטרפים, כבישים חדשים נסללים ומבני ציבור חדשים מוקמים.

כל זה קורה בתקופת הקורונה – תקופה לא פשוטה ומאתגרת לכולנו. 
נושא טיפוח מערכת החינוך הינו כמובן בבת עינינו. בנוסף אנו שמים דגש רב על החינוך 
הבלתי פורמלי על כל היבטיו. על מנת לחזק את תחום החינוך הבלתי פורמלי והקהילה 

בפרדסיה, החלטנו השנה להקים את המרכז הקהילתי בשיתוף החברה למתנ”סים.
ייתן את המענה לכל הגילאים, בכל הקשור לחוגים, צהרונים, קייטנות,  המרכז הקהילתי 
תרבות ופעילויות פנאי וקהילה. בעצם ימים אלה המרכז ניבנה מבחינת המסגרת והתכנים, 

ואני מבקש לאחל לו ולנו – הצלחה גדולה!
שלכם,

טל גורקי – ראש המועצה

שלכם,
מנהלת המרכז הקהילתי בפרדסיה

לירז ישעיהו – פרץ 
יו"ר ההנהלה
גילת ברכר
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נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות מרכז קהילתי פרדסיה
תשפ"ב 2021-2022

תושבות ותושבים יקרים,
על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות, הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את 

נהלי הרישום והתשלום הבאים:

שנת הפעילות במרכז קהילתי פרדסיה מתקיימת בין החודשים ספטמבר עד יוני, למעט . 1
ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות ופסח )מצורפת רשימת חופשות(.

מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל. החופשות בחגים שבהן אין פעילות, . 2
כמפורט בלוח החופשות, נכללות בעלות החוג.

35 שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד-שבועי, . 3 המרכז הקהילתי מתחייב למינימום של 
ובמינימום של 70 שיעורים בשנת הפעילות בחוג דו-שבועי.

ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.. 4
התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.. 5
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.. 6
הנהלת המרכז הקהילתי  תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות ימים ושעות פעילות, . 7

לבטל או לאחד חוגים.
במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.. 8
אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.. 9

בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.. 10
לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא להמשיך, לא יחויב בגין . 11

ההשתתפות. במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון באופן מלא.
משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם לפעילות המרכז הקהילתי . 12

בשנת תשפ"ב עד הסדרת החוב.
הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות . 13

השוטפת.
התשלום עבור החוגים נגבה בסוף חודש עבור החודש שלאחריו. . 14

ביטול השתתפות:
בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול מקוון באתר המרכז הקהילתי, . 15

יש לוודא כי התקבל הביטול ע"י מייל חוזר. בכל מקרה חייב מבקש הביטול לוודא קבלת 
טופס אישור ביטול חוג מהמרכז הקהילתי. 

משתתף אשר לא יהיה בידיו טופס ביטול חוג מאושר ע"י המרכז הקהילתי ייחשב כמי . 16
שהמשיך להשתתף בחוג, וימשיך להגבות ממנו תשלום מלא. לא יעשו ביטולים בטלפון 

או דרך המדריך.
ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד 24 שעות לפני מועד השיעור, וזאת עקב סיבות רפואיות . 17

ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
ייכנס לתוקף . 18 הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך ה-25 לכל חודש קלנדרי – הביטול 

חודש לאחר מכן.
2022 . לאחר התאריך . 19 מועד אחרון להגשת בקשה לביטול חוג יהיה ה-15 לחודש מרץ 

הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.. 20
אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.. 21

קורסים לפי מספר מפגשים:
קורסים לפי מספר מפגשים, לא חלה הנחה כ"חוג נוסף".. 22
התשלום עבור קורסים המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין קורס מלא וניתן . 23

לביטול עד למפגש השני. לאחר מכן לא יזוכה המשתתף בגין השתתפות חלקית.

אופן התשלום:
ייעשה באמצעות כרטיס אשראי בלבד. אין אפשרות לתשלום חודש . 24 התשלום בגין החוגים 

בחודשו במזומן. 
שימו לב, ההרשמה לא תתצבע באופן אוטומטי משנה לשנה,יש למלא טופס מקוון באתר . 25

המרכז הקהילתי.
עבור חוג נוסף במרכז הקהילתי לכל בית אב תינתן הנחה של 5% לילד שני, ו10% לילד . 26

שלישי )לא כולל חוגי מחול(. ההנחות ניתנות מהמחיר הנמוך יותר. אין כפל הנחות.

שעות קבלת קהל
ראשון – חמישי בין השעות 8:30-14:30

שלישי בין השעות 16:00-19:00

צוות המרכז הקהילתי 

                                                                                  liraz@pardesia.muni.il :מנהלת המרכז הקהילתי – לירז ישעיהו פרץ | מייל
riki@pardesia.muni.il :רכזת חוגים וספורט – ריקי סלם | מייל

רכזת תרבות וקהילה – נעה מדעי
חשב שכר ומנהל חשבונות – אבי שדה

מזכירות – מורן בן חמו 
אחזקה – עמית רימון

מרכז קהילתי פרדסיה

טלפון: 09-9767676 | ווצאפ: 052-588-6641
pardesia@matnasim.org.il :פקס: 09-9767677 | מייל

www.matnaspardesia.org.il :אתר
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המרכז למחול
המרכז למחול פרדסיה הינו המרכז הותיק באזור הפועל למעלה מ- 30 שנה.

הוא מלווה את התלמידות מהגיל הרך ועד לצבא, ובהמשך נותן מענה גם לבוגרים 
ומבוגרים בישוב. חזון הסטודיו הינו להעביר את אהבת הריקוד על מגוון סגנונותיו 

באמצעות צוות מורות מנוסה המעניק יחס חם ואישי לכל אחד מהתלמידים. צוות המורות 
רואה לנגד עיניו לחנך לערכים של העצמה אישית, שאיפה למצוינות, חריצות, מסירות, 

משמעת, השקעה והתמדה.

בית הספר מחולק ל- 3 מסלולים: 

היצע חוגי המחול

מסלול פנאי
בחירה של חוג אחד - 

שניים בשבוע 

מסלול מצוינות
הכולל העשרה במגוון סגנונות כמו: בלט קלאסי, פוינט, מודרני, 

קומפוזיציה, ג'אז לירי, מחזות זמר והיפ-הופ. 

מסלול להקות

בלט קלאסי 
לכיתות א' – יב'

טכניקת הבלט 
הקלאסי מהווה בסיס 
לכל טכניקות המחול 

האחרות. מעניקה 
גמישות, יציבה, 
מודעות גופנית, 

מוסיקליות, 
חיזוק הגוף 

וקואורדינציה. 

מחול מודרני 
לכתות ב' - יב'

נחשב כיום לסגנון 
המחול האמנותי 
הנפוץ והרלוונטי 
ביותר בעולם. 

מאופיין 
בתנועות חופשיות, 

הבעה אישית 
וזרימת הגוף 

במרחב.

ג'אז לירי 
לכתות ז' - יב'

סגנון עכשווי המבוסס 
על וירטואוזיות, רגש 

והבעה באמצעות הגוף 
למילות השיר הנרקד.

יערה ברוש
בוגרת המגמה למחול 
בווינגייט, והאקדמיה 
למחול בירושלים. 
מלמדת טרום בלט 

לגיל הרך.

פנינה צוקרמן
רקדנית ומורה לבלט, 
בעלת תואר ראשון 

במחול מסמינר הקיבוצים. 
מלמדת בלט קלאסי 

לרמות הגבוהות.

אתי ליבר רוזנצויג
מנהלת המרכז למחול , בעלת תואר 
ראשון בחינוך גופני ומחול וניסיון של 
34 שנים. מלמדת בלט קלאסי על 
פי תכנית הלימודים של האקדמיה 

לבלט בניו-יורק.

שירלי גרובר
רקדנית, שחקנית, מורה 

למודרני ותיאטרון בוגרת 
סמינר הקיבוצים. מלמדת 

מודרני, מחזות זמר 
וקלאסילאטיס.

ורד מונטיאלגרה
בוגרת בי"ס למאמנים בווינגייט, 
רקדנית היפ-הופ, ג'אז וסלסה. 

מלמדת היפ-הופ גן ויסודי. 
מלמדת במרכז למחול מעל 

25 שנה.

גיילה בראון
מוסיקאית ,זמרת, רקדנית 

וכוריאוגרפית מלמדת 
היפ-הופ בכמה סגנונות 
ומכינה להקות לתחרויות 

מקצועיות.

נגה אורן
רקדנית ומורה למחול בוגרת ובעלת תואר ראשון מסמינר 

הקיבוצים. מלמדת את הגיל הרך, מודרני וג’אז לירי.

עדי אמיר
רקדנית לשעבר ומורה למחול 

בוגרת סמינר הקיבוצים.

היפ-הופ 
גן - יב'

ריקוד אנרגטי, אתלטי 
וקצבי התורם לשחרור 
הגוף וקצביות בתנועה.

הלהקות משתתפות בכנסי מחול ותחרויות בארץ ובחו"ל )בהחלטה משותפת עם ההורים 
ובתשלום נוסף(

צוות המורים 

להקת מחול “דואט” מודרני 
הלהקה הייצוגית של המרכז למחול 
מעלה רפרטואר של להקות ויוצרים 

מהארץ ומחו"ל.
מתקבלות  הלהקות  למסלול   
והבוגרות  הוותיקות  התלמידות 

המתאימות ביותר.

להקת היפ הופ צעירה 
ה'-ז'

רי  עו שי מלבד  לל  כו
ההיפ-הופ בחירה באחד 
מסגנונות הטכניקה כמו: 
מחול מודרני, בלט, מחזות 

זמר.

