
מרכז קהילתי 
נווה פרדסים

שלוחת מתנ״ס פרדס חנה-כרכור

חוגים | העשרה | פנאי



 
שלוחת נווה פרדסים מצטרפת למשפחת 

שלוחות מתנ"ס פרדס חנה-כרכור.
1.9.20 פותחים ובגדול

 מגוון חוגים ופעילויות, מדע, אומנות ומחול, 
ספורט ומרכז למידה. 
אנחנו צריכים אתכם 

כל אחת ואחד לרעיונות, 
לשיח ולרצון טוב, להצלחה משותפת.

שלכם 
בקי בנדיק, רכזת 
טל׳ 050-5826487

טלפון: 04-6378551 | 04-6378707 | פקס':04-6377368 
pardesch@matnas im.org. i l  

 נשמח לעמוד לרשותכם | צוות המתנ"ס

30.8.20
יום חשיפה

לחוגי המתנ״ס

החל ב16:00 בנווה פרדסים

בהנחיית משרד הבריאות והתו הסגול 



 

 

מחול | סטודיו פאנקי ביט
בהנהלת: שני מירב קנול | ניקה | 054-7499701

הסטודיו פועל מזה 16 שנה ומתמחה בריקוד 
היפ הופ קצבי, פאנקי ג'אז, בשיעורים נתמקד 

בטכניקת ההיפ הופ עבודה על גמישות שימוש 
במרחב והרבה כיף והנאה

היפ-הופ, ג׳אז, פאנקי  
ימי א׳ ד׳ |  כיתות ד׳-ו׳  |   16:45-16:00 | ₪210

ימי א׳ ד׳ | כיתות א׳-ג׳  | 17:30-16:45 | ₪210
ימי א׳ ד׳ | חט׳ תיכון | 18:30-17:45 | ₪210

מחול יצירתי  | יום ד׳ |  גילאי 4-5   |   17:30 - 18:15 | ₪150
בלט קלאסי   | יום ד׳ |  כיתות א׳-ב׳ |   18:15 - 19:00 | ₪150

דרמה ותיאטרון 
מדריכה: תמר ולינסקי |  052-6538434

יסודות המשחק, פנטומימה, במה, קהל, מוסיקה בתיאטרון, תנועת השחקן ועוד. כל 
אחד בא עם כישרונותיו האישיים, ביחד ולחוד נפתח, נחזק, נלמד ונופיע.

יום א׳ | כיתות א׳-ג׳ | 17:15-16:30 | ₪165
יום א׳ | כיתות ד׳-ו׳ |  18:15-17:15 | ₪165

להקות המחול ׳הורה אביב׳
אורי שטיינברג | 052-4485928

להקת מחול ישראלי- עכשווי, בעלת רפרטואר עשיר ומגוון, תלבושות ססגוניות 
ורקדנים מיומנים. הלהקה מייצגת את היישוב בפסטיבלים בארץ ובעולם. מזה שנים 

רבות השתתפה בתחרויות, זכתה בפרסים וקצרה שבחים.

יום ב׳ | גן  | 18:00-17:15 | ₪150 
יום ב׳ | כיתות א׳- ב׳ | 17:15-16:15 | ₪180

יום ב׳ | כיתות ג- ד׳   | 19:15-18:00 | ₪180  

שנדי | עיצוב תכשיטים
חווית יצירת תכשיטים, שילוב צבעים ומימוש היכולות האומנותיות של כל משתתף. 

בהדרכת מעצבות הבית של גלריית “שנדי”

יום א׳ | כיתות א׳-ד׳ |  17:30-16:30 | ₪165 | חומרים שנתי ₪250

אומנות ומחול



ג׳ודו 
בהנהלת זוהר פסקר | 052-4303097

ג׳ודו הינו הספורט האולימפי המוביל בישראל. 
מחנך לערכים ומשמעת ומקדם את ילדכם בכל תחומי החיים.

