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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.
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, הקמנו לאחרונה 
את המרכז הקהילתי בשיתוף החברה למתנ”סים.
המרכז הקהילתי ייתן את המענה לכל הגילים, בכל 
הקשור לחוגים, צהרונים, קייטנות, ספורט, תרבות 
וקהילה. כבר בשנתו הראשונה  ופעילויות פנאי 
יכולת מקצועית גבוהה  הוכיח המרכז הקהילתי 
והתכנים. אני מבקש  מאוד, מבחינת המסגרת 
לאחל למרכז הקהילתי ולכולנו - הצלחה גדולה.

שלכם,
טל גורקי

דבר מנהלת המרכז הקהילתי פרדסיה
ויו”ר ההנהלה

יקרים, אנו שמחים לפתוח את שנת תשפ”ג בפעילויות  תושבים 
ואירועים רבים.

צוות המרכז הקהילתי ימשיך בתנופת העשייה המבורכת אותה החל 
כבר בשנת תשפ”ב, בכל תחומי הספורט, 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. נאחל לכל תושבי פרדסיה שנה 

טובה, שנה של בריאות איתנה, שנה של תרבות ואחווה.

שלכם,
גילת ברכר 
יו”ר ההנהלה

לירז ישעיהו – פרץ
מנהלת המרכז 

חברי ההנהלה
| נטע ביטון | ירון פרנסיס  | גלית עופרי | שי טביביאן | זהבה מורד  | דורון חמו  | גילה מנור יקיר   גילת ברכר | תומר יפת 

ויקטוריה קובריגה | טל מילס | ינאי ליפסמה | זאב ובר | זיוה מנוחין

מאיתנו אליכם...
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מה בחוברת?

לוח חופשות – שנת תשפ"ג

הערותתאריךיוםהחג
 3 ימי חופשה25.9.22-27.9.22ראשון-שלישיראש השנה
2 ימי חופשה4.10.22-5.10.22שלישי-רביעייום כיפור

7 ימי חופשה9.10.22-17.10.22ראשון-שניסוכות
1 יום חופשה7.3.23שלישיפורים
6 ימי חופשה 5.4.23-12.4.23רביעי-רביעיפסח

חוגים מתקיימים עד 17.4.2319:00שניערב יום הזיכרון לשואה ולגבורה
חוגים מתקיימים עד 19:00 24.4.23שני ערב יום הזיכרון לחללי צה"ל

 2 ימי חופשה25.4.23-26.4.23שלישי-רביעייום הזיכרון/עצמאות
1 יום חופשה25.5.23-26.5.23חמישי-שישישבועות

תחילת פעילות ביום חמישי 1.9.23 | סיום פעילות ביום שישי 30.6.23 	·
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. 	·
בחודשים ספטמבר-אוקטובר יגבה תשלום ע”פ השתתפות בפועל.	·
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נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות
מרכז קהילתי פרדסיה - תשפ”ג 2022-2023

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 . 1

ספטמבר עד יוני, למעט ערבי חג, ימי חג וחול המועד סוכות ופסח 
)מצורפת רשימת חופשות(.

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

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

דו-שבועי.
ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש . 4

בחודשו.
התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי, משתתף לא יזוכה בגין . 5

השתתפות חלקית.
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים.. 6
הנהלת המרכז הקהילתי  תהיה רשאית לפי שיקול דעתה לשנות . 7

ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
במקרה של ביטול חוג על ידי המרכז הקהילתי יוחזר החלק היחסי . 	

של התשלום לנרשמים.
אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום . 9

מלוא שכר הלימוד.
בגין היעדרות מדריך, יוחזר שיעור במועד אחר.. 	1
לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי. במידה והחליט לא . 11

להמשיך, לא יחויב בגין ההשתתפות, למעט חוגים בהם צוין אחרת.
במידה ויבחר להירשם לחוג יחויב על שיעור הניסיון באופן מלא.

משפחה החייבת כספים למרכז הקהילתי לא תורשה להירשם . 12
לפעילות המרכז הקהילתי בשנת תשפ”ג עד הסדרת החוב.

הנהלת המרכז הקהילתי רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם . 13
הוא פוגע בפעילות השוטפת.

התשלום עבור החוגים נגבה בתחילת החודש עבור חודש הפעילות. . 14
ביטול השתתפות:

בקשות לביטולים יטופלו אך ורק לאחר מילוי טופס ביטול מקוון . 15
באתר המרכז הקהילתי, 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 . 16

הקהילתי ייחשב כמי 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 . 17
עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא. בכל מקרה אחר 

יגבה תשלום מלא.
הגשת טופס ביטול תעשה עד תאריך ה-25 לכל חודש קלנדרי – . 	1

הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.
מועד אחרון להגשת בקשות לביטולי חוגים יהיה ה-15 לחודש מרץ . 	1

2023. לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.. 	2
אין ביטול והחזר כספים רטרואקטיבית.. 21

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

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

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

אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן. 
שימו לב, ההרשמה לא תתצבע באופן אוטומטי משנה לשנה,יש . 25

למלא טופס מקוון באתר המרכז הקהילתי.
עבור חוג נוסף במרכז הקהילתי לכל בית אב תינתן הנחה של 5% . 26

לילד שני, ו%	1 לילד שלישי )לא כולל חוגי מחול(. ההנחות ניתנות 
מהמחיר הנמוך יותר. אין כפל הנחות.
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צוות המרכז הקהילתי 
                                                                                   liraz@matnasim.org.il :מנהלת המרכז הקהילתי – לירז ישעיהו פרץ | מייל

sport@pardesia.matnasim.co.il  :מנהל ספורט וחוגים - עמר נווה | מייל
tarbut@pardesia.matnasim.co.il :רכזת תרבות וקהילה – נעה מדעי | מייל

kids@pardesia.matnasim.co.il :מנהלת פדגוגית צהרונים וגיל הרך - ניצן קמינסקי | מייל
רכזת צהרוני גנים - נאוה און

רכזת צהרוני בית ספר - דינה הרוש 
חשב שכר ומנהל חשבונות – אבי שדה

מזכירות ומנהלה – מורן בן חמו
מזכירות ערב – תקוה זך

אחזקה – יוסי שוקרון

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

שלישי בין השעות 00:	16:00-1

שעות מענה טלפוני
ראשון - חמישי

10:00-13:00 ; 16:00-1	:00

גזור ושמור

מרכז קהילתי פרדסיה
כתובת: דרך האחווה 6, פרדסיה

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

www.matnaspardesia.org.il :אתר
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מוזה האקדמיה למחול
מוזה האקדמיה למחול ואמנויות הבמה- מציבה סטנדרטים בינלאומיים בכל תחומי המחול והבמה.

מוזה הוקמה בשנת 2002 על ידי אורית סגל.
תלמידים בעלי שאיפה ויכולת להגיע לרמת מקצועיות ומצוינות יוכלו לקבל במוזה את התנופה והקידום המקסימאליים הנדרשים כדי למצות 
את יכולותיהם בתחום, זאת בזכות מסלולי המצוינות, הלהקות המובחרות, העושר הרב של שיעורים והאופציות הפתוחות לפניהם ובעיקר צוות 

המורים הייחודי האמון על “בניית” הרקדנים.
אנו מתאימים לכל תלמיד מערכת אישית בהתאם ליכולות הפיזיות והמנטליות וכמובן בהתאם למידת החיבור של התלמיד לכל סגנון.