להקת היפ הופ בוגרת 
ח’-יב’ 

כולל מלבד שיעורי 
ההיפ-הופ בחירה בשניים 
מסגנונות הטכניקה כמו: 
מחול מודרני, בלט, ג’אז 

לירי, מחזות זמר.

השתתפות בטקס פרסי הביצוע 
מטעם האקדמיה לבלט בניו – יורק

יום הפוך
לילה שלם של סדנאות מחול עד אור הבוקר

צפייה במופעי מחול של להקות מובילות 
בארץ

כנסי מחול בינלאומיים

ערב יצירה – ערב שבו מועלות עבודות מחול 
אישיות של הבנות הבוגרות ורפרטואר של 

הלהקה

כתות אמן 
סדנאות עם רקדנים, יוצרים וכוריאוגרפים 

מובילים
השתתפות בקורסי מחול המועברים ע"י מורים למחול מחו"ל

לתשומת לבכם, השתתפות במופע סיום שנה בעלות נוספת של 40 ₪ למשתתפת | פעילויות 
העשרה בתוספת תשלום | החוגים פתוחים לבנים ובנות כאחד.

לפרטים נוספים : אתי ליבר רוזנצויג – 052-2809647

פעילויות העשרה

מחזות זמר 
שיעור המבוסס על ריקודים מתוך רפרטואר מחזות הזמר בברודווי.
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מערכת שעות לילדי הגנים ט.ט. חובה – כיתה א׳
חמישירביעישלישישניראשון

בלט קלאסי
גן חובה-א’

אתי רוזנצוויג
16:00-16:45
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

טרום בלט
ט.ט. חובה+ 

חובה חדשות 
יערה ברוש

 17:00-17:45
סטודיו אחווה

היפ הופ
גן חובה+ א’
גיילה בראון

17:00-17:45
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

טרום מודרני
ט.חובה+ חובה 

נגה אורן
17:15-18:00

סטודיו גדול רח’ 
שבזי

היפ הופ
גן חובה+ א’

ורד מונטיאלגרה
17:15-18:00
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

טרום בלט
ט.חובה+ חובה 

ממשיכות 
יערה ברוש

 17:45-18:30
סטודיו אחווה

בלט קלאסי
גן חובה-א’

אתי רוזנצוויג
18:15-19:00
סטודיו קטן 
רח’ שבזי 
)פעמיים 
בשבוע(

 מחול לטיני 
אם ובת

כיתות א-ג
יערה ברוש

18:30-19:15
סטודיו אחווה

מערכת שעות לכיתות ב’-ד’
חמישירביעישלישישניראשון

היפ הופ
כיתות ב-ג

ורד מונטיאלגרה
16:30-17:15
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

בלט קלאסי
כיתות ב-ד

אתי רוזנצוויג
16:15-17:00
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

  היפ הופ
כיתות ד’

גיילה בראון
16:00-17:00
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

מודרני
כיתות ב’- ד’

נגה אורן
16:30-17:15

סטודיו גדול רח’ 
שבזי

היפ הופ
כיתות ד’

ורד מונטיאלגרה
18:00-19:00
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

מחול לטיני אם 
ובת

כיתות א-ג
יערה ברוש

18:30-19:15
סטודיו אחווה

היפ הופ
כיתות ב- ג
גיילה בראון

17:45-18:30
סטודיו אחווה

)פעמיים 
בשבוע(

בלט קלאסי
כיתות ב-ד

אתי רוזנצוויג
17:30-18:15

סטודיו קטן רח’ 
שבזי

)פעמיים 
בשבוע(

מערכת שעות לכיתות ה’-ז’
חמישירביעישלישישניראשון

היפ הופ
כיתות ה’-ז’

ורד מונטיאלגרה
15:30-16:30
סטודיו אחווה

)פעמיים בשבוע(

היפ הופ
כיתות ה’-ז’
גיילה בראון

15:00-16:00
סטודיו אחווה

)פעמיים בשבוע(

בלט קלאסי
כיתות ה’-ו’

אתי רוזנצוויג
16:00-17:30

סטודיו קטן רח’ 
שבזי

)פעמיים בשבוע(
מחזות זמר
כיתות ה’-ז’
שירלי גרובר
17:25-18:25

סטודיו גדול רח’ 
שבזי

היפ הופ להקה 
צעירה

כיתות ה’-ז’
גיילה בראון

18:30-20:00
סטודיו אחווה

מודרני
כיתות ה’-ו’

נגה אורן
18:00-19:00

סטודיו גדול רח’ 
שבזי

 

בלט קלאסי
כיתות ה’-ו’

אתי רוזנצוויג
18:30-20:00

סטודיו קטן רח’ שבזי
)פעמיים בשבוע(

מערכת שעות לכיתות ז’-י’’ב
חמישירביעישלישישניראשון

קלאסילאטיס
כיתות י’- י”ב
שירלי גרובר
16:45-18:15
סטודיו אחווה

בלט קלאסי
כיתות ז’-ט’
אתי רוזנצוויג
16:30-18:00

סטודיו קטן רח’ שבזי
)פעמיים בשבוע(

LEVEL 6
18:00-18:30

בלט קלאסי
כיתות ז’-ט’
אתי רוזנצוויג
19:00-20:30

סטודיו קטן רח’ שבזי
)פעמיים בשבוע(

LEVEL 5
20:30-21:00

מודרני
כיתות י’- י”ב
שירלי גרובר
18:15-19:45
סטודיו אחווה

מודרני
כיתות ז’-ט’
שירלי גרובר
18:30-20:00

סטודיו גדול רח’ שבזי

בלט קלאסי + פוינט
כיתות י’-י’’ב

פנינה צוקרמן
18:00-20:30

סטודיו גדול רח’ 
שבזי 

ג’אז לירי
כיתות י’ – י’’ב

נגה אורן
19:00-20:00

סטודיו גדול רח’ שבזי

מחזות זמר
כיתות ח’- י”ב
שירלי גרובר
20:00-21:00

סטודיו גדול רח’ שבזי

היפ הופ להקה 
בוגרת

כיתות ח’ ומעלה
גיילה בראון

20:00-21:30
סטודיו אחווה

 מחירון לפי 45 דק’ שיעור: שיעור 1: 155 ₪ | 2 שיעורים 230 ₪ | 3 שיעורים 325 ₪ | 4 שיעורים: 380 ₪ | 
5 שיעורים: VIP( 450( ₪ | שיעור 6 ללא עלות.

 מחירון לפי 60 דק’ שיעור: שעור 1: 185 ₪ | 1.5 שעות: 230 ₪ | 2 שעות: 275 ₪ |  2.5 שעות: 330 ₪ |
|  ₪  500 שעות:   4.5   |  ₪  470 שעות:   4  |  ₪  425 שעות:   3.5  |  ₪  380 שעות:   3 

5 שעות 520 ₪ | 6 שיעורים VIP( 600( ₪ | שיעור 7-8 ללא עלות.
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ימי גיל/כיתהמדריכההחוג
פעילות

שעות 
מחיר מיקוםפעילות

לחודש

התעמלות 
אומנותית

צוות 
אלונג'ים

נבחרת
שני

וחמישי

15:00-16:15

אולם 
ספורט
רח' 
אחווה

₪ 330

230 16:15-17:00₪ב - ד
230 17:00-17:45₪גן - א

אקרובטיקה

נבחרת

שלישי 
וחמישי

15:00-16:15₪ 330
230 16:15-17:00₪ב - ד
230 17:00-17:45₪גן - א

ט. טרום 
חובה- טרום 

חובה
17:45-18:30₪ 230

נבחרת 
בוגרת כיתות 

ד' ומעלה
18:30-20:00₪ 380

לתשומת לבכם,
· במהלך השנה יתקיימו תחרויות ארציות ומופעי ראווה בתשלום.	
· הנבחרות יתחרו בתחרויות ארציות ופנימיות הכרוכות בתשלום.	

לפרטים נוספים : אלונה קנטור- 054-4382349

מגון רחב של פעילות מוסיקלית לכל הגילים. למידה דרך חוויה והנאה ועד לפיתוח מצוינות 
בנגינה. שיטות לימוד נרחבות, גישות וטכניקות מגוונות ויחס אישי. 

נוער- נגינה בלהקות והרכבים ומיני בנד.
התלמידים יהנו מקונצרטים, סדנאות, נגינה בצוותא ומפגשים מוסיקליים.   

הקמת תזמורת כלי נשיפה/הרכבים, להקות רוק והופעות חיות כולל הקלטות באולפן.
ההרכבים יוזמנו לנגן באירועים קהילתיים.

צוות מורים מוסיקאים מקצועיים. 
לפרטים נוספים:  יפה גמליאל מ. מרכז המוסיקה 050-7156863

גיטרות:
 אקוסטית, קלאסית 

חשמלית, בס

כלי נשיפה :
חליל צד, סקסופון, חצוצרה, 

קלרינט, חליליות 

פסנתר, תופים, כינור, 
פתוח קול

בניהולה של אלונה קנטור ספורטאית אולימפית בייג'ינג 2008, בעלת תואר ראשון 
בהוראה ותעודות מאמנת אומנותית ומאמנת אקרובטיקה.

ענף האומנותית- ספורט אולימפי המפתח גמישות, קואורדינציה, ריקוד ותנועה תוך שילוב של 
אביזרים: סרט, כדור, חישוק ואלות, בנוסף תורם לחיזוק קשרים חברתיים ולעבודה בשיתוף פעולה.
ענף האקרובטיקה- ענף תחרותי המשלב פירמידות ומפתח יכולת אקרובטית, גמישות, יציבות, 
כוח, איזון ודינמיות. במהלך השנה נלמדים אלמנטים אקרובטיים, עבודה בצוות, חיזוק שרירי 

הגוף לצד עבודה על גמישות והארכת השרירים.