ימי א׳ ד׳ | כיתות  ג׳-ד׳ | 17:00-16:15 | ₪215 
ימי א׳ או ד׳ | ילדי גן | 17:45-17:00 | פעם בשבוע | ₪150 

ימי א׳ ד׳ | כיתות א-ב | 18:30-17:45 | ₪215

פרוגרס 
מדריך: חיים סגל | 050-7772603

אנו מזמינים את ילדכם להצטרף לחוג התעמלות אתגרי ומהנה בתהליך 
שנתי הילדים מתרגלים ולומדים להתמודד עם משימות מוטוריות ומשחקים 
חברתיים באמצעות חשיבה. אנו מעניקים באהבה גדולה לילדים קשת רחבה 

של מיומנויות שיהוו בסיס איתן להתפתחותם.

יום ב׳ | גילאי 3 - 4 |  17:15-16:30 | ₪200  
יום ב׳ | גילאי 4 - 5 |  18:00-17:15 | ₪200  
יום ב׳ | גילאי 5 - 6 |  18:45-18:00 | ₪200  

התעמלות אמנותית
מאמנת: דניאל פלח | 052-3412864 

סגל נבחרת ישראל בהתעמלות אומנותית ייצגה את המדינה בתחרויות רבות 
בארץ ובעולם. ענף ספורט אולימפי ויוקרתי המטפח אסתטיקה ודימוי עצמי גבוה. 

המתעמלות מבצעות תרגילים המשלבים טכניקות עבודה ותנועה מתחום הבלט 
הקלאסי, המחול המודרני והאקרובטיקה. בשילוב מכשירי יד כגון: חישוק, כדור וסרט, 

תוך שימוש והבנה במוזיקה ומקצב. הענף 
מפתח אצל הבנות ביטחון, מודעות עצמית, 

גמישות, יציבות וקאורדינציה.

יום ב׳ |  א׳ - ג׳ |  16:45-16:00 | ₪150 
יום ב׳ |  גילאי 3.5 - 4 |  17:30-16:45 | ₪150  

יום ב׳ | גילאי 5 - 6 |  18:15-17:30 | ₪150 
יום ב׳ | בוגרות ד׳- ו׳ |  19:00-18:15 | ₪150 

  

ספורט



מדעים

קסמי מדע | חברת אטומיקס 
אוהד | 055-6696826

ילדי קסמי מדע מבצעים בעצמם ניסויים מדעיים 
מלהיבים, בונים גאדג'טים מדליקים )שלוקחים הביתה(

 ורוכשים, תוך כדי עשייה, את יסודות החשיבה המדעית.

יום ב׳ | כיתה א׳-ב׳  | 18:00-17:00 | ₪190 )כולל חומרים(

אלקטרונאי צעיר | עורק מדעים
מדריך: אמיר בורוכוביץ | 050-2007766

הכרות והתנסויות באלקטרוניקה וחשמל בחוג תהפוך לטכנאי צעיר לרשותך מלחם 
בדיל כלי עבודה ועתה למלאכה בונים פרויקטים כגון תיבת נגינה נצנץ אלקטרונאי 

משחק היד היציבה משחק טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות. . 

יום א׳ | כיתות א׳-ד׳ |  17:00-16:00 | ₪165  | ₪250 חומרים לכל השנה

טכנו מדע | חברת אטומיקס
אוהד | 055-6696826

תכנית המחברת בין עולם המדעים והטכנולוגיה.
למידת גילוי המבוססת מעל 20 פרויקטים בשנה. עורכים הכרות עם המדעים 

היישומיים ועם טכנולוגיות מהעבר ומההווה.