לפרטים נוספים: מוזה 054-8138336

הישגים
בעשר השנים האחרונות האקדמיה למחול מוזה זוכה במקומות הראשונים בכל הקטגוריות בתחרויות המחול היוקרתיות בארץ ובעולם:

רקדני מוזה טסו השנה לתחרות המחול היוקרתית בברצלונה YAGP וזכו גם שם במקומות הראשונים ובמלגות לימוד לאקדמיות יוקרתיות 
באירופה ובארה”ב. רקדני מוזה מתקבלים למסלול רקדן מצטיין בצבא ודרכם סלולה ללהקות המחול המרכזיות בארץ ובעולם.
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צוות המורים
אורית סגל - מנהלת מוזה

ב 2002- הקימה את מוזה 
האקדמיה למחול ומנהלת 
סניפי  ארבעת  את  כיום 
האקדמיה. רקדה בלהקת "קול ודממה" 
ו"אנסמבל בת שבע". B.A במחול מטעם 
 B.A ,האקדמיה למחול ומוסיקה בירושלים
בתיאטרון ופילוסופיה באוניברסיטת תל 
אביב, A.M בפילוסופיה ובמחול מטעם 

אוניברסיטת לידס אנגליה. 
בעלת תעודת הוראה ודיפלומה לבלט 
קלאסי מטעם האקדמיה המלכותית 
בלונדון. לימדה "מתודיקה לבלט קלאסי" 
באקדמיה הגבוהה למחול על שם רובין 
בירושלים. בעלת ניסיון בהוראת בלט 

קלאסי למעלה מ-25 שנים.

ליסל בק - מיוזיקל ג׳אז
  מתמחה בג׳אז ובמחזות זמר, 
 East London ניהלה את הסטודיו
בדרום אפריקה, והייתה רקדנית 
.Dance Theater Guild Company בלהקת

.AIDT-מורה למחול מוסמכת מארגון ה
לימדה מורים בסמינר הקיבוצים ובוינגייט 
ומלמדת רקדנים מקצועיים במסגרות שונות 
 בארץ ובעולם. שופטת בתחרות המחול

.I BELIEVE

נטע קוטאי - מודרני
  בוגרת בית הספר למחול של 
נדין בומר והמסלול להכשרת 
רקדנים בביכורי העיתים עם 
נעמי פרלוב. למדה והשתלמה 
בניו יורק ב- “Broadway dance center” ו 

.”steps on broadway“

 סהר ויג - היפ הופ
מובילה  מורה  מוזה,  בוגרת 
ורקדנית  הופ  ההיפ  בתחום 
דניס  ארז,  נגה  עם  פעילה 
לויד, אנה זק, איזי, אלה לי, רן דנקר ועוד.

דנה זלמה - היפ הופ
הופ מקצועית,  היפ  רקדנית 
מורה וכוריאוגרפית. השתתפה 
בהפקות מרכזיות בארץ עם 
ובן  טיילור  אל,  ובן  קירל, סטטיק  נועה 

זיני ועוד.

עדי עוזרי - מחול לגיל הרך
מורה למחול לגיל הרך ולמחזות 

זמר מזה 21 שנים.
בעלת תואר ראשון בפסיכולוגיה וחינוך
תעודת מדריכת ג׳אז, מחול לגיל הרך, וליווי 
התפתחותי בוינגייט. ידועה בגישה הנפלאה 
שלה לרקדנים הצעירים וביכולת שלה לקדם 

אותם עד לרמה המקצועית ביותר.

יקיר אלישע - היפ הופ וטכניקה
רקדן היפ הופ מוביל בארץ - רוקד 
בקליפים של נועה קירל, סטטיק 
ובן-אל, מרגי, פסטיגל, ארוויזיון ועוד.
מתמחה בהיפ הופ, ברייקדאנס ופרי סטייל.

ליקי יופה - אקרודאנס
מלמדת סגנון ייחודי המשלב 
טכניקה קלאסית ומודרנית 
עם אלמנטים אקרובטיים 
וירטואוזים. מגישה רקדנים לתחרויות 
בארץ ובעולם וזוכה באופן קבוע במקומות 
הראשונים. הוסמכה להוראה בשיטת 
 ADAPT ארגון  מטעם  האקרודאנס 
וינגייט בהדרכת  בקנדה, בוגרת מכון 
מחול ומוסמכת להוראת יוגה מטעם.

.PURE YOGA NYC
 MATHERעברה הכשרה לריקוד תחרותי ב
וב  DANCE COMPANY  בקליפורניה 
BROADWAY DANCE CENTER בניו יורק.

אתי רוזנצוויג - בלט קלאסי
הקימה וניהלה את המרכז למחול 

פרדסיה ב	3 השנה האחרונות.
בעלת תואר ראשון בחינוך גופני ומחול. 
מלמדת בלט קלאסי על פי תכנית הלימודים 

של האקדמיה לבלט בניו-יורק.
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דרישות
 *השתתפות בלהקת ההיפ הופ - כדי להשתתף בלהקת ההיפ הופ יש להשתתף בשיעור היפ הופ נוסף אחד לפחות

 *השתתפות בהיפ הופ מצוינות - כדי להשתתף בשיעור היפ הופ מצוינות יש להשתתף בשיעור היפ הופ נוסף אחד לפחות
 *השתתפות בבלט קלאסי מצוינות - כדי להשתתף בשיעור בלט קלאסי מצוינות יש להשתתף בשיעור בלט קלאסי נוסף בשבוע

*השתתפות במיוזיקל ג'אז מצוינות -כדי להשתתף בשיעור מיוזיקל ג'אז מצוינות יש להשתתף בשיעור בלט קלאסי אחד או יותר בשבוע

המסלול האישי:
כל רקדן במוזה, מגיל 3 ומעלה, 

מוזמן להרכיב את מערכת השעות, שמותאמת 
באופן אישי לחלומות ולשאיפות שלו.

צוות מוזה ממליץ בחום לכל הרקדנים לשלב 
במערכת שיעורי בלט קלאסי ואקרודאנס 
לפיתוח טכניקה מקצועית כבסיס לכל הסגנונות.
היצע השיעורים במוזה הוא רחב ביותר ולכן כל 
רקדן יכול לממש את יכולותיו באופן מקסימלי 

בסגנונות הקרובים לליבו.

להקות ההיפ הופ: 
להקות ההיפ הופ שלנו מתחרות בתחרויות בינלאומיות וזוכות במקומות הראשונים 

בזכות שעות האימונים הרבות והמורים המקצועיים במיוחד שמלווים אותם.
מוזמנים לשיעורי הלהקות התחרותיות- רקדנים שאוהבים מאוד את סגנון ההיפ הופ, מוכנים 

להשקיע הרבה זמן ואנרגיה כדי להגיע לרמה גבוהה ולהתמקצע.
השיעורים הראשונים הם שיעורי אודישן: רק רקדנים שמוכיחים רצינות, התמדה, ויכולת לעבוד 

קשה למען השגת המטרה, יוכלו להישאר במסלול זה

:VIP מוזה 
מסלול זה מיועד לרקדנים בעלי מוטיבציה 

גבוהה במיוחד, שרוצים להשתתף 
בכמות גבוהה של שיעורים כדי להתקדם 

ולהתחזק. מעל כמות מסוימת של 
שיעורים )שונה בכל גיל(, מוזה מסבסדת 

שיעורים נוספים ללא תוספת תשלום.