מרכז המוסיקה

כלי הנגינה הנלמדים:

ביה״ס 
להתעמלות 
ואקרובטיקה

ימי גיל/כיתהמדריךהחוג
פעילות

שעות 
מחיר לחודשמיקוםפעילות

שיעורי 
נגינה בכל 

הכלים
צוות 

המורים
יסודי

חטיבה 
תיכון

כל ימות השבוע 
לפי תיאום

ביה"ס 
תפוז

30 דק'
45 דק'
60 דק'

 ₪ 280
 ₪ 380
 ₪ 460
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בי"ס לכדורגל 
בהנהלת "הפועל נועם פרדסיה"

לימוד יסודות הכדורגל תוך דגש על מיומנות 
שליטה בכדור, עבודת צוות ומשמעת. 

מפגשים עם בתי ספר אחרים. בהדרכת 
מאמנים מוסמכים בוגרי מכון וינגייט. רכישת 
ערכת כדורגל תתבצע מול "הפועל פרדסיה"

לפרטים נוספים: לירן דיין – 050-3997777

טניס 
"האקדמיה לטניס כפיר ונמרוד" 

בהנהלת נמרוד ברק וכפיר גונן. אימוני טניס 
אישי  יחס  תוך  הגילים  לכל  גבוהה  ברמה 
ומקצועי, מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילדה 
וילד, פיתוח ההנאה ואהבת המשחק, שיפור 

כושר גופני וקואורדינציה.
בנוסף, יתקיימו תחרויות, מחנות אימון, טיולים, 
השתתפות במשחקי ליגה, טורניר משפחות ועוד.
לפרטים נוספים: אלון ורדי - 050-3888223 הוקי רולר

שיפור הכושר הגופני, קואורדינציה, שיווי משקל, 
זריזות, מהירות, עבודת צוות וביטחון עצמי. 

בליווי משחקים משעשעים והשתתפות בליגה 
וטורנירים לפי גיל ורמה. 

ועד  חלוקה לפי רמות מיסודות ההחלקה 
השתתפות במשחקי ליגה מקצועית.

*אופציה לשימוש ברולר מהמדריך
לפרטים נוספים:  סרגיי פטייב – 054-4290412

בי"ס לכדורסל בנות/בנים
בהנהלת ובהדרכת ארז חוטר, שחקן עבר, 
מורה לחינוך גופני ומאמן כדורסל. מכשיר את 
הילדים לשחק כדורסל תוך דגש על מיומנויות 
שליטה בכדור, עבודת צוות ומשמעת. רכישת 

ערכת כדורסל תתבצע מול בי"ס כדורסל
לפרטים נוספים: ארז חוטר – 052-8415858

ליגת הכדורסל 
במסגרת מועדון הכדורסל הפועל פרדסיה 

בהנהלת גילה מגיד, יו״ר המועדון.
לפרטים נוספים:  ארז חוטר – 052-8415858

ימי גיל/כיתהמדריךהחוג
פעילות

שעות 
מחיר מיקוםפעילות

לחודש

בי"ס 
לכדורסל

ארז 
חוטר 
)רימון(

חובה + 
ראשון-כיתה א'

ורביעי
אולם 12:45-13:45

הספורט
רח' אחווה

₪ 230

13:45-14:45כיתות ב'-ג'

ארז 
חוטר 
)תפוז(

חובה+ 
שלישי כיתות א

וחמישי
14:00-15:00

אולם 
תפוז

13:00-14:00כיתות ב'

ראשון כיתות ג'
15:00-16:00ושלישי

בנות כיתות 
ב'-ג'

13:30-14:30שני 
15:00-16:00רביעי

בנות ד'-ה'
14:30-15:30שני 

15:00-16:00חמישי

כיתות ד' 
15:30-16:30שני

16:00-17:00חמישי

אלון ורדיטניס

א' – ג'

ראשון 
ורביעי

16:30-17:15

מגרשי 
הטניס

₪ 240
240 17:15-18:00₪ד' – ו'

ז' ומעלה 
240 18:00-18:45₪מתחילים

ז' ומעלה 
240 18:45-19:30₪מתקדמים

נבחרת 
290 19:30-20:30₪הנוער

290 20:30-21:30₪מבוגרים
א' – ב'

שלישי

16:00-16:45₪ 180
180 16:45-17:30₪ג' – ד'

נבחרת 
240 17:30-19:00₪הנוער

סרגיי הוקי רולר
פטייב

א-ד
חמישימתחילים

מגרש 17:00-18:15
הספורט 
ביה"ס 

תפוז

₪ 200

ג-ו
220 18:15-19:45₪מתקדמים

ביה"ס 
לירן דייןכדורגל

גן

ראשון 
ושלישי

17:00-18:00

מגרש 
240 ₪כדורגל

17:00-18:00א'
18:00-19:00ב'

18:00-19:00ג' ומעלה

ספורט 
ואמנויות לחימה

נינג'ה קידס/ בייבי נינג'ה
ונשפר את  פעילות שהיא בילוי בה נתרגל 
הגמישות, כוח, זריזות, שיווי משקל וקורדינציה. 
וטכניקות של מעבר ותמרון  נלמד תנועות 

מכשולים בסביבה בטוחה ומבוקרת. 
לפרטים נוספים:  יקי עזרתי- 052-8220647
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ימי גיל/כיתהמדריךהחוג
פעילות

שעות 
מחיר מיקוםפעילות

לחודש
רכיבת 
אופניים

*אופציה 
ללימוד רכיבה 

על אופניים

מועדון 
'נקודת 
מפגש'

שניא'-ו'

שעון קיץ 
17:30-19:00
שעון חורף

16:00-17:30

נקודת 
מפגש 

ליד 
הצופים

₪ 220

כרם גבעקפוארה

17:15-18:00ראשוןחובה
אולם 
ספורט
רח' 
אחווה

₪ 170
170 17:15-18:00₪רביעיט.חובה

ראשון+ א-ב
רביעי

16:30-17:15₪ 220
220 15:30-16:30₪ג-ה

גיא ויליסג'ודו

17:30-18:15שניגנים
סטודיו 
ספורט
רח' 
אחווה

₪ 170

שני א - ב
220 16:45-17:30₪וחמישי

שני ג - ה
220 16:00-16:45₪וחמישי

יקי נינג'ה קידס
עזרתי

סטודיו 16:30-17:15רביעיג-ד
ספורט
רח' 
אחווה

₪ 180
180 17:15-18:00₪רביעיא-ב
180 18:00-18:45₪רביעיה-ו

ארי טאקוונדו
גולדווסר

כיתות ד 
ומעלה

שלישי
סטודיו 15:30-16:15

ספורט
רח’ 
אחווה

₪ 180 16:15-17:00כיתות ב-ג
17:00-17:45גן-א

חוג אופני שטח  
חוג אופני שטח מפגיש את הילדים עם הסביבה 

בדרך מהנה ומאתגרת.
הפעילות מתקיימת תוך כדי שמירה על כללי 
בטיחות, רכיבה נכונה ושיפור טכניקה. במהלך 
השנה נצא למספר טיולים בשיתוף פעולה עם 

בני המשפחה. 
לפרטים נוספים: מנשה ליבשטיין 050-9777097

ג'ודו
המרכז הישראלי לג'ודו בהנהלת שני הרשקו 

ומרט מרגוליס. 
אומנות לחימה יפנית המלמדת את הילדות 
והילדים משמעת מהי, מקנה ערכים, מפתחת 
יכולת גופנית ואהבה גדולה לספורט. רכישת 

חליפה תתבצע דרך מאמן החוג
לפרטים נוספים: גיא ויליס - 054-2399880

טאקוונדו
אומנות לחימה קוריאנית, הגנה עצמית וענף 
ספורט אולימפי. החוג מתאים לילדים וילדות 
מגיל 3, נוער ובוגרים.החוג מקנה: בטחון והערכה 
יכולת קשב  הזולת, שיפור  כיבוד  עצמית, 
וריכוז, חיזוק חגורת הכתפיים, קורדיאנציה 

ושיווי משקל, קרב מגע. 
לפרטים נוספים: ארי גולדווסר - 054-5370423

קפוארה 
לחימה,  ברזילאית המשלבת  אומנות אפרו 
אקרובטיקה, מוזיקה וקצב. הכל בשילוב נגינה על 
כלים מעולם הקפוארה, משחקים, כייף וחיזוקים 
חיוביים.  בהדרכת כרם גבע - מדריך קפוארה 
ומטפל באומנויות לחימה ובחינוך מיוחד מטעם מכון 
וינגייט. רכישת חליפה תתבצע דרך מדריך החוג. 

לפרטים נוספים: כרם גבע - 054-5838032

רובוטיקה
FFL - FIRST LEGO LEAGUE

עולם מרתק של רובוטיקה וטכנולוגיה יפתחו 
בפניכם בחוג חוויתי בו תפתרו אתגרים שונים 
מחיי היום־יום. נשתמש ביכולות החקירה וחשיבה 
יצירתית; נמציא רובוטים, נתכנן ונבנה אותם 
בשילוב מנועים, בקרים וחיישנים ולבסוף נתכנן 
אותם במערכת בקרה חדשנית. משתתפי החוג 
ירכשו ערכת עבודה משותפת בעלות 800 ₪ 
לפרטים נוספים: איב ריבקין – 054-6305311 

אלקטרוניקה
הקניית ידע ומושגי יסוד באלקטרוניקה. פיתוח יכולות מוטוריות עדינות, סדר ודיוק. 

הבנת פעילות של המכשירים החשמליים. בניית פרוייקטים כגון: מערכת איות, תיבת נגינה, 
פעמון לדלת, אזעקה ועוד... ״אתגר מדעים״ 052-2640889

אמנות פנאי 
והעשרה   

שחמט
משחק מותח, מהנה ומרתק. 

משחק השחמט עומד בראש הפירמידה של 
משחקי החשיבה. 