יום ב׳ | כיתות ג׳-ד׳ | 19:00-18:00 | ₪190 )כולל חומרים(

מהנדסי הדור הבא | לגו
אמנון | 053-6816013

במהלך החוג, הילדים ילמדו בצורה חווייתית על מושגים  בפיזיקה, גאומטריה, 
מתמטיקה טכנולוגיה והנדסה. כמו כן נלמד כיצד פועלים מתקנים שונים, מי המציא 
אותם ומה סיפור שמאחורי ההמצאה. בהמשך נהפוך למהנדסים וממציאים ונתכנן 
את הדגם של אותו שיעור, נחבר לו מנועים חשמליים, ועוד שלל אביזרים,  ונבדוק 

כיצד הוא מגיב ופועל.

יום ד׳ | גן  - כיתה א׳ | 18.00:17.00  | ₪170 
יום ד׳ | כיתות ב׳- ד׳ | 19:00-18:00 | ₪170 



 בקרוב
במה לתיאטרון

קט מנוי
חוגגים בחגים

במהחול
הקרנת סרטים

מרכז אמנויות הבמה | ע״ש משה מאיר | מתנ״ס פרדס חנה כרכור

׳תיכף זה יעבור 
תיכף ידליקו אור׳

פרטים וטופסי הרשמה  
 phk. smarticket.co.il

04-6271420 טל: 



פרטים וטופסי הרשמה  
 phk. smarticket.co.il

04-6271420 טל: 

קורסי בוקר
n פיתוח חוסן נפשי
Coaching אימון n

n העצמה ופיתוח אישי
n לקדם את הילד שמדאיג אותי

n אי של שקט
 NLP חלומות מתגשמים n

n אנגלית בסיסית מדוברת למתחילים
n יופי של אירוע -עיצוב אירועים וטקסים

n מהטלפון למסך- צילום ועריכה מהטלפון הנייד
n כתיבה יוצרת - כתיבת סיפור חיים

n חינוך לבריאות ותזונה נכונה
n תאטרון

n ציור ורישום
n קלפי קסם- קלפים מספרים

n תפירה 
n פיסול קרמי 

n קדרות באבניים
n חוויה של חומרים 

n כרטיסייה לתרגול חופשי פיסול / קדרות  

קורסי ערב 
Home Styling עיצוב חללים

יחד - זהות יהודית ישראלית בקהילה 
929 – תנך ביחד

n בית מדרש אלול 
n גמרא למתחילים 

n תנועה בזמן
n מסע לעולם הקבלה 

n הכנה לשנת בת מצווה 
n חשיבה הכרתית -ימימה 

n חינוך ילדים עם ע"פ גישת שפר 

סדרות תרבות
n סלון ספרותי - מועדון קוראים

n ראשון בתרבות עם: צופית גרנט, 
     יהודה משי זהב, חיים אתגר ואיתי 

אנגל.
n קתדרה מטיילת - מלקטים, מוזה 

ומוזיאון ועוד..
בת קול ברוח- מפגשי אומן

קתדרה במושבה
        השתלמויות למורים 

         בשבתון, לימודי אמנות, 
       הרצאות, אירועי תרבות, 

     טיולים ועוד...

ה           | ר | ד | ת | ק

אירועים קהילתיים
n ט"ו בשבט קהילתי  n חג הסיגד n יום השואה הבינלאומי -סרט ושיח

n מעגלי שיח ט' באב n תיקון ליל שבועות n זיכרון בסלון ועוד..

לפרטים והרשמה באתר המתנ"ס ובטלפון 04-6378551 שלוחה 3 , 077-7378522
חפשו אותנו בפייסבוק מתנ"ס פרדס חנה כרכור העמוד הרשמי



להרשמה באתר המתנ״ס
www.mymatnas.org.il

טלפון | 04-6378551 | 04-6378707 
פקס: 04-6377368 

  www.mymatnas.org.il :אתר

pardesch@matnasim.org.il : דוא״ל 

מרכז למידה
נווה פרדסים

 בימי ראשון שני
מתמטיקה | אנגלית | הוראה מתקנת

מכיתות ב׳-יא׳ | בתאום אישי 
עמיר אזואלוס | 053-7778318  