אקרודאנס כיתות א׳-י״ב
האקרודאנס משלב מחול 
מודרני ואקרו תוך שימת 
דגש על טכניקה חזקה 
ופיתוח הגמישות, הכח 

והזרימה התנועתית.

מיוזיקל ג׳אז 
כיתות ז׳-י״ב

סגנון זה שם דגש על 
טכניקה חזקה, קצביות, 
אתגרים פיזיים ונוכחות 

בימתית.

בלט קלאסי לגנים-י״ב
 טכניקת הבלט הקלאסי מהווה 
המחול  טכניקות  לכל  בסיס 
האחרות. מעניקה גמישות, יציבה, 
מודעות גופנית, מוסיקליות, חיזוק 

הגוף וקואורדינציה.

מחול מודרני כיתות ז׳-י״ב
לסגנון המחול  כיום  נחשב 
והרלוונטי  הנפוץ  האמנותי 
ביותר בעולם. מאופיין בתנועות 
חופשיות, הבעה אישית וזרימת 

הגוף במרחב.

היפ-הופ גן - י״ב
סגנון זה קצבי מאוד 
אנרגיה  ומדגיש 
מתפרצת, זריזות, 
כוח ושליטה גופנית 

מקסימלית.

מסלולי הלימוד במוזה 
1

34

מסלולי המצוינות:
מסלול זה מעניק לרקדנים הצעירים כישורי חיים משמעותיים ביותר שיאפשרו להם 

לכבוש כל יעד בעתיד: התמדה, נחישות, אחריות, עבודת צוות, קבלת ביקורת וחתירה 
למצוינות ללא פשרות.

2

סגנונות המחול במוזה פרדסיה

מצוינות בלט קלאסי
 )מיועד לכיתות ז׳-י״ב(

ההשתתפות במסלול זה 
מותנית בהשתתפות בשיעור 

בלט קלאסי נוסף בשבוע.

מצוינות ג׳אז 
)מיועד לכיתות ז׳-י״ב(

ההשתתפות במסלול זה מותנית 
בלט  בשיעור  בהשתתפות 
קלאסי אחד )לפחות( בשבוע.

מצוינות היפ הופ 
)מיועד לכיתות ה׳ ומעלה(
השתתפות במסלול זה 

מותנית בהשתתפות בשיעור 
היפ הופ נוסף בשבוע.
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יום חמישייום רביעייום רביעייום שנייום ראשון

אחווהשבזיאחווהאחווהשבזיאחווהשבזיאחווה
16:00-16:45 

 היפ הופ
 כיתות ג׳-ד׳
דנה זלמה

16:30-17:15 
 מחול לגיל הרך

 גילאי 5-6
עדי עוזרי

15:45-16:5 
 בלט קלאסי
 כיתות ה׳-ז׳
אתי רוזנצוויג

16:15-17:15 
 אקרודאנס
 כיתות ד׳-ו׳
ליקי יופה

16:30-17:15 
 בלט קלאסי
 כיתות א׳-ב׳
אתי רוזנצוויג

16:45-17:30 
 היפ הופ

 כיתות א׳-ב׳
דנה זלמה

17:15-18:00 
 מחול לגיל הרך

 גילאי 3-4
עדי עוזרי

16:45-17:30 
 בלט קלאסי
 כיתות א׳-ד׳
אתי רוזנצוויג

16:00-17:00 
להקת ההיפ 

 הופ 
 Mini Muza 
 כיתות ה׳-ו׳
דנה זלמה

17:15-18:00 
 אקרודאנס
 כיתות א׳-ג׳
ליקי יופה

17:15-18:00 
 בלט קלאסי
 כיתות ג׳-ד׳
אתי רוזנצוויג

17:30-18:15 
 היפ הופ

 גנים, גילאי 3-5
דנה זלמה

18:00-18:45 
 היפ הופ

 כיתות א׳-ב׳
סהר ויג

17:00-17:45 
 היפ הופ

גנים, גילאי 
4-6 

דנה זלמה

18:00-19:00 
 אקרודאנס

 כיתות ז׳ ומעלה
ליקי יופה

18:00-19:00 
 בלט קלאסי
 כיתות ה׳-ז׳
אתי רוזנצוויג

18:15-19:15 
 היפ הופ מצוינות

 ה׳ ומעלה
יקיר אלישע

18:45-19:30 
 היפ הופ

 כיתות ג׳-ד׳
סהר ויג

17:45-18:30 
 היפ הופ

 כיתות א’-ג’
דנה זלמה

19:00-20:00 
 מודרני

 כיתות ז׳ ומעלה
נטע קוטאי

19:00-20:00 
 בלט קלאסי

 כיתות ח׳ ומעלה
אתי רוזנצוויג

19:30-20:30 
 להקת ההיפ הופ

Mini Muza 
 כיתות ה׳-ו׳
דנה זלמה

19:15-20:15 
 פיוזן

 כיתות ז׳ ומעלה
דנה זלמה

20:00-21:00 
 בלט קלאסי

 נשים
אתי רוזנצוויג

19:30-20:30 
 היפ הופ

 כיתות ה׳-ו׳
סהר ויג

20:00-21:00 
 היפ הופ

 נשים
דנה זלמה

20:30-21:30 
 להקת ההיפ הופ
Muza Junior 

 כיתות ז׳ ומעלה
דנה זלמה

20:45-21:45 
 מחזות זמר

 כיתות ז ומעלה
ליסל בק

20:30-21:30 
 היפ הופ

 כיתות ז׳ ומעלה
סהר ויג

מערכת שעות - כללי
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יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

גנים

17:30-18:15 
היפ הופ

 דנה זלמה 
גנים

סטודיו אחווה

16:30-17:15
מחול לגיל הרך

עדי עוזרי
גילאי 5-6

סטודיו אחווה
17:15-18:00

מחול לגיל הרך
עדי עוזרי
גילאי 3-4

סטודיו אחווה

17:00-17:45
היפ הופ

גנים, גילאי 4-6
דנה זלמה 

סטודיו אחווה

כיתות 
א׳-ב׳

16:45-17:30 
היפ הופ

 דנה זלמה
כיתות א׳-ב׳
סטודיו אחווה

18:00-18:45 
 היפ הופ - סהר ויג

כיתות א׳-ב׳
סטודיו אחווה

16:45-17:30 
בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
כיתות א׳-ב׳
סטודיו שבזי

17:15-18:00 
אקרודאנס
 ליקי יופה

כיתות א׳-ג׳
סטודיו אחווה

16:30-17:15 
בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
כיתות א׳-ב׳
סטודיו שבזי

כיתות 
ג׳-ד׳

15:45-16:45 
בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
כיתות ג׳-ד׳
סטודיו שבזי