השחמט מפתח את החשיבה, הדמיון, הזיכרון, 
כושר הריכוז והסבלנות, מיומנות קבלת החלטות 

ופתרון בעיות. 
במהלך השנה התלמידים ישחקו בנבחרת 

ויתחרו באליפות האזורית 
לפרטים נוספים:  לירון שגיא – 054-2577166

ציור ואומנות
נצלול לעולם צבעוני ויצירתי במגוון רחב של 

טכניקות אמנותיות בציור, תבליט ופיסול.
נכין עבודות באמנות שימושית בהתאם לגיל 
המשתתפים. נכיר אמנים וניצור בעקבותיהם.
לפרטים נוספים:  נורית ברכיה – 050-9026585

רישום וציור
נלמד את יסודות הרישום והציור במגוון חומרים 
וטכניקות. נעבוד עם פחם ועפרונות רישום, 
גואש ואקריליק.נתנסה  נתנסה בצבעי מים, 

גם בכלים וחומרים לא שגרתיים.
לפרטים נוספים: נורית ברכיה - 050-9026585

אילוף כלבים
אילוף כלבים חוויתי. בכל שבוע נפגוש שני 

כלבים או יותר. 
שיתוף הכלב ככלי מחנך מקדם ומעצב. 

בניית מנהיגות חיובית מול הכלב, אותה נשריש 
גם למערכות יחסים אנושיות. 

לפרטים נוספים: "מדברים עם כלבים"
אלעד – 050-3339080 

לגו אתגרי
הנדסה  בסיסיים בחשבון  עקרונות  לימוד 
ופיזיקה באמצעות בניית דגמי לגו ייחודיים 
עם מנועים חשמליים המשלבים לימוד עם 
חווית בניה ומשחק. בחוג בונים: מכונות מרוץ, 
דגמים מאתגרים.  ושאר  רובוטים  מנופים, 

לפרטים נוספים: "מהנדסים צעירים"
אורי גור – 054-6688740
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ימי גיל/כיתהמדריךהחוג
מחיר מיקוםשעות פעילותפעילות

לחודש

תיאטרון 
הילדים 
והנוער

יעל המלי 
קוגן

ד' - ו'
רביעי

16:00-17:15
סטודיו קטן 

רח' שבזי

₪ 220
200 17:15-18:15₪ב' - ג'
240 18:30-20:00₪ז - ט

חבורת 
הילדים
גוזלי 

וצעירי 
פרדסיה

סוזי גבאי

ט.טרום 
סטודיו קטן 17:30-18:45ראשוןחובה- א

190 ₪רח' שבזי

כיתות ב 
מועדון 15:00-16:30רביעיומעלה

200 ₪אפרסק

 Youtube
– מדיה 

ותקשורת
גאל 

גדליוביץ
ג' – ד'

חמישי
14:30-15:30

230  ₪ביה"ס רימון
15:30-16:30ה' – ו'

מדריך / החוג
ימי גילמדריכה

פעילות
שעות 
מחיר מיקוםפעילות

לחודש

לירון שגיאשחמט

ב-ו 
מתקדמים

ראשון
16:00-17:00

ביה"ס 
רימון

₪ 180
חובה- א 
17:00-18:00מתחילים

רובוטיקה 
FLL250 ₪ 18:00-19:30שניד-ח איב ריבקין

נורית אומנות
ברכיה

ג-ו
רביעי

15:00-16:30 ₪ 240
כולל 

חומרים
16:30-18:00גן חובה- ב'

18:00-19:30ג-ורישום וציור

״מהנדסים לגו אתגרי
200 ₪ 16:30-17:30ראשוןא-גצעירים״

אילוף כלבים
"מדברים 

עם 
כלבים"

ג-ו

שני

16:00-16:45

ביה"ס 
180 ₪תפוז

16:45-17:30גן חובה-ב

אוכלוסיות 
17:30-18:15מיוחדות

סייבר
JUNIOR

 HACK
YOUR-
WAY

ג’ – ד’

שני

16:00-17:00

ביה"ס 
250 ₪רימון

סייבר 
NOOBS’17:00-18:00א’ – ב

PRO 18:00-19:00ה’ – ו’סייבר
סייבר

EXPERT’19:00-20:00ז’-ח

"אתגר אלקטרוניקה
המדעים"

א-ג
שלישי

ביה"ס 16:30-17:30
185 ₪ רימון

17:30-18:30ד ומעלה

אומנויות הבמה
תיאטרון הילדים והנוער

טיפוח הדימוי העצמי, הביטחון וכישורי המנהיגות 
והיזמות של הילדים, אשר משולבים בכל שלבי 
ההפקה השונים. הקניית ערכים של תרומה 
פיתוח אמונה  ומודעות חברתית.  לקהילה 
בחלום האישי של כל אחד, לומדים להתמודד 
עם מצבי חיים בבית ובכיתה. בהדרכת יעל 
המלי קוגן - במאית ומנהלת המרכז לאמנויות 

הבמה “הילת אור” .
לתשומת לבכם, השתתפות במופע סיום שנה 

בעלות נוספת של 40 ₪ למשתתף. 
לפרטים נוספים: יעל קוגן – 052-8556000

גוזלי וצעירי פרדסיה 
חבורת זמר עם דגש על שירה, פיתוח קול בשילוב משחק וריקוד בצורה מקצועית ומכוונת. 
הופעות באירועי היישוב. בהדרכת סוזי גבאי - בוגרת להקת הנח”ל, מדריכת מוזיקה לתנועה 

ותנועה למוזיקה  זמרת מנחה ומפיקת ארועים. לפרטים נוספים: סוזי גבאי- 050-9949433

Youtube – מדיה ותקשורת
ילדכם יוכל ללמוד איך להיות יוטיובר ולבנות 
לעצמו אתר יוטיוב ייחודי בו יוכל לקדם את עצמו 
ברשת באופן יצירתי שיתן ביטוי לרעיונו, לדמיון 
וליצירתיות שבו באופן קולנועי. כיצד לשלוט 
בתוכן הערוץ ולהפיק עבורו סרטונים קצרים 
מז’אנרים שונים ברמה גבוהה ביותר. הילדים 
ילמדו את יסודות צילום הוידאו, עריכה וסאונד, 
משחק מול מצלמה, תסריט, איך מקדמים ערוץ 
ברשת ומשיגים צפיות וכמובן שימוש במסך ירוק, 

והשיא הקמת ערוץ יוטיוב אישי.
לפרטים נוספים:  גאל גדליוביץ – 052-6461806

סייבר
סייבר NOOBS - כיתות א‘-ב‘

ייחודי המתחיל במיומנויות בסיסיות  קורס 
במחשב – מכיר לילדים את עולם האינטרנט 
המדהים ואת הסכנות הטמונות בו, מכין אותם 
לשימוש בתוכנות האופיס השונות ומלמד צעדים 
ראשונים בתכנות תוך כדי משחק. בקורס ישולבו 
פעילויות שונות ואביזרים מגוונים כדי להמחיש 

את החומר הנלמד.
סייבר JUNIOR - כיתות ג‘-ד‘

בקורס יכירו התלמידים לעומק את המחשב ואת 
חלקיו. הם ילמדו מושגים שונים מעולם הסייבר, 
יכירו את התמרורים שברשת האינטרנט, יתנסו 
בתכנות באמצעות המשחק Minecraft האהוב 
והמוכר וילמדו את תוכנות ה-office השונות.

סייבר PRO - כיתות ה‘-ו‘
קורס מתקדם המכיר ללמידים את עולמם של 
ה״אקרים״. התלמידים ירכשו ידע נרחב מעולם 
הסייבר ואבטחת המידע, יתחילו את צעדיהם 
יסודות  הראשונים בעולם התכנות בלימוד 
ילמדו על עולם האינטרנט  מדעי המחשב, 

ויבנו אתר משלהם!
סייבר EXPERT ז-ח

קורס סייבר וחדשנות טכנולוגית המתקדם לנוער.
קורס סייבר וחדשנות טכנולוגית ברמה הכי גבוהה 
שכולל את נושאי הסייבר, האקינג ואבטחת מידע 
החמים והעדכניים ביותר, החל מרמת הבסיס 
ועד לרמת ביצוע גבוהה של פריצות, הגנות 
 ואבטחת מידע. קורס הדגל של בית הספר לסייבר
Hack Your Way. יש להגיע לשיעור עם לפטופ
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חוגי גיל הרך
סיפור בתיאטרון 

חוויה המשלבת בין סיפור ותיאטרון בובות. 
בעקבות הסיפור, מתקיימת סדנא ליצירת 
כישורים טכניים  בובות. העשייה מעודדת 
ואסתטיים. הפעלת קואורדינציה ותיאום בין עין 
יד, תורמת לאינטראקציה חברתית, תורמת 
לשיפור הביטחון העצמי וכושר הביטוי. מזלי 
ויוצרת בתחום   פרידמן בובנאית, מפעילה 
תיאטרון הבובות. בוגרת סמינר הקיבוצים 

ובובותרפיה הלכה למעשה.
לפרטים נוספים: מזלי פרידמן 054-4894885

פרוגרס – התעמלות אתגרית לגיל הרך                                                                                     
חוג התעמלות אתגרי ומהנה. הילדים לומדים 
להתמודד עם משימות מוטוריות מגוונות. 
הפעילות משלבת מסלולי טיפוס אתגריים 
ומשחקי תנועה שונים. השיטה מאפשרת לחזק 

את הביטחון העצמי ואת התפקוד הגופני.
לפרטים נוספים: עודד הירש 054-7753832

ריקודי עם לקטנטנים
הורים וילדים מוזמנים לרקוד יחד בחוג הוותיק 
בניהולו והנחייתו של יוני יוסף. הזדמנות לזמן 
איכות משפחתי. החוג הינו ללא עלות ומתאים 

לגיל שנה ומעלה. 
לפרטים נוספים: יוני יוסף: 050-5362302

קיד דאנס מגיל 2-5
שעור תנועה ייחודי להורה וילד הכולל משחקי 
גוף במגע, גלגולים, איזונים ועוד בשילוב מוסיקה, 

התורמים להנאה והעמקת הקשר.
לפרטים נוספים: עדי אמיר- 052-3447435

בייבי נינג’ה 
ספורט המתמקד  במיומנויות גופניות תוך דגש 
על חגורת כתפיים ומוטוריקה גסה, קואורדינציה, 
שיווי משקל ומוטוריקה עדינה. נלמד תנועות 
וטכניקות של מעבר ותמרון מכשולים בסביבה 

בטוחה ומבוקרת. 
לפרטים נוספים: יקי עזרתי 052-8220647

יוגה לקטנטנים
ילדים  והנפש.  יוגה היא שם נרדף לאיזון הגוף 
מתרגלים יוגה בקלות ובהתלהבות רבה, במקום 
שבו טבעי להם להיות ודרך משחקי תנועה ודמיון 

הם נהנים מיתרונותיה.
לפרטים נוספים: אורית גרנות 050-5772701  

מחול טרום בלט, טרום מודרני
2018, החוג כולל  החל משנתון  טרום בלט  
משחקי מחול המפתחים את הדמיון, היציבה 

והקצב כהכנה לבלט קלאסי.
לפרטים: יערה ברוש 052-3203263

טרום מודרני  החל משנתון 2017 החוג משלב 
יצירתיות ומותאם לעולם התוכן של הילדים עם 

אוריינטציה למחול מודרני.
*ראו טבלה בעמוד 8

לפרטים נוספים: נגה אורן 052-5554152

ימי גיל/כיתהמדריךשם החוג
מחיר מיקוםשעות פעילותפעילות

לחודש

עודד פרוגרס
הירש

ט.ט.ח - חובה
ראשון

אולם אומנויות 16:30-17:15
לחימה ביה"ס 

תפוז
₪ 200 ט. חובה - 

17:15-18:00חובה

ריקודי עם
גיל שנה יוני יוסףלקטנטנים

 מועדון 17:00-18:00שניומעלה
אפרסק

ללא 
עלות

יוגה 
לקטנטנים

אורית 
גרנות

ט. חובה - 
17:30-18:15חמישיכיתות ב

אולם אמנויות 
לחימה

רח' אחווה 
₪ 160

עדי קיד דאנס
16:45-17:30חמישי2-5אמיר

סטודיו ספורט 
רח' אחווה

₪ 240

בייבי יקי עזרתי
נינג'ה

ט.ט.חובה
ראשון

16:45-17:30₪ 180
180 17:30-18:15₪ט.חובה
180 18:15-19:00₪חובה

סיפור 
בתיאטרון

מזלי 
פרידמן

טרום חובה- 
220  ₪ספריית טלי16:30-17:30ראשוןכיתות א
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רשת “צהרים טובים” של החברה למתנ”סים משמשת מטה מקצועי למסגרות הצהרונים 
הפועלות במתנ”סים בכל רחבי הארץ.

מרכז קהילתי פרדסיה ורשת “צהריים טובים” מתווים תפיסה חינוכית, מדיניות הפעלה, מידע, 
ידע, נהלים וליווי מקצועי בשגרה ובמצבי קצה לקשת העוסקים בהפעלת המסגרות בשטח.
אנו מאמינים שמסגרת צהרון היא הזדמנות חינוכית של ממש וסבורים כי תוכן איכותי המובנה 

מעון אמילי בפרדסיה 
רשת מעונות ארצית מבית ההסתדרות הלאומית, 

בהפעלת משרד הרווחה ובפיקוח התמ״ת.
מעון יום לגילאי 0-3 ,באחריות עמותת “אמילי” המוכרת על ידי משרד הרווחה. 

המעון מפוקח, בתעריפים שנקבעו על ידי המדינה, כולל הנחות לזכאים.
לפרטים נוספים יש לפנות למנהלת המעון: 09-7412432

בצורה מתודולוגית, ישפר בצורה משמעותית את אקלים הצהרון ואיכות המסגרת. לכן, אנו 
משקיעים בצורה, בתוכן ומפתחים מדי שנה תכנית ייחודית לגני הילדים ולבתי הספר. צוותי 
ההנחיה שלנו מטמיעים את התכנים במסגרות כחלק משגרת העבודה השנתית ומתוקשרים 

לאורך השנה להורים.
ההצטרפות לתוכנית “ניצנים”, מאפשרת קבלת סבסוד חלקי ממשרד החינוך בסך 150₪ 
לתלמיד לחודש, בכיתות א’-ב’ בלבד. תלמידי גני הילדים ותלמידי כיתות ג’ אינם כלולים 

בתוכנית “ניצנים” ואינם זכאים לסבסוד.
מחירי הצהרונים:

960 ₪ לחודש(. - המחיר המופחת מותנה 	  810 ₪ לחודש )במקום   - בכיתות א’ - ב’ 
בקבלת הסיבסוד בפועל מהמדינה. 

בגני הילדים ובכיתות ג’– 960 ₪ לחודש.	 
חופשות החגים

המסגרת החדשה של הפעילות בצהרונים אינה כוללת את ימי חופשות הלימודים בחגים.
בכוונת המרכז הקהילתי להפעיל בימי חופשות החגים המיועדת לילדי גני הילדים ולילדי 
כיתות א’-ג’ קייטנת “ניצנים בחגים” ,לוח פעילות ומחירים ניתן למצוא באתר המרכז הקהילתי
שעות וימי פעילות: כל הצהרונים בפרדסיה יפעלו בימי הלימודים הרגילים בימים ראשון-

חמישי, משעת סיום הלימודים בגן הילדים או בבית הספר ועד השעה 17:00

צהרוני גנים 
ותכנית “ניצנים״ 

כיתות א-ב 

הערותתאריך עבריתאריך לועזיימיםמועד

כ"ט באלול - ב' 6-8.9.21שני - רביעיראש השנה
חופשהתשרי

ערב יום כיפור- 
חופשהט'-י' בתשרי15-16.9.21רביעי - חמישייום כיפור

חופשהי"ד - ט"ו בתשרי20-21.9.21שני - שלישיערב סוכות
מתכונת קייטנה )2(ט"ז - י"ז בתשרי22-23.9.21רביעי - חמישיחוה"מ סוכות

חוה"מ שמחת 
חופשהכ' - כ"ב בתשרי26-28.9.21ראשון - שלישיתורה

מתכונת קייטנה )1(כ"ג בתשרי29.9.2021רביעיאיסורו חג

חנוכה
כ"ו בכסלו - כ"ח 30.11-2.12.21שלישי - חמישי

מתכונת קייטנה )3(בכסלו

מתכונת קייטנה )1(א' בטבת5.12.21ראשון 
חופשהב’ בטבת6.12.21שני

תענית אסתר - 
חופשהי"ג - י"ד באדר16-17.3.22רביעי - חמישיפורים

חופשה לפני 
ערב פסח

מתכונת קייטנה )1(ו' בניסן7.4.2022חמישי
מתכונת קייטנה )4(ט' - י"ב בניסן10-13.4.22ראשון - רביעי

פסח - חוה"מ - 
חופשהי"ג - כ"ב בניסן14-23.4.22חמישי - שבתאיסרו חג

חופשהג' באייר4.5.2022רביעייום הזיכרון
חופשהד' באייר5.5.2022חמישייום העצמאות

מתכונת קייטנה )1(י"ח באייר19.5.2022חמישיל"ג בעומר
חופשהו' בסיוון 5.6.2022ראשוןשבועות

13 ימי קייטנהסה"כ ימי קייטנה

מרכז למידה – למידה למצוינות
מרכז הלמידה לשנת תשפ”ב יפתח את שעריו החל מחודש אוקטובר לכיתות א-ו.

הלמידה תתקיים בבי”ס רימון ותפוז | פרטים נוספים ימסרו בהמשך.

לוח חופשות צהרונים

65 ₪ לשעות הבוקר  בימים של מתכונת קייטנה תיגבה תוספת תשלום בסך  שימו לב, 
)8:00-13:00( ט.ל.ח.
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פנאי למבוגרים
פילאטיס

והתעמלות,  חוג של תנועה  הוא  פילאטיס 
ומטרתו לחזק ולהאריך את השרירים תוך כדי 
שילוב של גוף, נפש ותודעה. השיטה משלבת 
מודעות למנח עמוד השדרה, לנשימה נכונה, 
ואימוני כוח וגמישות. התוצאה היא גוף מאוזן, 

חזק וגמיש.

חיטוב גוף
שיעור עיצוב בשילוב תנועה דינמית הכוללת 
עבודת חיטוב ואירובי. שיעור אינטנסיבי המשלב 
עבודה בעמידה, בליווי אביזרים ועל מזרן. שיעור 
זה תורם להצרת היקפים, חיטוב הגוף וכמובן 
ירידה במשקל.. בשילוב אביזרים שונים כגון: 

משקולות, גומיות למיניהן, כדור ומדרגה.

פטאנק
משחק כדורת צרפתי. משחק שאינו דורש כושר גופני אך דורש כוח מחשבתי וטקטיקה. 

משחק קבוצתי וחברתי היוצר רשת חברתית גדולה יותר ומשפר את יכולת החשיבה 
והקואורדינציה.

כדורשת ליגה
פעילות הליגה כוללת טורנירים, ואירועי ספורט 
לשחקניות ולמשפחות, וכן מעורבות בקהילה.