16:00-16:45 
היפ הופ

 דנה זלמה
כיתות ג׳-ד׳

סטודיו אחווה

16:15-17:15 
אקרודאנס
 ליקי יופה

כיתות ד׳-ו׳
סטודיו אחווה

17:15-18:00 
בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
כיתות ג׳-ד׳
סטודיו שבזי

18:45-19:30 
היפ הופ
 סהר ויג

כיתות ג׳-ד׳
סטודיו אחווה

17:45-18:30
היפהופ

 כיתות א’-ג’
דנה זלמה

סטודיו אחווה

17:15-18:00 
 אקרודאנס - ליקי יופה

כיתות א׳-ג׳
סטודיו אחווה

מערכת שעות - לפי גילאים
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יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

כיתות ה׳-ו׳

18:15-19:15 
 היפ הופ מצוינות

 יקיר אלישע
 ה׳ ומעלה

סטודיו אחווה

19:30-20:30 
 היפ הופ
 סהר ויג

 כיתות ה׳-ו׳
סטודיו אחווה

15:45-16:45
 בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
 כיתות ה׳-ז׳

סטודיו אחווה

16:15-17:15 
 אקרודאנס
 ליקי יופה

 כיתות ד׳-ו׳
סטודיו אחווה

18:00-19:00 
 בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
 כיתות ה׳-ז׳
סטודיו שבזי

16:00-17:00
Mini Muza להקת

כיתות ה’-ו’
דנה זלמה 

סטודיו אחווה

19:30-20:30 
 להקת ההיפ הופ

Mini Muza 
 דנה זלמה
 כיתות ה׳-ו׳

סטודיו אחווה

כיתות ז׳-י״ב

18:15-19:15 
 היפ הופ מצוינות

 יקיר אלישע
 ה׳ ומעלה

סטודיו אחווה

20:30-21:30 
 היפ הופ
 סהר ויג

 כיתות ז׳ ומעלה
סטודיו אחווה

15:45-16:45 
 בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
 כיתות ה׳-ז׳
סטודיו שבזי

18:00-19:00 
 אקרודאנס
 ליקי יופה

 כיתות ז׳ ומעלה
סטודיו אחווה

18:00-19:00 
 בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג
 כיתות ה׳-ז׳
סטודיו שבזי

19:15-20:15
פיוז’ן

כיתות ז’ ומעלה
דנה זלמה

סטודיו אחווה

19:00-20:00 
 מודרני

 נטע קוטאי
 כיתות ז׳ ומעלה
סטודיו אחווה

19:00-20:00 
 בלט קלאסי
 אתי רוזנצוויג

 כיתות ח׳ ומעלה
סטודיו שבזי

20:30-21:30 
 מחזות זמר

 מצוינות
 ליסל בק

 כיתות ז׳ ומעלה
סטודיו אחווה

20:30-21:30 
 להקת ההיפ הופ
Muza Junior 

 דנה זלמה
 כיתות ז׳ ומעלה
סטודיו אחווה

שיעור שבועי אחד.................. 170 ₪
שני שיעורים שבועיים............ 	25 ₪
שלושה שיעורים שבועיים... 	33 ₪
ארבעה שיעורים שבועיים.. 		4 ₪

 חמישה שיעורים שבועיים... 		4 ₪
..... ללא עלות שיעור שישי ומעלה
מסלול VIP )בסבסוד מוזה והמרכז 

הקהילתי(
תשלום חד פעמי של 100 ₪ ייגבה עבור שני כרטיסי כניסה למופעי הסיום ושתי סדנאות העשרה

מחירון מוזה ₪

מערכת שעות - לפי גילאים

שיעור שבועי אחד.................. 195 ₪
שני שיעורים שבועיים............ 		3 ₪
שלושה שיעורים שבועיים... 		3 ₪
ארבעה שיעורים שבועיים.. 470 ₪

חמישה שיעורים שבועיים... 600 ₪
..... ללא עלות שיעור שישי ומעלה
מסלול VIP )בסבסוד מוזה והמרכז 

הקהילתי(

כיתות ה׳ ומעלהגנים - כיתות ד׳
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בי”ס AlonaGym - התעמלות אומנותית ואקרובטיקה
בניהולה של אלונה קנטור ספורטאית אולימפית בייג'ינג 2008, 

בעלת תואר ראשון בהוראה ותעודות מאמנת אומנותית ומאמנת אקרובטיקה.

מחיר מיקוםשעות פעילותימי פעילותגיל/כיתהמדריךהחוג
הערותלחודש

התעמלות 
אומנותית

אלונה 
קנטור 
וצוות 

אלונג׳ים

טרום חובה-חובה
שני וחמישי

17:00-17:45

אולם ספורט 
רח' אחווה

במהלך השנה יתקיימו ₪230
תחרויות ארציות 

בתשלום. 
תשלום חד פעמי 

של 		1 ₪, שייגבה 
בחודש נובמבר עבור 2 
כרטיסים למופעי הסיום 

ו-2 סדנאות העשרה.

17:45-18:30₪230גן חובה-כיתה א׳
16:15-17:00₪230כיתות ב׳-ד׳

אקרובטיקה

טרום חובה-חובה
שני וחמישי

17:00-17:45₪230
17:45-18:30₪230גן - כיתה א׳
16:15-17:00₪230כיתות ב׳-ד׳

18:30-20:00₪230שני   נערות
בנים גן חובה- 

17:15-18:15₪200שלישיכיתה ב׳

נבחרות 
התעמלות 
ואקרובטיקה

נבחרת עתודה
18:30-19:30שני וחמישי

₪380
16:15-17:15 שלישי

שני, שלישי נבחרת הישגית
14:45-16:15₪440וחמישי

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.

לפרטים נוספים: אלונה קנטור- 	054-438234
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מרכז המוסיקה

גיטרות:
 אקוסטית, קלאסית, חשמלית, בס

כלי הנגינה הנלמדים:
כלי נשיפה:

חליל צד, סקסופון, חצוצרה, קלרינט, חליליות 
ומה עוד?

פסנתר, תופים, כינור

מגוון 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 מנהלת מרכז המוסיקה 050-7156863

ימי גיל/כיתהמדריךהחוג
מחיר לחודשמיקוםשעות פעילותפעילות

יסודיצוות המוריםשיעורי נגינה בכל הכלים
בי”ס כל ימות השבוע לפי תיאוםחטיבה תיכון

תפוז
	3 דק'
45 דק'
60 דק'

 ₪ 3		
 ₪ 4		
 ₪ 4		
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בי”ס לכדורסל בנות/בנים
בהנהלת תומר חולי שחקן בליגה לאומית 
לשעבר ומאמן את הגילאים הצעירים 	2 
שנה. לימוד יסודות הכדורסל תוך הנאה 
וכייף . יציאה למשחקים של מכבי ת״א, 

אימוני הורים ילדים, אימון בחוף הים, אימון 
אמהות לרגל יום האשה, שחקנים אורחים, 
גביע נודד למצטיין השבועי ועוד הרבה.    
 לפרטים נוספים: תומר חולי - 0523873020

טניס 
האקדמיה לטניס פרדסיה, בהנהלת שי פינטו 
ונועם אביעד. אימוני טניס לכל הגילים והרמות, 

תוך התמקדות בשיפור הטכניקה, כושר 
גופני וקואורדינציה.  במהלך השנה יתקיימו 
תחרויות, מחנה אימונים, משחקי ליגה, ימי 

משפחה ועוד. 
לפרטים נוספים: 

שי - 050-3558581 | נועם - 		052-66635  

הוקי רולר
 שיפור הכושר הגופני, קואורדינציה, 

שיווי משקל, זריזות, מהירות, עבודת צוות 
וביטחון עצמי.  בליווי משחקים משעשעים 
והשתתפות בליגה וטורנירים לפי גיל ורמה.  

חלוקה לפי רמות מיסודות ההחלקה 
ועד השתתפות במשחקי ליגה מקצועית. 

*אופציה לשימוש ברולר מהמדריך
לפרטים נוספים: סרגיי פטייב – 0412	054-42

בי”ס לכדורגל בנות/בנים 
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. 
לפרטים נוספים:  לירן דיין – 7777		050-3

ספורט ואמנויות לחימה
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שעות ימי פעילותגיל/כיתהמדריךהחוג
מחיר מיקוםפעילות

הערותלחודש

בית ספר 
תומר חולילכדורסל

טרום חובה - כדור 
16:45-17:30ראשוןבערסל

אולם אחווה

1		

כל ילד ירכוש בתחילת השנה 
חליפת כדורסל בעלות 	9 ₪

16:45-17:30רביעיגן חובה 
17:30-18:15ראשון ורביעיכיתה א' רימון + תפוז

24	

16:00-16:45ראשוןכיתה ב' רימון + תפוז
18:15-19:00רביעי

17:30-18:15ראשון ורביעיכיתות א'-ב' בנות

18:15-19:00ראשוןכיתות ג'-ד' בנות
16:00-16:45רביעי

אולם תפוז14:00-14:45שני ורביעיכיתה ג' תפוז

אולם אחווה14:00-14:45ראשון כיתה ג' רימון 14:45-15:45רביעי
אולם תפוז14:45-15:45שני ורביעיכיתה ד' תפוז

אולם אחווה14:00-14:45ראשוןכיתה ד' רימון 14:45-15:45רביעי

בית ספר 
לירן דייןלכדורגל

גן

ראשון 
ושלישי

17:00-18:00

מגרש 
	24 ₪כדורגל

רכישה חד פעמית 
של תיק סט משחק כולל 

כדור אישי, מגיני עצם וגרביים 
בעלות של 	29 ₪

17:00-18:00כיתה א׳
18:00-19:00כיתה ב׳
18:00-19:00כיתה ג׳

16:00-17:00כיתות ד׳-ה׳
16:00-17:00בנות כיתות ד׳ ומעלה

שי פינטוטניס

כיתות א׳-ב׳

שני וחמישי

17:15-18:00
מגרשי 
	25 ₪הטניס

בחודש הראשון של ההשתתפות 
ניתן להשתמש בציוד של המאמן. 

תוצע ערכת משחק לרכישה
16:30-17:15כיתות ג׳-ד׳
15:45-16:30כיתות ה׳-ו׳
18:15-19:00כיתות ז׳-ח׳

סרגיי פטייבהוקי רולר
כיתות א׳-ג׳

חמישי
מגרש 16:45-18:00

כדורסל חוץ 
בי"ס רימון

בחודש הראשון של השתתפות 		2 ₪
ניתן להשתמש בציוד של 

המאמן )כולל רולרים( 	22 18:00-19:15₪כיתות ד׳-ו׳ 15



טאקוונדו
אומנות לחימה קוריאנית, הגנה עצמית 

וענף ספורט אולימפי. החוג מתאים 
לילדים וילדות מגיל 3,

נוער ובוגרים.החוג מקנה: בטחון והערכה 
עצמית, כיבוד הזולת, שיפור יכולת קשב 

וריכוז, חיזוק חגורת הכתפיים, קורדיאנציה 
ושיווי משקל, קרב מגע. 

לפרטים נוספים:
ארי גולדווסר - 054-5370423

נינג׳ה קידס
פעילות שהיא בילוי בה נתרגל ונשפר 
את הגמישות, כוח, זריזות, שיווי משקל 

וקורדינציה.
נלמד תנועות וטכניקות של מעבר 
ותמרון מכשולים בסביבה בטוחה 

ומבוקרת. 
לפרטים נוספים:

יקי עזרתי - 052-8220647

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:

קים הרשקו - 054-5410050

Kids 4 Fit
מסגרת של העצמה, המיועדת לילדים בכיתות ד׳-ו׳ שמטרותיה: העלאת הביטחון העצמי 
ותחושת המסוגלות של הילדים, עידוד להגשמה עצמית, יצירת שינוי תפיסתי ותודעתי על 
חשיבות אורח חיים בריא, הקניית ידע תיאורטי ופרקטי שיקדם את בריאותם של הילדים, 

מסגרת פעילות גופנית ספורטיבית חווייתית.
בהנחיית זיו בן-שהם בוגר תואר ראשון בחינוך גופני במכללה האקדמית בוינגייט וקורס 

תזונת ספורט באוניברסיטת ת”א. בעל 	1 שנות ניסיון בתחום האימון.
לפרטים נוספים: זיו בן-שהם 577	052-556

פעילות גופנית לילדים עם צרכים מיוחדים
מסגרת פעילות גופנית מיוחדת לילדים 
עם צרכים מיוחדים בגילאי בי”ס היסודי, 

חיזוק ושיפור יכולות גופניות תוך כדי 
 חיזוק הגוף ועמידה בפני 

אתגרים גופניים.
 לפרטים נוספים:

לינדה בר - 058-6682857
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מחיר מיקוםשעות פעילותימי פעילותגיל/כיתהמדריךהחוג
הערותלחודש

גיא וויילסג'ודו

17:15-18:00רביעיטרום חובה + חובה

סטודיו 
אומנויות 
לחימה 
אחווה

₪180

רכישה חד פעמית של 
חליפת ג׳ודו 220-250 ₪. 
מבחני דרגה פעם בשנה 

 .₪ 1		
תחרות 		1 ₪ עד 3 

פעמים בשנה

16:45-17:30₪180ראשוןחובה מתחילים
16:30-17:15₪180רביעיכיתות א’-ג’

17:30-18:15₪180ראשוןכיתה א׳ מתקדמים
18:15-19:00₪220ראשוןכיתות ב׳-ג׳

כיתות ד׳-ו׳
15:45-16:45ראשון

₪240
18:00-19:00רביעי

19:00-20:00₪200ראשוןנבחרת כיתה ז׳ ומעלה

ארי גולדווסרטאקוונדו

גן חובה מתחילים
שלישי

17:00-17:45

סטודיו 
אומנויות 
לחימה 
אחווה

₪180

רכישה חד פעמית של 
 חליפה 170 ₪. 