ריקודי עם
רפרטואר מגוון, שילוב סגנונות ריקוד שונים, 

הדרכה יסודית ומקצועית

גיל/שם החוג
כיתה

ימי 
פעילות

שעות 
מחיר מיקוםפעילות

לחודש
לפרטים 
נוספים

נערות פילאטיס
ונשים

ראשון 
ורביעי

17:00-18:00
אולם תפוז 18:15-19:15

סטודיו 
אמנויות 
לחימה

₪ 200
מיה מנדה 

בולבצ'ן
054-7368377

חיטוב 
גוף

נשים 
מגיל 
40+

ראשון 
200 19:00-20:00₪ושלישי

דורית 
אלטשולר

052-6896754

בוגרים פטאנק
ובוגרות

שני 
שלישי
רביעי,
חמישי

שחקני 
המועדון

מגרשי 
הפטאנק

פרטים 
אצל 

המדריך
אהוד שעיבי

052-4440527

כדורשת 
ליגה

 18+
נשים

שלישי 
20:30-22:00ומוצ״ש

אולם 
הספורט 

תפוז

פרטים 
אצל 

המדריכה
חגית טל זחק
052-6146016

תיאטרון קהילתי ותיאטרון נשים                                                                                                                  
אנו נלמד ונשכלל את טכניקות המשחק שלנו 
ונחווה הנאה גדולה במרחב יצירתי המאפשר 
שחרור וכיף לצד תהליכים אישיים וקבוצתיים. 
ויוצרת תאטרון,  מיכל הינה בימאית, מנחה 
בוגרת החוג לתיאטרון באוניברסיטת תל אביב. 
מובילה תהליכי יצירה מתוך חומרים אישיים.

מוזמנים בשמחה להצטרף אלינו. 

חבורת הזמר “יובלים”
“יובלים” הוקמה ע”י המועצה  חבורת הזמר 
לקראת אירועי יובל ה-50 של פרדסיה בשנת 
הנעימה משיריה הרבים  1990. המקהלה 
ומיד קנתה לה אחיזה כמקהלה  בחגיגות. 

הייצוגית של היישוב.

בלט / מודרני מהצעד הראשון
שיעורי בלט מהצעד הראשון לנשים שתמיד 
חלמו ולא מצאו את ההזדמנות המתאימה 
להתחיל. שיעורי מודרני לכל הנשים שרקדו 

בילדותן ורוצות לחזור שוב

טניס
וחוקי המשחק, חיזוק  יסודות הטניס  לימוד 

ושיפור מיומנויות נלמדות למתקדמים. 

ימי גיל/כיתהשם החוג
פעילות

שעות 
מחיר מיקוםפעילות

לחודש
לפרטים 
נוספים

ריקודי 
עם

רמות
בינוניים 

ומתקדמים
מועדון 20:00-23:00רביעי

הנוער פיס
 ₪ 35
למפגש

יוני יוסף
050-5362302

בוגרים תיאטרון
מועדון 18:00-20:30שלישיובוגרות

מיכל מרון – גלפז300 ₪ אפרסק
052-5793151

תיאטרון 
ספריית 18:00-20:30רביעיבוגרותנשים

מיכל מרון – גלפז300 ₪ בית טלי
052-5793151

חבורת 
הזמר 

"יובלים"
בוגרים 
מועדון 20:30-22:30שניובוגרות

האפרסק

תושבי 
פרדסיה: 
 ₪ 300
שנתי 
תושבי 

חוץ: 100 
₪ לחודש

מנהל מוזיקלי
אמיר פרוהליך
052-2548867

בלט 
מתחילות

בוגרות 
סטודיו קטן20:00-21:00שני+30

185 ₪ רח’ שבזי
אתי ליבר 
רוזנצויג – 

052-2809647

בוגרות מודרני
סטודיו20:00-21:00ראשון+20

 שירלי גרובר185 ₪רח’ אחווה
054-2015875

בוגרים טניס
מגרשי 20:30-21:30שלישיובוגרות

אלון ורדי180 ₪הטניס
050-3888223

Outdoor בוגרים
ובוגרות

שני  
20:00-21:00+רביעי

מיקום 
משתנה

עידן וקסר250 ₪
054-4344486

Outdoor
שני + +60זהב

דורית אלטשולר250 10:00-11:00₪חמישי
052-6896154

 Outdoor
גוף. האימון מיועד  וחווייתיים באוויר הפתוח שבסיסם בתרגילי משקל  אימוני כושר מגוונים 
למבוגרים\ות שמחפשים\ות לחזק את הגוף, לשפר סיבולת לב ריאה ולעבוד על גמישות 

ותנועתיות - כל זאת באימון אחד, באווירה טובה ובתוכנית  המוכוונת לתוצאות!

2223



שיעורי הסטודיו במרכז קהילתי פרדסיה, הינם השיעורים המובילים בארץ ומועברים ע”י מדריכים 
בעלי ניסיון. חוגי הכושר בסטודיו מתאימים לנערות ונשים בכלל הרמות. בין השיעורים ניתן 

למצוא: HIIT, חיטוב וכוח, קיק-בוקס ועוד. הגיעו אלינו להתנסות באימונים הכי שווים. 
עלות מנוי חודשי הינה 250 ₪ לכל השיעורים. השיעורים יתקיימו בסטודיו אחווה.

יום שישייום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

8:15-9:1519:15-20:1519:30-20:308:15-9:1519:15-20:158:00-9:00

HIITאינטרוולחיטוב וכוח
עיצוב דינמי, 
אינטרוולים 

וכוח
קיק בוקס

עיצוב דינמי, 
אינטרוולים 

וכוח

9:15-10:1520:15-21:1520:30-21:309:15-10:1520:15-21:15

עיצוב בניית עצם
חיטוב וכוחפילאטיספילאטיסוחיטוב

"זה לא כל כך חשוב ללמד ילדים לקרוא, חשוב הרבה יותר ללמד ילדים לחשוב על מה שהם 
קוראים!" )ג'ורג קרלין(. ספריית בית טלי חוזרת לפעילות והתושבים מוזמנים להגיע, להשאיל 
ללא עלות וליהנות משלל ספרים. בספרייה תמצאו ספרות לגיל הרך, ספרות ילדים, ספרות 

למבוגרים, קומיקס, מדע בדיוני, ספרי עיון ועוד.
דרכי תקשורת: כתובת: רחוב החרצית 11 | טלפון: 09-894-5312 | פקס: 8945312-9-153

pardesialibrery :פייסבוק | pardesia@isr-lib.co.il :מייל
ראשון שלישי וחמישי 15:30-19:15 | שני רביעי ושישי 08:00-12:15 )ימי שישי  שעות פעילות: 

אחת לשבועיים(
שירותי הספריה: לכלל התושבים בכל הגילאים:

אוסף ספרים מודפסים וקוליים, הכוללים סיפורת לגיל הרך, לילדים, נוער ומבוגרים, בעברית 	 
ובאנגלית.

אוסף ספרי עיון במגוון נושאים, שחלק ניכר ממנו ניתן להשאלה.	 
עמדות מחשב המחוברות לאינטרנט.	 
ייעוץ בבליוגרפי ושירותי משרד.	 
מאגר ספרים דיגיטליים לשמיעה ולקריאה עם גישה לכל מכשיר עם אינטרנט.	 
גישה לספריה דיגיטלית לקריאה בחינם.	 
משחקי קופסא לכל הגילאים	 

הפעלות נוספות: שעת סיפור, ערבי שירה, מפגש סופרים ויוצרים לנוער ולמבוגרים, פאזלים, 
הרצאות ומפגשי תרבות, הצגת אוספים ותחביבי תושבים.  

הדפסות בשחור לבן ובצבע, צילום מסמכים, סריקת מסמכים,  שירותים נוספים בתשלום: 
משלוח פקס בארץ, כריכת עבודות, למינציה

איך נרשמים? מילוי וחתימה על הסכם התקשרות ובו פרטי כרטיס אשראי לביטחון.

שיעורי סטודיו
ספרית בית טליאחווה

שירותי מועצת פרדסיה לקהילה
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אוכלסיות 
מיוחדות 

בזכות אחי
פרויקט אשר מיועד לאחים הבריאים, אשר 
מיוחדים.  צרכים  בעל  או  חולה  אח  להם 
הפרויקט, אשר מתחיל לרקום עוד וגידים, 
כלים  הקניית  העצמה,  סדנאות  יכלול 
העצמי,  הביטחון  העלאת  להתמודדות, 
למידת שפה כיכולת ביטוי, תקשורת מיטבית 
ועוד. מטרת הפרויקט היא עיצוב אישיות 
בריאים  בוגרים,  לאנשים  שיגדלו  הילדים 
בנפשם, מצליחים, בעלי חוסן ריגשי, חיבור 

לאני העצמי, אופטימיות ושמחת חיים.
הפרוייקט בהשראתה של אפרת מימון ז״ל.
ימי שני 17:00 בעלות סמלית של 40 ש״ח 

לחודש.

מדברים עם כלבים
אילוף כלבים חוויתי. בכל שבוע נפגוש שני 
כלבים או יותר, שיתוף הכלב ככלי מחנך 
מקדם ומעצב, בניית מנהיגות חיובית מול 
הכלב, אותה נשריש גם למערכות יחסים 
הילדים  ילמדו  הפרויקט  דרך  אנושיות. 
כיצד לפתח יכולת שליטה עצמית ודחיית 
סיפוקים, חיזוק הדימוי והביטחון העצמי, 
חיזוק  ההתמדה,  ויכולת  הסבלנות  חיזוק 
המוטוריקה, פיתוח תקשורת עם הסביבה 

וכישורים חברתיים.
ימי שני 17:30-18:15 עלות 180 ש״ח 

לחודש.

מועדון חברים לבוגרים עם צרכים מיוחדים
נקיים מגוון פעילויות פנאי  קבוצה המיועדת לבוגרים עם צרכים מיוחדים. במהלך השנה 

משותפות, נכיר חברים חדשים ועוד...
בימי ראשון ושלישי | 16:30-19:30 | מועדון לב אל לב

לפרטים נוספים: מיכל- 052-4672259 | רונית/ענבר – 09-8940408

מתנדבים 
בקהילה

המחלקה   – בפרדסיה  מתנדבים  
לשירותיים חברתים

בנק פרדסיה – הבנק אינו מנפק כסף אלא בנק 
של אנשים מופלאים ומוכשרים. אנשים המוכנים 
לנתב חלק מזמנם בהתנדבות בקהילה במגוון 
תחומים: בישול, תמיכה רגשית, גינון, הרצאות, 
תיקונים קטנים בבית, עזרה לימודית, התמצאות 

בנייד/ אינטרנט. 
לפרטים נוספים: מיכל רוזנבלום  09-8940408
חפשו אותנו בפייסבוק “המחלקה לשירותים 

חברתיים פרדסיה”

כאן זה בית
קבוצה של מתנדבים המסייעים לתושבים 
החדשים בנחיתה רכה, על ידי מענה על שאלות 

וקליטה חמה בסבר פנים יפות.
לפרטים נוספים:

רונית הנעמן הלל-  052-4677658   

פורום מגדר ולהט”ב
הקבוצה עוסקת בהעלאת סוגיות מגדריות, 
שוויון והכלה, העלאת מודעות לנושא הלהט”ב, 
ושוויון מגדרי, באמצעות  משפחות מגוונות 

יוזמות, פעילויות ושיח קהילתי. 
ניתן לפנות אלינו במייל

gforumpardesia@gmail.com
לפרטים נוספים:   טל מילס 053-2747141

מאמאל’ה פרדסיה
קבוצה הפעילה כשלוש שנים ומטרתה לסייע 
בבישול לנשים לאחר לידה, אחרי שחזרו הביתה. 
בואו להתנדב איתנו וכמובן שנשים בהריון 
ונשמח  ונשים שילדו מוזמנות לפנות אלינו 

לבשל להן. 
לפרטים נוספים: טל מילס - 053-2747141 | 

לימור שרגא אלוני 052-4444151

יחידת סע״ר )סיוע עצמאי בחירום(
מתנדבים הפועלים במסגרת מחלקת הביטחון 

לסייע במצבי חירום כולל תרגילים ואימונים.
לפרטים נוספים רוני עופרי 050-6286327

סולידריות ישראלית פרדסיה
קבוצה שצמחה בעקבות משבר הקורונה 
ובמטרה  במטרה לסייע לתושבים שנפגעו 
להבטיח ‘ביטחון תזונתי’ למשפחות דרך עזרה 

הדדית וסולידריות. 
לפרטים נוספים: אורן בר - 052-4434700 או 

טל מילס - 053-2747141

פרדסיה זה העסק שלי
תושבים מפרגנים לעסקים הקטנים ביישוב, 
במטרה לחשוף בתי עסק מקומיים, נותני שירות 
ובעלי מקצועות חופשיים מכל התחומים,מוזמנים 
להצטרף לאינדקס העסקים שלנו, ובכך להגדיל 
את מס’ הלקוחות או שרוצים להכיר את בעלי 

העסקים המקומיים.
 לפרטים נוספים )ווצאפ( רן מגן

 052-2734842 | טל מילס - 053-2747141   

נשים משפיעות
אם את אישה משפיעה ויוזמת המעונינת לקחת 

חלק בקידום והעצמת נשים בקהילה 
אנו מזמינות אותך לקחת חלק ומחכות לך 

בועדה לקידום מעמד האישה
 |  050-9039099  - נוספים: זהבה  לפרטים 
ציפי  052-3733368- | גלית - 054-7225817

אזרחים ותיקים
בואו לקחת חלק במועדון גמלאים חברתי 

שהוקם בישוב
פעילויות:  של  מגוון  נקיים  השנה  במהלך 
מופעי תרבות ופנאי, העשרה, קב’ השתייכות, 
פרלמנט, הרצאות, טיולים, אירועי שיא ונרחיב 

את מעגל החברים 
בימי ראשון ורביעי | 9:00-13:00 | ימי שני )אחת 

לשבועיים ( | 16:30-18:30  
הפעילות מתקיימת במרכז הקהילתי לשרותים 

חברתיים בסמטת הדרור
דמי השתתפות: 60 ₪ 

לפרטים נוספים ולרישום:
עדי רבינר 054-4902513
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שירות פסיכולוגי חינוכי

מרכז טיפולי

שירות פסיכולוגי המיועד לתלמידים, להורים, לצוותי החינוך בגיל הרך ובבתי הספר ולגורמים 
קהילתיים, התומכים במסגרות החינוך. תחנה מוכרת של משרדי הבריאות והחינוך, הנותנת מענה 
לכלל תחומי ההתפתחות: הקוגניטיבי, הרגשי, ההתנהגותי והחברתי, במטרה לסייע להסתגלות 

מיטיבה של התלמיד ולמימוש יכולותיו.
מטרת השירות לסייע באיתור מוקדם של קשיים, בליווי ובייעוץ התפתחותיים ובתהליכי התערבות 
חינוכית וטיפולית בסוגיות שונות: גמילה, פרידה ומעברים. טיפוח כישורים חברתיים. תקשורת 
ויחסים. התבגרות. עיכוב התפתחותי, לקויות למידה והפרעת קשב וריכוז. קבלת סמכות וקשיי 
התנהגות. התמודדות עם אירועי משבר )גירושין, מחלה, אובדן(. ילדים מוכשרים ומחוננים ועוד.

ניתן לפנות ישירות לשירות הפסיכולוגי או דרך מסגרות החינוך.
פניות ובקשות 09-8948408 | אגף חינוך - 09-8945551 שלוחה 4 | מועצה - 1-800-220-645

השירות נמצא במתחם הגנים )כניסה דרך סמטת הדרור פניה מרחוב שבזי(
שירות פסיכולוגי משלים )שפ”מ(:  שירות הנותן מענים פסיכולוגיים שאינם ניתנים בסל השירותים 
של השירות הפסיכולוגי הציבורי: אבחונים פסיכולוגיים ופסיכו-דידקטיים, טיפול פסיכולוגי לכל 
הגילאים, הדרכה וטיפול בהורות. שירותי השפ”מ כרוכים בתשלום. תושבים חדשים מוזמנים 

לפנות להכרות וסיוע בתהליך הקליטה של הילדים.

השירות מיועד לתת מענה טיפולי וחינוכי לילדים בגילאי טרום חובה עד חטיבת הביניים )כולל(, 
במטרה לשפר הסתגלות ביחס לדרישות הסביבה ולהביא לשיפור בדימוי העצמי, מוכנות ללמידה, 

אינטראקציה חברתית, מסוגלות אקדמית ומסוגלות כללית לפרטים נוספים:  09-8947104
*החיובים החודשיים ישולמו בהוראת קבע ב- 15 לכל חודש, שלאחר חודש הפעילות.

ריפוי בעיסוק - תרצה נצר / ליאת הלוי
אבחון וטיפול בקשיי תפקוד, ויסות ולמידה. ההתערבות הטיפולית מתייחסת לקשיי תפקוד 
הבאים לידי ביטוי בויסות חושי, בסרבול מוטורי גס ועדין, הימנעות מפעילויות שונות, צמצום, חשש 
מכישלון, אימפולסיביות, אי שקט, תנועתיות יתר, חולשה, דימוי עצמי נמוך, קשיים תפיסתיים 
ועוד. הטיפול מתייחס למכלול העיסוקים של הילד לעצמאות בחיי היום יום, לפעילויות בבית, 

במסגרת החינוכית או מחוצה לה, למשחק, למידה ופנאי.

הוראה מתקנת - טלי צרפתי
הוראה מתקנת עוסקת באיתור קשיי למידה, בטיפוח יעילות הקריאה והכתיבה ובתחומי ההבנה
והמיומנויות המתמטיות.  מיועדת לטיפול בצרכים ייחודיים של ילדים. מטרתה להקנות לתלמיד 
מיומנויות וכלים באמצעותם יוכל להיות לומד עצמאי ולשפר את הישגיו. הלמידה מתבצעת 

באופן פרטני ומותאמת לצורכי התלמיד.

קלינאית תקשורת - עינת רוטמן
כגון בעיות  ליקויים בדיבור  וטיפול בכל מגוון ההפרעות בתקשורת. התחום כולל  אבחון 
נכללים קשיים בהתפתחות  )גמגום(. בנוסף,  ושיבושים ברצף הדיבור  היגוי  קול, שיבושי 

השפה – ברכישת אוצר המילים, יכולת הבנה והבעה שפתית.

יחידת הנוער
מועדון הנוער – רימון 17

מועדון הנוער בפרדסיה הוא מקום לפיתוח חברת נוער בטוחה ומצמיחה לבני הנוער. מטרות 
הפעילות הן קיום פעילויות חינוכיות וחווייתיות, קיום מפגשים חברתיים בעלי אופי ערכי, עידוד 

התנדבות בקהילה, מנהיגות צעירה וחיבור בני הנוער לקהילת הישוב.
מועדון הנוער פתוח במהלך שנת הלימודים מידי יום )למעט יום ג’( בין השעות 16:00-20:00 

ובימי חמישי בין השעות 16:00-24:00 במתכונת ‘לילה לבן’. 
מה אנחנו מתכננים השנה?

השתתפות בטקסים יישוביים | קורס מדצ”ים | ערבי קונספט הכוללים: סרט ופיצה, קריוקי 
סדנאות| קורס הכנה לצה”ל | קבוצת קט-רגל אבות ובנים | ערבי מולטימדיה | יציאות למגוון 

אטרקציות | תגבור מקצועות הליבה ולמידה לבגרויות.

מועצת הנוער פרדסיה
מועצת הנוער היא הגוף הרשמי, הנבחר והמייצג את בני הנוער ביישוב. המועצה מורכבת 
ממנהיגים צעירים הנבחרים מכלל מועצות התלמידים וגופי הנוער בעיר. תפקידה של מועצת 
הנוער הינה לייצג את הנוער בפני מקבלי ההחלטות ביישוב, לפעול למען רווחת הנוער ותרבות 
שעות הפנאי. נציגי המועצה מייצגים את הנוער במועצת התלמידים והנוער המחוזית ובפורומים 
שונים ונהנים ממערך הכשרות מקצועיות במהלך השנה, סמינרים מחוזיים ומקום ליזמות צעירה.