מבחן דרגה 		 ₪

17:45-18:30גן חובה מתקדמים-כיתה א׳

כיתות ב׳-ג׳
14:00-14:45ראשון

₪220
16:15-17:00שלישי

כיתות ד׳ ומעלה
14:45-15:30ראשון

₪220
15:30-16:15שלישי

דוד קופיאלנינג'ה קידס

גן חובה

חמישי

סטודיו 17:15-18:00
אומנויות 
לחימה 
אחווה

₪180 16:30-17:15כיתות א׳-ב׳
18:00-18:45כיתות ג׳-ד׳
15:30-16:30₪200כיתות ה׳-ז׳

Kids 4 Fitזיו בן שהם
כיתות ג׳-ד׳

שני וחמישי
אולם בי"ס 17:00-18:00

₪240רימון
18:00-19:00כיתות ה׳-ו׳

פעילות גופנית 
לבעלי צרכים 

מיוחדים
19:00-19:45שניכיתות ב'-ו'לינדה בר

סטודיו 
אומנויות 
לחימה 
אחווה 

בהשתתפות הורים₪220
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אומנות פנאי והעשרה
שחמט

משחק השחמט עומד בראש הפירמידה 
של משחקי החשיבה. 

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

קבלת החלטות ופתרון בעיות. 
לפרטים נוספים:

לירון שגיא – 054-2577166

תכשיטנות
הצטרפו אלינו לעולם של תכשיטים ויצירה בחומרים מיוחדים כמו, 
אפוקסי קריסטלי, חוטי נחושת, שרינק פלסטיק, חימר גמיש ועוד.

נשתמש בכלי עבודה ונפתח מוטוריקה עדינה, יצירתיות, ואת הדימיון
וכל זה תוך כדי יצירה של: צמידים, מחזיקי מפתחות, שרשארות, 

טבעות, שלטים ועוד.
לפרטים נוספים: תאיר דומר 052-7826886

סייבר NOOBS - כיתות א‘-ב‘
קורס ייחודי המתחיל במיומנויות בסיסיות 

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. 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 וילמדו את תוכנות 
ה-office השונות.

סייבר PRO - כיתות ה‘-ו‘
קורס מתקדם המכיר לתלמידים את עולמם 
של ה״אקרים״. התלמידים ירכשו ידע נרחב 
מעולם הסייבר ואבטחת המידע, יתחילו את 
צעדיהם הראשונים בעולם התכנות בלימוד 

יסודות מדעי המחשב, ילמדו על עולם 
האינטרנט ויבנו אתר משלהם!

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”
לבנת - 054-7620740

ציור ואומנות
נצלול לעולם צבעוני ויצירתי במגוון רחב של 

טכניקות אמנותיות בציור, תבליט ופיסול. נכין 
עבודות באמנות שימושית. נכיר אמנים וניצור 

בעקבותיהם.
ברישום וציור נלמד את יסודות הרישום והציור 

במגוון חומרים וטכניקות. נעבוד עם פחם ועפרונות 
רישום, נתנסה בצבעי מים, גואש ואקריליק. 

לפרטים נוספים: נורית ברכיה – 026585	-050

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... 
לפרטים נוספים: 

״אתגר מדעים״ 	052-264088

סייבר

לפרטים נוספים: שקד אהרון - 	050-727313
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מדריך / החוג
ימי גילמדריכה

מחיר מיקוםשעות פעילותפעילות
הערותלחודש

לירון שגיאשחמט
ב׳-ו׳ מתקדמים

ראשון
בי”ס 16:00-17:00

		1 ₪רימון
17:00-18:00חובה-א׳ מתחילים

אומנות

נורית ברכיה

כיתות ב’-ד’

חמישי

16:30-18:00
בי”ס 
	24 ₪ תפוז

* המחיר החודשי כולל 
חומרים.

* לשיעור ניסיון בעלות  	4 ₪ 
יש להירשם מראש באתר 

המרכז הקהילתי
18:00-19:30ה׳-ט׳רישום וציור

"מדברים עם אילוף כלבים
כלבים"

כיתות ג׳-ו׳
שני

16:00-16:45
בי”ס 
		1 ₪תפוז 16:45-17:30גן חובה-ב׳

אילוף כלבים 
לבעלי צרכים 

מיוחדים
“מדברים עם 

כלבים”
בעלי צרכים 

בי”ס 17:30-18:15שנימיוחדים
		1 ₪תפוז

תכשיטנות 
ויצירה

צוות 
תכשיטנות

כיתות א׳-ב׳

ראשון

17:30-18:30
בי"ס 
רימון

₪ *המחיר החודשי כולל 215
חומרים

*לשיעור ניסיון בעלות 	4 ₪ 
יש להירשם מראש באתר 

המרכז הקהילתי
16:30-17:30₪כיתות ג׳-ו׳ 215

NOOBS צוות סייבר
HACK

YOUR WAY

כיתות א׳-ב׳
שני

17:00-17:45
בי”ס 
רימון

לפרטים נוספים: 	22 ₪
שקד אהרון

050-7273139
JUNIOR 16:00-17:00כיתות ג׳-ד׳סייבר

₪ 25	
PRO 18:00-19:00כיתות ה׳-ו׳סייבר

"אתגר אלקטרוניקה
המדעים"

כיתות א׳-ב׳
שלישי

17:00-17:45 
בי”ס 
 חומרים בעלות 5	1 ₪ רימון

חד פעמית של 5	2 ₪ 15:30-16:15כיתות ג׳ ומעלה
16:15-17:00מתקדמים
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הערותמחיר לחודשמיקוםשעות פעילותימי פעילותגיל/כיתהמדריךהחוג

יעלי קוגןתיאטרון האור
כיתות ג'-ו'

חמישי
16:00-17:15

סטודיו אחווה
בסיום השנה 	22

יערך מופע 
בעלות של 

	3 ₪ לכרטיס
	17:15-18:3024כיתות ז'-ט'

אומנויות הבמה
תיאטרון הילדים והנוער

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

יעל המלי קוגן - במאית ומנהלת המרכז לאמנויות הבמה “הילת אור” .
לפרטים נוספים: יעל המלי קוגן - 052-8556000
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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

דינמיקיד
 התעמלות ותנועה לילדים לחיים בריאים.  
 בהדרכת לינדה בר, מדריכת כושר, צ׳י 

קונג ,תנועה לגיל הרך, יוגה לילדים, בוגרת 
וינגייט. בעלת ניסיון של כ 15 שנים  

 לפרטים נוספים: לינדה בר 058-6682857  

סדנת התפתחות לתינוקות
רותם - גדלים בצעדים קטנים

שנת החיים הראשונה של התינוק היא הזדמנות 
חד פעמית ללמידה שתהווה את הבסיס לעתידו.
סדנא חוויתית שהיא כולה זמן איכות עם תינוקך.

לפרטים נוספים: רותם 050-4416500

חוגי גיל הרך

ימי גיל/כיתהמדריךשם החוג
מחיר מיקוםשעות פעילותפעילות

לחודש
ללא עלותמועדון אפרסק17:00-18:00שניגיל שנה ומעלהיוני יוסףריקודי עם לקטנטנים

דינמיקיד - פיצפונים

לינדה בר

גילאי 2-3.5 בליווי 
הורה

שני

16:00-16:45
סטודיו אומנויות לחימה 

₪אחווה 220
דינמיקיד

16:45-17:30גילאי 3-4

17:30-18:15גילאי 4-5

סדנת התפתחות 
לתינוקות

רותם רות 
וזאנה

10:00-11:00שלישי0-3 חודשים
		4 ₪ סטודיו למחול

לסדנא בת 
5 מפגשים 3-611:00-12:00 חודשים

6-912:00-13:00 חודשים
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צהרוני גנים ותכנית “ניצנים״ כיתות א׳-ב׳ 
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.

מחירי הצהרונים:
	1	 ₪ לחודש 	   - - ב׳  בכיתות א׳ 

)במקום 960 ₪ לחודש(. - המחיר 
המופחת מותנה בקבלת הסיבסוד 

בפועל מהמדינה. 
 	 ₪ 960 ג׳–  ובכיתות  בגני הילדים 

לחודש.
וימי פעילות: כל הצהרונים  שעות 
הלימודים  בימי  יפעלו  בפרדסיה 
הרגילים בימים ראשון-חמישי, משעת 
סיום הלימודים בגן הילדים או בבית 
הספר ועד השעה 17:00. בחופשות 
בין השעות  יפעל  ובחגים הצהרון 

.13:00-16:30

חמישי  יום   - הלימודים  שנת  פתיחת  יום 
יום סיום שנת   .1.9.22 ה' באלול תשפ"ב 
הלימודים בצהרונים - יום חמישי, י' בתמוז, 
תשפ"ג 29.6.23. למרכז הקהילתי שמורה 
הצהרונים  חופשות  לוח  לשינויים.  הזכות 
עשוי להשתנות בהתאם להחלטות שינויי 

החופשות במשרד החינוך.
צהרונים המוכרים על ידי משרד העבודה 
הלוח  לפי  יפעלו  )תמ"ת(  והרווחה 
בימים  לב,  שימו  המשרד.  ע"י  שיפורסם 
תוספת  תיגבה  קייטנה  מתכונת  של 
הבוקר לשעות   ₪  65 בסך   תשלום 

)8:00-13:00( ט.ל.ח.

הערותתאריך עבריתאריך לועזיימיםמועד
ערב ראש השנה 

חופשהכ"ט באלול - ב' תשרי25-27.9.22שני - רביעי- ראש השנה

ערב יום כיפור- 
חופשהט'-י' בתשרי4-5.10.22שלישי-רביעייום כיפור

ערב סוכות-
חופשהי"ד - ט"ו בתשרי9-10.10.22ראשון-שניסוכות

מתכונת קייטנה )2(ט"ז - י"ז בתשרי11-12.10.22שלישי-רביעיחוה"מ סוכות
חופשהכ״א-כ״ב בתשרי16-17.10.22ראשון - שנישמחת תורה

מתכונת קייטנה )1(כ"ג בתשרי22.	1.	1שלישיאיסרו חג

מתכונת קייטנה )3(כ"ו בכסלו - כ"ח בכסלו20-22.12.22שלישי - חמישיחנוכה
מתכונת קייטנה )2(א׳-ב׳ בטבת25-26.12.22ראשון - שני

תענית אסתר - 
חופשהי״ג-ט״ו באדר6-8.3.23שני-רביעיפורים

חופשה לפני ערב 
פסח

מתכונת קייטנה )3(ו׳-ח׳ בניסן28-30.3.23שלישי-חמישי
מתכונת קייטנה )2(י״א-״יב בניסן2-3.4.23ראשון- שני

פסח - חוה"מ - 
חופשהי״ג-כ״ב בניסן4-13.4.23שלישי- חמישיאיסרו חג

חופשהד' באייר25.4.23שלישייום הזיכרון
חופשהה' באייר26.4.23רביעייום העצמאות

חופשהי"ח באייר9.5.23שלישיל"ג בעומר
חופשהה׳ בסיוון 25.5.23חמישיערב חג שבועות
13 ימי קייטנהסה"כ ימי קייטנה 22



מרכז למידה
הכנה לכיתה א׳

רכישת מיומנויות והרגלים שיאפשרו לילדים 
להצליח במשימות שיתמודדו איתן בבית 
הספר: חשיבה ואוצר מילים, שליפה וזיכרון, 

מודעות פונולוגית, ידיעת אותיות וספרות.

הוראה מתקנת בחשבון
מתן מענה לילדים שרוצים לתרגל ותחזק את 
המיומנויות החשבוניות ולילדים שמגלים קשיים 
בתחום הכמותי והסדרתי, רצף המספרים 

והבנת תהליכים חשבוניים.

הוראה מתקנת בשפה
יכולת  הקניית אבני היסוד בקריאה, שיפור 
הפיענוח בקריאה, שליטה בניקוד, שיפור שטף 
והבנת הקריאה. הקניית מיומנויות הכתיבה, 
טיפול בשגיאות כתיב ואסטרטגיות למידה.

לפרטים נוספים: אורלי לייזר, גננת לשעבר ומורה להוראה מתקנת בעלת ניסיון רב שנים 050-7111134

שעות ימי פעילותגיל/כיתהמדריךהחוג
מחיר מיקוםפעילות

הערותלחודש

הכנה לכיתה א׳

אורלי לייזר

₪ 		1בי"ס רימון16:00-16:45ראשוןגן חובה
החל מחודש נובמבר

₪ 		1בי"ס תפוז16:00-16:45שלישיגן חובההכנה לכיתה א׳

₪בי"ס רימון16:45-17:30ראשוןכיתה ב׳הוראה מתקנת בשפה 220
החל מחודש נובמבר

פתיחת קבוצה 
מותנית במינימום 

נרשמים

₪בי"ס תפוז16:45-17:30שלישיכיתה ב׳הוראה מתקנת בחשבון 220

₪בי"ס רימון17:30-18:15ראשוןכיתה ג׳הוראה מתקנת בשפה 220

₪בי"ס תפוז17:30-18:15שלישיכיתה ג׳הוראה מתקנת בחשבון 220

סהראנגלית
050-2203964

כיתות ד’
ראשון/שני 
)לבחירה(

15:15-16:00
ספריית 
“בית טלי”

 ₪ 220
בחודש 

עבור שיעור 
שבועי

החל מחודש נובמבר 16:00-16:45 כיתות ה’
16:45-17:30 כיתות ו’

סהרמתמטיקה
050-2203964

כיתות ד’
שלישי/רביעי

)לבחירה(

15:15-16:00
ספריית 
“בית טלי”

 ₪ 220
בחודש 

עבור שיעור 
שבועי

החל מחודש נובמבר 16:00-16:45כיתות ה’

16:45-17:30כיתות ו’ 23



כדורסל תושבים
לשחק כדורסל, לשמור על כושר ולהינות 

מהחברה. מיועד לבוגרים.

פנאי למבוגרים - ספורט ותנועה

פילאטיס
פילאטיס הוא חוג של תנועה והתעמלות, 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 +40
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 נשים 
כל אחת יכולה! הצטרפו אלינו למשחק ספורטיבי 
קבוצתי וכייפי המשלב חוכמת משחק, עבודת 
צוות, פעילות וכושר גופני ללא צורך בידע מוקדם.

ליגת כדורשת
ואירועי ספורט  הפעילות כוללת טורנירים 
לשחקניות ולמשפחות וכן מעורבות בקהילה.

הגנה עצמית
הגנה עצמית לנשים נערות במטרה לדעת איך 
להגן על עצמך בשילוב פעילות גופנית וחיזוק הגוף.

בלט מהצעד הראשון
שיעורי בלט מהצעד הראשון לנשים שתמיד חלמו 

ולא מצאו את ההזדמנות המתאימה להתחיל.  זומבה
שילוב של אימון גופני אירובי באמצעות ריקוד 

במקצבים לטינים ומוזיקה בסגנון סמבה, סלסה 
פלמנקו וצ׳ה צ׳ה צ׳ה.

רוקדות, נהנות, משתחררות ושורפות קלוריות.

  CORE GOLD אימון חיזוק ושיווי משקל
אימון מבוגרים שעובד בשיטה המחזקת, 

מאריכה ומגמישה את הגוף כולו תוך 
התמקדות בשרירים המייצבים העמוקים. 

באימונים מתרגלים שיווי משקל סטטי 
ודינאמי יחד עם תרגילי חיזוק לשיפור 

הקואורדינציה והזיכרון.

 Outdoor
אימוני כושר מגוונים וחווייתיים באוויר הפתוח שבסיסם 
בתרגילי משקל גוף. האימון מיועד למבוגרים\ות 
שמחפשים\ות לחזק את הגוף, לשפר סיבולת 
לב ריאה ולעבוד על גמישות ותנועתיות - כל זאת 
באימון אחד, באווירה טובה ובתוכנית  המוכוונת 

לתוצאות! 
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לפרטים נוספיםמחיר לחודשמיקוםשעות פעילותימי פעילותשם החוג

אריק מושקוביץרכישת כרטיסיהאולם תפוז22:00-23:45שני ורביעיכדורסל תושבים
054-6626363

לימור ליבוביץ שפירא₪180סטודיו אחווה20:15-21:15שלישיזומבה
052-8972220

  CORE GOLD חלי פורת₪180סטודיו שבזי10:15-11:15שניאימון חיזוק
050-4589285

מעין גנור ₪180סטודיו אחווה19:00-20:00שלישיפילאטיס
052-2772287

ראשון ושלישיחיטוב גוף +40
17:45-18:45

סטודיו גדול
דורית אלטשולר		2 ₪רח׳ שבזי

052-6896154 19:00-20:00
20:15-21:15

שני שלישיפטאנק
אהוד שעיביפרטים אצל המדריךמגרשי הפטאנקשחקני המועדוןרביעי, חמישי

052-4440527

כדורשת ליגה
שני

20:30-22:00
אולם אחווה

הדר וחניש 357 ₪
054-6566905 אולם ספורט תפוז מוצ״ש

רונית הנעמן הלל 052-4677658רכישת כרטיסיהאולם אחווה20:00-21:30שלישיכדורשת נשים

סטודיו אומנויות 20:30-21:30שלישיהגנה עצמית
שוש כחלון ₪180052-5528398לחימה אחווה

סטודיו קטן20:00-21:00שניבלט מתחילות
אתי ליבר רוזנצויג 195 ₪ רח׳ שבזי

052-2809647  

Outdoor25 ₪פארק פרדסיה20:00-21:00שני + רביעי	שי סיון
052-8084204
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חוגי פנאי והעשרה למבוגרים

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. 

חבורת הזמר “יובלים”
חבורת הזמר “יובלים” הוקמה ע”י המועצה לקראת 
אירועי יובל ה-	5 של פרדסיה בשנת 	199. המקהלה 
הנעימה משיריה הרבים בחגיגות. ומיד קנתה לה 

אחיזה כמקהלה הייצוגית של היישוב.

ערבית מדוברת
בואו ללמוד ולחוות איתנו את השפה הערבית 

המדוברת, בקורס איכותי ומיוחד במינו. 
בקורס נלמד ונקבל כלים שיסייעו לנו להצליח 

ולדבר ערבית!
נשים דגש על הגייה והטעמה נכונה, נלמד 
אוצר מילים רחב, נלמד לקשר בין מילים, 
להטות פעלים. כל זאת תוך שילוב הסברים 
נימוסים  ברכות,  הערבית,  התרבות  על 
ופתגמים. בואו לשבור את מחסום השפה 

ותתחילו להבין ולדבר ערבית!
*פתיחת החוג מותנית במינימום נרשמים 

ספרדית
לימוד השפה הספרדית בצורה חוויתית. 

* פתיחת החוג מותנית במינימום נרשמים 

ריקודי עם
רפרטואר מגוון, שילוב סגנונות ריקוד שונים, 

הדרכה יסודית ומקצועית
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לפרטים נוספיםמחיר לחודשמיקוםשעות פעילותימי פעילותשם החוג

יוני יוסף35 ₪ למפגשמועדון הנוער פיס20:00-23:00רביעיריקודי עם
050-5362302

ראשון ריקודי עם
שמעון שוכר35 ₪ למפגשאולם ספורט אחווה19:30-23:30)מעגלים(, רביעי

050-5409909
18:45-21:15שלישיתיאטרון נשים וגברים

מיכל מרון – גלפז		3 ₪ ספריית בית טלי
052-5793151  17:30-20:00רביעיתיאטרון קבוצת נשים

20:00-22:30רביעיתיאטרון קבוצת נשים 2
סדנאות תיאטרון

ספריית 10:00-12:30שלישינשים וגברים
בית טלי

*סדנת הבוקר נתונה 		3 ₪ 
לשינויים ע”י מיכל

	15 ₪מועדון האפרסק20:30-22:30שניחבורת הזמר "יובלים"
מנהל מוזיקלי
אמיר פרוהליך
052-2548867

ספריית 9:00-10:00שלישיערבית מדוברת
מלאכי דניאל₪200בית טלי

052-6627782

ספריית 17:00-18:00שני ספרדית
דליה גונזלס₪200בית טלי

050-6429394

It's time to have fun!
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עמותת "תושב לתושב" - עמותה ללא כוונות רווח שהוקמה ע"י תושבים למען תושבים.
העמותה מוכרת באירועי קהילה פיצה וטרופית במחיר של 	1 ₪.

קהילה ותרבות בפרדסיה

לתושביםאקדמיה 
 

לתושביםתושבים מרצים 

 אריק זאבי
26.1.23

בשעה 21:00
החתול במגפי הקסם
 

23.12.23 יום שישי שעה 10:30

מירוץ פרדסיה
 ע״ש שחר תעשה

11.11.2	22

תושבי פרדסיהנטוורקינג
 

מפגש אנשי עסקים מקומיים

הצגות ילדים 
בימי שלישי, 
חמישי ושישי

קפה בשלישי 
ימי שלישי בשעה 10:00
פתיחה בתאריך 6.12.22

)בהשתתפות סמלית של 	3 ₪(

  עופר ומאור
 2	.12.2	22 
בשעה 20:30

״מפתחות הקסםהצגת ילדים 
של דידי״

17:30 | 13.1.23

נדב אבקסיס
24.11.2	22
בשעה 21:00

איר כהן
מ

צלם 