למועצות התלמידים והנוער בעיר הוענק אישור תקינות לפעילות מועצות תלמידים ונוער.

קורס מדצ”ים
קורס הכשרה השנתי מיועד לגילאי כיתות ח’ - ט’ ביישוב. בין התכנים הנלמדים: מיומנויות 
הדרכה, עמידה מול קבוצה, בניית מערכי הדרכה, מתודות, בניית וניהול דיון, ניהול זמן. בתום 
ההכשרה מוענקת לחניכים תעודת הדרכה מוסמכת מטעם משרד החינוך. תלמידי כיתות 

ח’ - ט’ מוזמנים להתנדב לקורס הכשרת מדריכי נוער צעירים.

הצופים
תנועת הצופים בישראל היא חלק מתנועת הצופים העולמית, ופועלת לחינוך בלתי פורמלי של בני
נוער בכיתות ד-י”ב. התנועה מונה כ - 100,000 חניכים ברחבי הארץ, ומטרתה העיקרית היא לחנך
בוגרים ערכיים ואחראים, הנכונים לכלל אתגרי החיים, אזרחים תורמים ונתרמים בחברה בה הם

חיים ופועלים. בנוסף יוצאים במהלך השנה לטיולים, ימי צופה, מחנות קיץ ועוד.
ימי הפעילות: שלישי 17:30-19:00 | שישי 15:00-17:00

מיקום הפעילות: שבט לביא, כתובת: רחוב בשמת 6 בפרדסיה. 
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אזרחים ותיקים

תפקיד היחידה הוא לפעול לבניית מארג יישובי, מקצועי ורב תחומי להגברת המוגנות בקהילה 
ולתכלל בין המערכות בפרדסיה ובקהילה.

היחידה פועלת לצמצום מצבי סיכון, אלימות ושימוש לרעה בסמים ואלכוהול ומקיימת הרצאות, 
סדנאות, הצגות ומיזמים שונים לבני הנוער ולמבוגרים. פעילויותיה מפורסמות בערוצי הפרסום 

השונים ושל המועצה והנכם מוזמנים לעקוב ולהצטרף אליהן.  
כמו כן, מספקת היחידה מידע וייעוץ אודות מצבי סיכון, גיל ההתבגרות וחומרים ממכרים.

בכל שאלה, בקשה או הצעה ניתן לפנות למנהלת היחידה רלי ארין בטל: 09-8302703 או 
 reli@pardesia.muni.il :במייל

בואו לקחת חלק במועדון גמלאים חברתי שהוקם בישוב
במהלך השנה נקיים מגוון של פעילויות בניהם: מופעי תרבות ופנאי , פנאי והעשרה, קב’ השתייכות, 

פרלמנט, הרצאות, טיולים, אירועי שיא ונרחיב את מעגל החברים 
בימי ראשון ורביעי | 9:00-13:00 | ימי שני )אחת לשבועיים ( | 16:30-18:30  

הפעילות מתקיימת במרכז הקהילתי לשרותים חברתיים בסמטת הדרור
דמי השתתפות:60 ₪ 

לפרטים נוספים ולרישום- עדי רבינר 054-4902513

סיירת הורים בפרדסיה
סיירת ההורים “פרדסיה למען ילדיה” פועלת מאז 2008 ונחשבת לאחת הסיירות המובילות באזור.

מטרת הסיירת היא צמצום מצבי סיכון בקרב בני - נוער באמצעות מפגש ישיר עימם, תוך כדי 
בניית אמון, שמירה על כבוד הדדי ויצירת דיאלוג בגובה העיניים.

הסיורים מתקיימים אחת לשבוע, בימי חמישי, בין השעות  23:30-02:00.
לכל סייר יוצא לסייר בממוצע פעם בחודשיים - שלושה.

כמו כן, פועלת הסיירת לצמצום והתראה מראש על מצבי סיכון, באמצעות החלפת מידע עם 
הורים מהקהילה וסיירות מהישובים השכנים.

בנוסף לסיפוק האישי והתרומה לקהילה, נחשפים חברי הסיירת להבנה מעמיקה יותר של 
עולם המתבגרים ונהנים מהרצאות, סיורים, ימי גיבוש והעשרה.

לפרטים נוספים מוזמנים לפנות לרכז הסיירת תמיר מוצרפי בטל: 052-5688332

חוגים קבועים
התעמלות - זיוה לבצלטר

שילוב אומנויות – הילה מור
ברידג’ – רוני הרצקה )בתשלום נפרד(

פתיחת חוג מותנית במינימום 10 נרשמים.
לפרטים נוספים: סוניה יהודה 050-5681530

טיולים והצגות )בתשלום(
 10 במינימום  )מותנה  געש  לחמי  נסיעה 
משתתפים(. יציאה לטיולים ליעדים נוספים 

מותנית במינימום משתתפים.
פעם בשנה נסיעה ל-5 ימים לים המלח.

יציאה להצגות תאטרון אחת לחודש.

מרכז יום לקשיש
מרכז יום לקשיש - העמותה למען הקשיש לאוכלוסייה המבוגרת, תשושים ותשושי נפש

פועל 5 ימים בשבוע, בין השעות 07:00-14:30. 
כולל: הסעות הלוך ושוב, ארוחות בוקר, עשר וצהריים, טיפול אישי, רחצה ושרותי-כביסה.

מספרה 
הספרית חגית כהן מספרת בהתנדבות את 

הקשישים במרכז. 
התכנית כוללת מגוון שירותים המותאמים עבורך 
באופן אישי וכוללים שירות רפואי, תחזוקת בית, 

פעילות חברתית, זמינות וקשר אישי.

פעילויות העשרה
התעמלות צפיפות עצם, מוסיקה, דרמה, תראפיה, מלאכת יד, שילוב אומנויות, התעמלות 
יוגה, רוי-אביירטו, שחמט, משחקי חברה, בינגו, יציבות  משולבת, מרפא בעיסוק, מחשבים, 

ושיווי משקל, פיזיותרפיה, אקטואליה, הרצאות בנושאים שונים ועוד אירועי חגים.
זוהרה תעשה, אחות רפואית   | ואקטואליה בהתנדבות  סיפורים  סטודנטים מספרים 
בהתנדבות | טיפולים אלטרנטיביים יינתנו לקשישים ע”י מתנדבים מהקהילה | סוציולוגית 
אירגונית מרצה ומנחה קבוצות | מרפאה בעיסוק | אחת לחודש - הקרנת סרטים בווידאו - 

אש”ל – יבוצעו ע”י עובד סוציאלי ועובדת תעסוקה.
טיפול חם, אוהב ומסור לכל צורך והכל באווירה נעימה ובעזרת צוות מיומן ומסור.

בית פתוח ואוזן קשבת ע”י צוות רב-מקצועי ומיומן, באווירה שקטה וביתית.

פרוייקט תזונה ושקילה
פעילות גופנית מותאמת של “אשל”, מכירת 
ארוחות לקשישים לפי הזמנה, המטבח מבשל 

כל יום טרי ובריא.  

קשישים מרקידים קשישים
קשישים מעמותת הת”ד מרקידים בהתנדבות 

אחת לחודש.
 מפגשים עם בני נוער מהתנועות, בתי ספר 

והגנים. יום פעילות שנתי עם חיילים.

פיזיותראפיה
 3 פעמים בשבוע בשעות הבוקר בימים א’,ג’,ה’ 

ע”י פיזיותראפיסט מוסמך.
 3 פעמים בשבוע בשעות הבוקר בימים ב’, ג’, 

ה’ ע”י עובדת סוציאלית. 

האגף לתשושי נפש
יוגה, מוסיקה,  פעילויות העשרה: התעמלות, 
דרבוקות וכלי נגינה, צביעה, ציור ויצירות, משחקי 
חברה, משחקי שולחן, בינגו, רוי-אביירטו, אפייה, 
תיקוף – דרך תקשורת עם חולי אלצהיימר, 
משחקי חשיבה, אומנות משקמת, עבודה 
פרטנית, תמונות מספרות, סיפורים ושירי שבת.
ארוזה  מלאה  צהרים  ארוחת  לקנות  ניתן 

בתיאום מראש.
לפרטים נוספים:

סוניה יהודה - מנהלת מרכז יום לקשיש
טלפון: 09-8946669 | טלפון נייד: 050-5681530

היחידה למוגנות בקהילה

3031



 www.matnaspardesia.org.il  מרכז קהילתי פרדסיה

*האירועים מותנים בהנחיות משרד הבריאות. 
יש לעקוב אחר השינויים באתר המרכז הקהילתי.

Save THe Date
מגוון של אירועים לכל הגילאים:

הרצאות, מופעים, אירועי תרבות*

23.9.21

הפנינג סוכות עם 
צ'פצ'ולה כוכבת הילדים

17:30 | יום חמישי 
הכניסה ללא עלות

24.10.21

אור הלר – אסטרטגיות 
מודיעיניות | ראשון  20:30 
מועדון הפיס הרימון 17| 

 ₪ 35

9.9.21

 ששי קשת ויונה אליאן 
במופע

בשעה 20:30 
מועדון הפיס הרימון 17

₪ 35

12.12.21

פני השטח – אוהד חמו
יום ראשון | 20:30

מועדון הפיס הרימון 17  
₪ 35

26.12.21

מופע סטנדאפ 
עם ננסי ברנדס

יום ראשון | 20:30 
מועדון הפיס הרימון 17 

₪ 35

בימי שלישי

הצגות לילדים
17:30

ספריית בית טלי
 ₪ 20

הישארו תמיד מעודכנים:


