פרטים
ונהלי הרשמה
יריד הרשמה לחוגים יתקיים אי"ה ביום ראשון ,י"ב אלול תשע"ז  ,3/9/17החל מ16:00-
חוגים יתחילו על פי הודעות המדריכים.
שיעורי ההתנסות בתשלום סמלי .לממשיכים -שיעורים אלה יחשבו כשיעור מן המניין
לתשלום מלא .ההשתתפות החוגים מותניית בהסדרת התשלום מראש.
פתיחת חוגים או סגירתם במהלך השנה-מותנית במספר המשתתפים.
למרכז זכות לשנות ימים ושעות פעילות של חוגים ,בתיאום והודעה מראש למשתתפים.
המעוניינים בהפסקת ההשתתפות בחוג יודיעו בכתב למזכירות ,לפני סוף חודש.
אין ביטולי השתתפות בחוגים בחודשים מאי ויוני.
לא ייגבו כספים עבור שיעורים בחגים ובחופשות.
אין החזר כספים או השלמת שיעורים ,על היעדרות משתתף מסיבות אישיות.

חופשות מפעילות בחוגים תשע"ח
להלן רשימת הימים בהם יהיה המרכז סגור ולא תתקיים פעילות בחוגים:

האירוע
ראש השנה
סוכות
חנוכה
תענית אסתר
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ימים

תאריך עברי

כ"ט אלול -
רביעי-חמישי
א' תשרי
רביעי-חמישי הבא י"ד-כ"ב תשרי
רביעי-שלישי הבא כ"ה בכסלו -
א' בטבת
י"א באדר
רביעי

תאריך לועזי

הערות

20-21/9/17
4-12/10/17
13-19/12/17
9/3/18

בתיאום עם המדריכים

פורים

חמישי

י"ד באדר

1/3/18

פסח

ראשון-חמישי

ט"ז-כ' בניסן

1-5/4/18

יום הזיכרון
יום העצמאות

רביעי-חמישי

ג'-ד' באייר

18-19/4/18

ל"ג בעומר

רביעי

י"ז באייר

2/5/18

בתיאום עם המדריכים

יום ירושלים

ראשון

כ"ח באייר

13/5/18

בתיאום עם המדריכים

שבועות

ראשון

ו' בסיון

20/5/18

באיסרו חג ז' בסיון-
פעילות כרגיל

דבר
המנהל

קהילה יקרה !
בפרוס עלינו שנה חדשה מוצגת לפניכם תוכנית הפעילות השנתית,
המציעה מגוון רחב ועשיר של תכנים ופעילויות לכל הגילאים.
אני מאמין כי פיתוח תרבות הפנאי בקהילה הינו מנוף לפיתוח אישי
וקהילתי למימוש היכולות והכישורים האישיים .מעורבות קהילתית
והתנדבות הם אבני היסוד לאיחודה של הקהילה.
ברצוני להודות למנהל אגף התרבות מר אורי בלום על השקעתו
ותמיכתו לקידום תרבות הפנאי בעיר,לגופי העירייה השונים
השותפים לעשייה ובראשם עיריית חיפה ולצוות עובדי המרכז
הקהילתי הפועלים במסירות ובמקצועיות בכדי לאפשר לכם
התושבים היצע נרחב ומגוון של פעילויות תרבות וקהילה  ,למימוש
מיטבי של שעות הפנאי ולהרחבת עולמכם התרבותי -רוחני.
תודה לכם ,התושבים על הבחירה בנו .אני מזמין אתכם לקחת חלק
במגוון הפעילויות העשיר ומשוכנע כי כל אחד ואחת יוכל למצוא בהן
עניין ,איכות והנאה.
שנת עשייה ברוכה לכולנו,
ניר שער
מנהל המרכז
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חוגי ילדים ונוער

חוגי אלקטרוניקה
מהי הדרך הטובה במידות?
איך מתקנים ומשפרים את המידות?
על מי צריך תמיד ללמד זכות?
האם תמיד צריך לומר את האמת?

יהדות

בחוברת זו נלמד על מספר מידות כמו:
נדיבות ,נתינה ,ענווה ,אמת ,אהבה ,רחמים ,חסד ,לימוד זכות.

ַהכּ ֹל ְּב ִמדָּ ה

ּ ִפ ְר ֵקי לִ ּמוּד ַעל ִמדּ וֹ ת וְ ֶד ֶר ְך ֶא ֶרץ

הספר מבוסס על דפי הלימוד השבועיים של תנועת אל עמי
היוצאים לאור כבר למעלה מ 17-שנה.
דפי הלימוד ,נלמדים במאות קהילות ובתי הספר ברחבי הארץ ובקהילות בחו"ל
על ידי אלפי הורים וילדים הנהנים כל שבוע מחדש מחיבור בין-דורי ומלימוד איכותי.

עמי
אל צ
אל עמי  -אל עצמי

(ע"ר)

זהות | ציונות | מורשת | אחדות

למתחילים/מתקדמים
בהדרכת יואל דהן ,בקבוצות

קטנות במיוחד! *תשלום מראש לכל
השנה ,בהמחאות דחויות.

חדש
תפילת ילדים

תלמוד תורה
בשיתוף ישיבת אור וישועה,
בי"ס רמבם ובי"ס ברקאי.
פעם/פעמיים בשבוע ,אחה"צ
גיל :כיתות א'-ב'
מחיר ₪ 20/40 :לחודש
גיל :כיתות ג'-ו'
מחיר ₪ 80/40 :לחודש
פרסים יקרי ערך והפתעות למשתתפים
לפרטים והרשמה:
ר' מתנאל חיון 052-5355667

יום :שבת בבוקר באמפי
שברחבה בביה"ס רמב"ם.
גיל( 3-6 :בנים/בנות).
קטעים נבחרים ,קטעי שירה,
לימוד או סיפור על פרשת
השבוע ועוד.
הפתעה למשתתפים בסיום.

אלקטרוניקיד
גיל :כיתות א'-ג' בחלוקה
לקבוצות גיל.
יום :ראשון .שעה תיקבע בהמשך.
מחיר ₪ 280 :ל 4-מפגשים בני 60
דקות כולל חומרים וציוד.

תוכנית בת מצוה
לבנות ואמהות
התוכנית בהכנה.
המעוניינות עקרונית לקבל מידע,
ללא התחייבות.
מוזמנות להשאיר פרטים.

אלקטרוניקה למתחילים
גיל :כיתות ד' ומעלה בחלוקה
לקבוצות גיל
יום :ראשון .שעה תיקבע בהמשך.
מחיר ₪ 230 :ל 4-מפגשים בני 60
דקות  ₪ 160 +חד פעמי לציוד
ולחומרים הנלקחים הביתה.
סה"כ  16מפגשים.

חוג לימוד משניות לבנים
בהדרכת :יפתח קפלן
יום :שבת לאחר תפילת
שחרית בבית כנסת רמב"ם.
מיועד לבני כיתות א'-ו'

חדש
לימוד הורים וילדים
בהנחיית :עדיאל שטטמן
לימוד במשותף על פי דפי מקורות
של "אל עמי בצפון" ,בענייני
פרשת השבוע.
יום :שבת בקיץ-שעה לפני שעת
כניסת השבת באולם מנחם,
בחורף –  20דקות אחרי שעת
כניסת השבת ,במשכן אשר .מיועד
לכל מי שנפשו חפצה בלימוד
התורה (בנים ובנות והוריהם).
הפתעה טעימה למשתתפים.
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אלקטרוניקה ,רובוטיקה
ותיכנות
גיל :כיתות ד' ומעלה בחלוקה
לקבוצות גיל.
יום :ראשון .שעה תיקבע בהמשך.
מחיר ₪ 350 :ל 4-מפגשים בני 60
דקות כולל חומרים* .במהלך השנה

יתכן ויגבה תשלום נוסף בנפרד עבור
חומרים לפרויקטים ייחודיים .

סדנאות מחשבים

נושאים שונים

בהדרכת יואל דהן,
בקבוצות קטנות במיוחד!

חדש

*ימים ושעות פעילות יתואמו
עם הנרשמים.

סדנה בסיסית
לעריכת וידאו
גיל :כיתות ד' ומעלה
מחיר ₪ 195X2 :ל 8-מפגשים
בני שעה.

"עם כיבודים"  -סדנאות
בישול שמכבדות ילדים
בהדרכת :רינת ירדן

חוג אנגלית -
מבית וול סטריט
בהדרכת :מורי החברה

מפגש עד שניים בחודש בסימן
מעגל השנה ,חגים ומועדים.
גיל :א'-ו' בקבוצות נפרדות
מחיר ₪ 45 :לכל מפגש של שעה
וחצי  ,כולל חומרים.
יום ושעה :יתואמו עם הנרשמים

בכל קורס  15מפגשים.
קבוצות קטנות.
גיל :כיתה א' ומעלה ,בחלוקה
לקבוצות גיל.
מחיר ₪ 195 :ל 4-מפגשים בני 60
דקות.

התשלום מראש לכל הקורס ,לאחר
מפגש הנסיון .יום ושעה יפורסמו בהמשך.

סדנה בסיסית לעיבוד
תמונות (פוטושופ וכד')
גיל :כיתות ד' ומעלה
מחיר ₪ 195X3 :ל 12-מפגשים בני
שעה.

בניית אתרים
במערכת wordpress
גיל :כיתות ד' ומעלה
מחיר ₪ 195 :ל 4-מפגשים בני
שעה.

מבוכים ודרקונים
בהדרכת :צוות "מימד"
גיל :כיתות ג'-ו'
יום :חמישי 16:30-18:00
מחיר ₪ 160 :ל  -4מפגשים בני 90
דקות כולל אביזרים.
גיל :כיתות ז'-ט'
יום :שני  | 16:00-18:00רביעי 19:30-17:30
מחיר ₪ 180 :ל 4-מפגשים בני 120
דקות (כולל אביזרים).

לגו אתגרי
בהדרכת צוות חברת
"מהנדסים צעירים"
גיל :כיתות א'-ג'
מחיר ₪ 165 :ל 4-מפגשים בני 75
דקות בחודש
יום :שלישי ,שעה בתיאום עם הנרשמים.

שחמט
בהדרכת :צוות "מרכז השחמט"
גיל 5 :ומעלה בקבוצות גיל
נפרדות.
המחיר ₪ 150 :ל 4-מפגשים
בני  60דקות.
יום ושעה :ראשון17:00 ,

לוגיקה ברוסית לגיל הרך
בהדרכת :אלה ברסלבסקי
לפרטים יש ליצור קשר עם
אלה בטלפון04-8122720 :
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נושאים שונים

מוסיקה ונגינה

חדש

חוגי קסמים
בהדרכת :מדריכי חברת "פנאי"
"קסמים מדע ואגדה"
גיל 4-6 :הגיל הרך
"קסמים"
גיל :כיתות א'-ו' בקבוצות נפרדות.
יום ושעה :רביעי ,בתיאום
מחיר ₪ 165 :ל 4-מפגשים
כולל החומרים.

חדש

דרמה באנגלית
בהדרכת :מירב יוסף

תזמורת הילדים -
היצוגית של המרכז
בהדרכת :שושן רותם
הגיל :כיתות ב'-ח'
יום ושעה :יקבעו בהמשך

אורגנית/פסנתר
בהדרכת :מילה מוריץ
או אוקסנה אובצ'רוב
גיל 5 :ומעלה

אופציה להרכבים לנוער

שיעורים פרטיים
בכלי נגינה
שונים
מחיר ₪ 270 :לחודש
ל 4-שיעורים בני  45דקות.
ימים ושעות בתיאום עם הנרשמים

גיטרה -
ליווי וקלאסית
בהדרכת :מיכאל גולוד
גיל 9 :ומעלה ,כולל נוער.
בהדרכת :שושן רותם
גיל 7 :ומעלה.

גיל :כיתות ג'-ו'
יום :שני החל שעה 16:00
מחיר ₪ 130 :לחודש ל 4-מפגשים
בני שעה.

תופים
בהדרכת :נדב האיוש
גיל 6 :ומעלה
מופעי שעת סיפור
ותיאטרון
בשיתוף המחלקה לספריות -
עיריית חיפה
גיל .7-4 :המפגשים יתקיימו פעם
עד פעמיים בחודש.
המחיר ₪ 15 :למפגש
 ₪ 5 +למלווה.
פרטים מדוייקים יפורסמו על לוחות
המודעות ובאפיפיות בגנים.

כינור
בהדרכת :אוקסנה אובצ'רוב
למתחילים ולמתקדמים
גיל 6 :ומעלה כולל השתתפות
בלהקת הכינורות למתאימים

חליליות -
סופרן ,אלט ,טנור,
סופרנינו
בהדרכת :שושן רותם
גיל :כיתה א' ומעלה
המחיר לשיעור קבוצתי
בן  45דקות ₪ 160 :לחודש.

ספורט ומחול
חדש

יוקללי
בהדרכת :מיכאל גולוד
גיל 9 :ומעלה ,כולל נוער

קרטה
והגנה עצמית
בהדרכת :גל פרידמן
גיל 4 :וחצי ומעלה ,כולל נוער
בחלוקה לקבוצות גיל.
יום :רביעי ,קבוצות החל מ16:15-
המחיר ₪ 140 :ל 4-מפגשים
בני  45-50דקות בחודש.

קסילופון -
חצי מקצועי
בהדרכת :שושן רותם
גיל :כיתה א' ומעלה
מחיר לשיעור קבוצתי בן 45
דקות ₪ 160 :לחודש.

השתתפות במבחני חגורות – תהיה
כרוכה בעלות חד פעמית נוספת.

סייף
לבנים ובנות
בהדרכת :מיכאל רייכמן-
(מכבי חיפה)
גיל 5 :ומעלה ,כולל נוער
בחלוקה לקבוצות גיל.
יום :קטנים  -שלישי 16:15
גדולים  -שני 18:00
מחיר ₪ 160 :ל 4-מפגשים בני
 60דקות בחודש.
ציוד ואביזרים התחלתיים יחולקו
למשתתפים לשימוש בזמן הפעילות.

קפוארה
חדש

פיתוח קול פרטני
בהדרכת :מירב יוסף
גיל 10 :ומעלה ,כולל נערות
(בנים עד גיל  12בלבד).
יום :שני
שעה :בתיאום עם הנרשמים.
מחיר הכרות לחודש הראשון:
 ₪ 80לשיעור

בהדרכת :תומר ארמה
גיל ,3.5 :גן חובה ,כיתות א'-ג'
יום :חמישי אחה"צ ,שעה בתיאום.
מחיר ₪ 160 :ל 4-מפגשים בחודש
בני  45דקות.
גיל :ד' ומעלה
יום :ראשון וחמישי ,שעה בתיאום.
 ₪ 200ל 8-מפגשים בני  60דקות.
השתתפות במבחני חגורות – תהיה
כרוכה בעלות חד פעמית נוספת.

טאיקוונדו והגנה עצמית
לבנות
בהדרכת :רותם בן זאב
גיל 6-14 :בקבוצות גיל נפרדות
יום :שני וחמישי ,החל מ16:30-
מחיר ₪ 140 :ל 4-מפגשים בני
 60דקות בחודש.
 ₪ 200ל 8-מפגשים בני 60
דקות בחודש.
השתתפות במבחני חגורות – תהיה
כרוכה בעלות חד פעמית נוספת.

(תקף לספטמבר-אוקטובר)
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גו'דו – סמבו
לחימה משולבת לבנים
בהדרכת :זאב קושלין,
מאמן מוסמך ,בוגר וינגייט

גיל :כיתות א'-ג' ,ד'-ו' ,ז' ומעלה
יום ושעה :רביעי 17:30 ,ואילך
המחיר 140 :ש"ח לחודש ל4-
מפגשים בני  60דקות.

בלט קלאסי
בשיטת RAD
בהדרכת :שרה וייסנברג
גיל :גן ,א'-ג' בקבוצות נפרדות
יום ושעה :שני בשעה 15:30
המחיר ₪ 130 :ל 4-מפגשים
בחודש בני  45דקות.

כדורגל
בהדרכת :ברק איפרגן –
מוסמך וינגייט לאימון קטינים

גיל 7 ,7 - 6 ,6 - 4 :ומעלה
ימים :ראשון או שלישי
שעה :תיקבע בהמשך
מחיר ₪ 100 :ל 4-אימונים בחודש.

חדש

השתתפות במבחני חגורות – תהיה
כרוכה בעלות חד פעמית נוספת.

משחקי רשת -
מחבט
בהדרכת :מוטי צוקר
אימוני כושר
בהדרכת :תומר ארמה
גיל :כיתות א'-ג' ,ד' ומעלה
יום ושעה :יקבעו בתיאום
עם הנרשמים
מחיר ₪ 120 :ל 4 -מפגשים
חודשיים בני  45דקות.
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גיל :כיתות א'-ו' ,ז' ומעלה
בקבוצות נפרדות.
יום ושעה :בתיאום עם הנרשמים
המחיר ₪ 160 :ל 4-אימונים
בחודש בני  60דקות.

תנועה בכיף לגיל הרך
בהדרכת :דנה מילר
גיל4-6 ,2-4 :
יום :שלישי 17:15 ,18:00
המחיר ₪ 130 :ל 4-מפגשים
בני  45דקות בחודש.

בית ספר לכדורסל -
בנים
בהדרכת :אבי מילאל
 /יובל שמיר
גיל :כיתות ב'-ו' בקבוצות נפרדות
ימים :שני וחמישי
שעות ומחיר:
כיתות ב'+ג' | ₪ 165 ,16:30-17:15
כיתות ד' | ₪ 165 ,17:15-18:00
כיתות ה'+ו' | ₪ 185 ,18:00-19:00
המחירים הינם לחודש.
ייתכנו שינויים בהרכבי הקבוצות.
בתחילת השנה ייגבה תשלום בנפרד
עבור ביטוח שנתי ,ביגוד וציוד.

אומנות ויצירה

כדורסל לנערים
בהדרכת :יובל שמיר
גיל :ז'-ט' בקבוצות גיל נפרדות
יום ושעה :בתיאום עם הנרשמים
מחיר ₪ 140 :ל 4 -אימונים בני
 60דקות בחודש.

משחקי מחול -
למתחילות ולמתקדמות
בהדרכת :רוני גור/מעיין
גיל :גן טרום חובה – חובה
יום :ראשון
שעה :מתחילות16:45-17:30 ,
מתקדמות17:30-18:45 ,
מחיר ₪ 130 :ל 4 -מפגשים
בחודש.

מחול מודרני וג'אז
בהדרכת :רוני גור/מעיין
גיל :ד' -ו'
יום ושעה :ראשון 16:00
מחיר ₪ 130 :ל 4-מפגשים.

נגרות לבנים /בנות
בהדרכת :מתן עדני
גיל :כיתות א'-ו' ונוער
בקבוצות נפרדות.
יום ושעה :רביעי ,שעה
תיקבע עם הנרשמים.
מחיר ₪ 160 :ל 4-מפגשים
בני  50דקות.

זומבה לבנות ונערות
בהדרכת :מוריה אופיר
גיל :כיתה ב' ומעלה כולל נערות
בקבוצות גיל נפרדות.
ימים ושעות :שני או רביעי 17:00 ,16:00
מחיר ₪ 110 :לחודש ל 4-מפגשים
בני  60דקות.

פימו למתחילים
ולמתקדמים
בהדרכת :זאב ורונית
הרשקוביץ
גיל :כיתות א'-ו'
יום :ראשון
שעה18:00 | 17:00 :
מחיר ₪ 150 :לחודש
המחיר כולל חומרים.

מחול יצירתי
בהדרכת :רוני גור/מעיין
גיל :כיתות א' -ג'
יום ושעה :ראשון18:15 ,
מחיר ₪ 130 :ל 4-מפגשים
בחודש.

התעמלות קרקע לבנות
בהדרכת :הילה ריסקין
גיל :א' ומעלה
יום ושעה :רביעי ,בתיאום עם הנרשמות
מחיר :קטנות ₪ 130 -ל 4-מפגשים
בני  50דקות .גדולות ₪ 160 -ל4-
מפגשים בני  75דקות.
אופציה לפעמיים בשבוע למתאימות,
ימים ראשון ורביעי המחיר ייקבע בהמשך.
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חדש

תפירה לבנות ונערות
בהדרכת :ורה אנניץ,
תדמיתנית ,מעצבת
ותופרת מקצועית
גיל :ד' ומעלה
יום :שני
שעה16:30 :
המחיר ₪ 200 :ל 4-שיעורים
בני  120דקות.

סדנאות יצירה
לבנות/בנים
בהדרכת :זהבה גילו
 8מפגשים בני  60דקות בכל
סדנא.
גיל :כיתה ג' ומעלה
יום :שני
שעה :החל מ17:00-
מחיר לפי סדנא:

שזירה יפנית (חריזה).

יצירה ועיצוב שוקולדים וממתקים:
 ₪ 160 + ₪ 200לחומרים.

קשירה פירואנית (ליפוף חוטי
כותנה ועור).

יצירת נרות במגוון סוגים ,ריחות
וטכניקות ₪ 160 + ₪ 200 :לחומרים.

ווג-ג'יג (קיפוף חוטי מתכת עדינים).

פיסול ויצירה בבצק פיסולי:
 ₪ 100 + ₪ 200לחומרים.

ריקמה וסריגה לבנות
בהדרכת :זהבה גילו
גיל :כיתה ג' ומעלה ,כולל נערות
יום ושעה :שני ,שעה בתיאום
עם הנרשמות.
המחיר ₪ 150 :ל 4 -מפגשים
בני  60דקות בחודש.

הכנת כלים מחומרים ממוחזרים:
 ₪ 120 + ₪ 200לחומרים.
יצירת סבונים ריחניים:
 ₪ 160 + ₪ 200לחומרים.

המחיר כולל חומרים.

רישום וציור
בהדרכת :חגית בוטנר
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גיל 12 :ומעלה
יום ושעה :שני החל מ 17:00
המחיר ₪ 170 :ל 4 -מפגשים
בני  90דקות בחודש
(בקבוצות קטנות)

סדנאות תכשיטנות
בהדרכת :זהבה גילו
 8מפגשים בני  60דקות בכל
סדנא.
גיל :כיתה ד' ומעלה כולל נערות
יום ושעה :בתיאום עם הנרשמות
מחיר ₪ 340 :לכל סדנא
הסדנאות:

יצירת תכשיטים מבדי טריקו
ממוחזרים.
יצירה ועיצוב של חרוזי פימו
מדהימים ,שושנים ועוד.
סריגה עם חוטי גולדפילד (מתאים
ליודעות לסרוג).

חוגי מבוגרים
תוכנית המדרשה ע"ש
יעקב וחנה חזות ז"ל תשע"ח
שיעור ראשון – הרב אליהו בלום
שעה8:30-9:30 :
נושא :נושאים בפרשנות ומחשבת ישראל על
בסיס פרשת השבוע.
פירוט :עיון בפרשנים הקלאסיים על התורה
מתוך רצון להעמיק בנושאים המרכזיים שעולים
תוך לימוד פרשת השבוע .תוך כדי לימוד
נברר גם סוגיות מחשבתית ואמוניות שנידונו
ע"י חז"ל וגדולי ישראל לדורותיהם.
שיעור שני – הרב ד"ר אבי קדיש
שעה9:40-10:40 :
נושא :תורת חובות הלבבות מתוך לימוד רצוף
בספר ובתכניו.
פירוט :נעסוק בשאלות היסוד של מחשבת
ישראל (בתוך רפלקסיה שעושים יהודים
לגבי יהדותם) :מיהו אלוהי ישראל ומהי תורת
ישראל? איך צריך לעבוד את ה' ,והאם ניתן
ללמוד על עבודת ה' מחכמתם של עמים
אחרים?
שיעור שלישי – ד"ר גבריאל חזות
שעה11:00-12:00 :
נושא :שמונה פרקים לרמב"ם.
פירוט :שמונה פרקים לרמב"ם הוא הכינוי
המקובל להקדמתו של הרמב"ם למסכת
אבות .הקדמה זו שהיא למעשה חלק מפירוש
המשנה של הרמב"ם המחולק לשמונה פרקים.
כהכנה למסכת אבות העוסקת בתיקון המידות
ובהוראת חז"ל לחיי תורה ,דרך ארץ ,מוסר
והנהגות ישרות ,המהווים בעצם את תורת
הנפש ,מנתח הרמב"ם בהקדמתו עניינים שונים
הנוגעים לנפש האדם ,מהותו כיציר הבורא
וכבוחר חופשי ומחויבותו לצו הבורא תורתו
וקיום מצותיו.

שיעור רביעי – הרב ד"ר חיים בורגנסקי
שעה12:10-13:10 :
נושא :מדינת ישראל – פולמוסים תורניים.
פירוט :נעסוק במחלוקות הלכתיות ,חלקן
חריפות ,בנושאים הנוגעים לחברה וממשל
במדינת ישראל.
בין השאר נבחן את היחס בין ההלכה ובין
השקפות העולם של בעלי המחלוקת.
יום ג'
שיעור ראשון8:30-9:30 :
שיעור שני9:40-10:40 :
הפסקה10:40-11:00 :
שיעור שלישי11:00-12:00 :
שיעור רביעי12:10-13:10 :

שיעור ראשון יתחיל אי"ה יום ג' -כ"ז בתשרי
 17.10.17השיעורים ימשכו עד סוף חודש יוני .2018
 33מפגשים צפוי במהלך השנה.
מחיר בסיסי לקורס אחד שנתי₪ 1250 -
פתיחה מותנית בהרשמה מוקדמת ובמספר
נרשמים.
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תוכנית הקורס בנושא:
 70שנים למלחמת העצמאות תשע"ח לראשונה כל האמת.
 .1הסמינר יתחיל לאחר חגי תשרי.
במסגרתו יתקיימו שלוש הרצאות בחודש.
ההרצאה הראשונה תהיה ביום ד' ,י"ב חשון .1.11.17
בסה"כ יהיו  19הרצאות בחודשים כסלו עד סיון -
תשע"ח .כל ההרצאות מלוות במצגות ייחודיות.
 .2בנוסף יתקיימו  4טיולי מורשת קרב:
א .הגליל המערבי בתש"ח קרב קרית מוצקין,
יחיעם ושיירת יחיעם ,כיבוש עכו – (מבצע "בן עמי")
ב .קרבות רמת יוחנן באפריל  1948והברית עם
הדרוזים.
ג .שחרור צפת " -הנס והמעשה"
ד .המערכה על אצבע הגליל משמר הירדן,
דרדרה (אייל) ,חרבת ירדה.
 .3להלן נושאי ההרצאות:
א .הרצאת פתיחה | "תורת המעגלים" ,מלחמת
 140השנים בין התנועה הציונית והתנועה
הערבית הלאומית.
ב .המאבק המדיני לקראת החלטת החלוקה
של האו"ם ב 29.11.1947 -
ג .הצדדים הלוחמים | המסגרות הארגוניות,
רמת האימון ,האמל"ח ,רוח הלחימה.
ד .השלב הראשון במלחמה | פלישת "צבא
ההצלה" והמלחמה על הדרכים (דצמבר-מרס ).1948
ה .מבצע "נחשון" ותוכנית ד' | (אפריל  14 -מאי
 )1948תבוסת האויב הערבי המקומי והמתנדב
הזר ,ניצול ההצלחה מהנגב ועד הגליל.
ו .הדילמה של הכרזת מדינת ישראל העצמאית,
אייר תש"ח .ההישג ההיסטורי מול סכנת ההשמדה.
ז .פלישת צבאות ערב | יחסי הכוחות  -מעטים
מול רבים ,האמנם?
ח .בלימת הפלישה ,שלב א' | מאי  -יוני ,1948
בלימת הפלישה המצרית ,בלימת הפלישה
הסורית הדגניות ומשמר הירדן ,החזית הירדנית,
קרבות לטרון וירושלים.
ט .ההפוגה הראשונה |  10ביוני –  8ביולי
המאבק על צבא אחד ,הספינה "אלטלנה"
וההיערכות לשלב ב'.

חדש
י .קרבות "עשרת הימים" |  18 - 9ביולי 1948
(מבצעי "דני"" ,מיקי"" ,קדם"" ,דקל"" ,ברוש"
ו"מוות לפולש").
יא .ההפוגה השנייה יולי אוקטובר | 1848
והניסיונות להגיע להסדר מדיני.
יב .מבצעי ההכרעה בצפון | מבצע "חירם".
יג .מבצעי ההכרעה בדרום | מבצעי "יואב"
ו"חרב".
יד" .הבכייה לדורות" | מדוע לא שוחררו הגדה
המערבית ומזרח י"ם?
טו .הסכמי שביתת הנשק ברודוס | השלב
הראשון (פברואר  -מרס )1949
טז .מבצע "עובדה" והסכמי שביתת הנשק
השלב השני (מרס יולי )1949 -
יז .סיכום מלחמת העצמאות | פסגה בהיסטוריה
בת שנות אלפיים.
יח .האם היתה "נכבה" במלחמת תש"ח -
תש"ט? בין כפר עציון ודיר יאסין.
יט .שלב ניצול ההצלחה של המלחמה ,לביסוס
ישראל הצעירה (.)1950 – 1949
המרצה בסמינר הוא ההיסטוריון הצבאי והסופר
אריה יצחקי ,שחוקר את הנושא מזה  52שנים,
גם במסגרת הצבאית (מח' היסטוריה במטכ"ל)
וגם במסגרות האזרחיות.
המפגשים יתקיימו בימי רביעי בין השעות9:30-11:00 :
הטיולים יתחילו בשעה8:00 :
עלות הקורס( ₪ 760 :מחיר מיוחד לנרשמים עד
לתאריך י"א בתשרי )₪ 570 - 1.10.17
מחיר לשיעור בודד₪ 40 :
*פתיחת הקורס מותנת במינימום משתתפים.

סדנאות תכשיטנות
בהדרכת :זהבה גילו
 8מפגשים בני שעה
מחיר ₪ 340 :לכל סדנא
הסדנאות :שזירה יפנית (חריזה) | קשירה פירואנית (ליפוף חוטי כותנה ועור) | ווג-ג'יג (קיפוף חוטי
מתכת עדינים) | יצירת תכשיטים מבדי טריקו ממוחזרים | יצירה ועיצוב של חרוזי פימו מדהימים,
שושנים ועוד | סריגה עם חוטי גולדפילד (מתאים ליודעות לסרוג).
לימודי יהדות
לימוד בחברותא  /שיעורים
שיעור
מנחה
שעה
יום
5:10
גמרא הדף היומי
הרב ירוחם שפיגל
ראשון עד שישי
אחרי שחרית
מר מאיר קופר
ראשון עד שישי
גמרא
של 6:00
ראשון עד שישי
גמרא הדף היומי
הרב יהודה דז'לובסקי
8:00
ראשון עד חמישי

9:30

הרב יחיאל שחר

ראשון ,שלישי ,רביעי

7:00

ד"ר ניסן אררט

גמרא
מלכים ונביאים בימי
הבית הראשון

ראשון עד שישי

אחרי ערבית
של 20:00
20:15

הרב שאול וידר
הרב אריה כהן

ראשון

21:15

הרב שלומי אלדר

שני

20:15

שני

 20:15בספריה

שישי

9:15-11:15

הרב ערן טננבאום
רו"ח מאיר קטפר
לדוברי אנגלית
מרצים שונים

שבת

 45דקות
לפני מנחה
לפי שעת
הדלקת נרות
חצי שעה לפני
זמן הדלקת נרות
10:45
בין מנחה
לערבית
שעה לפני
תפילת מנחה
לפי שעת
הדלקת הנרות

גמרא הדף היומי
שיעור בהלכה
"צורבא דרבנן"
חמש מגילות
גמרא בעיון
חברותות +שיעור
גמרא באנגלית
כולל יום השישי
ארץ הצבי
פרשת השבוע
ועין יעקב
פרשת השבוע
בספריה
לימוד הורים וילדים

הרב ערן טננבאום

שיעור בכתבי הרב קוק

הרב ערן טננבאום

סוגיות במסכת שבת

הרב שאול וידר

דף יומי

הרב ד"ר יוסי שטמלר

תלמוד בבלי
מסכת כתובות

ראשון

שבת
שבת
שבת
שבת
שבת
שבת

מאיר קופר
מרצים מתחלפים
עדיאל שטטמן

כ.נ.ס
בכל שבוע יגיעו שני מרצים אשר יתנו הרצאות בנושאים שונים ומגוונים.
החוג יתקיים במרכז תרבות דתי לנוער ויתקיים בימי שני בין השעות 8:15-11:45
החוג יתחיל את פעילותו אחרי החגים.
לפרטים נא לפנות למאירה.0523-234747 :
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מודעות גופנית
בהדרכת :מיכל צינמן עדין ,מורה מוסמכת
בכירה בחינוך גופני ,לטיפוח היציבה
ולהתעמלות מתקנת.
בעלת תואר שני בחינוך גופני מטעם אוני'
חיפה ומכון וינגייט ,ומקדמת בריאות בכירה
מטעם משרד הבריאות.
דגש על :הכרה ופיתוח מודעות גופנית,
חיזוק והארכה ,קיצור מערכות שרירים
רלוונטיות ,איתור ליקויי יציבה,
התמודדות עם כאב גב ומפרקים ,אמצעים
להקלה.
יום ושעה:
ראשון | 18:00 ,שלישי | 19:30 ,רביעי8:30 ,
מחיר ₪ 135 :לחוג אחד |  ₪ 215ל 2-חוגים
תפירה לנשים מתחילות ומתקדמות
בהדרכת :ורה אנניץ' ,תדמיתנית ,מעצבת
ותופרת מקצועית.
שילוב של :ידע תיאורטי ומיומנויות טכניות
שונות של תפירה נכונה ,תפירה לפי גיזרה
אישית ,תפירה לפי בורדה ,טיפים ושיטות
קלות ,המובילות לתוצאות מהירות ויפות.
קישוטי בגדים ושילובים לפי הטעם האישי.
למתקדמות :שילוב של תדמיתנות,
היכרות עם שיטות תפירה וטכניקות
מתקדמות ,חומרים חדשניים ואמצעי עזר
מקצועיים ,תפירת שמלות ,ז'קטים ,סריגים
וגם בגדי ילדים.
יום ושעה:
יום ראשון18:00-20:00 ,
שלישי9:00-12:00 ,
רביעי17:00-20:00 ,
מחיר לשעתיים₪ 250 :
מחיר לשלוש שעות₪ 290 :
יום ושעה בתיאום עם הנרשמות.
פרטים נוספים והרשמה במזכירות המרכז.

ספריה
ספרן ראשי :יחזקאל וייג
ספרנית מדור השפה הרוסית :גב' אלה לינסקי
טלפון ישיר04-9113376 :
פקס04-8226617 :
דוא"לyecheskel@mtd.org.il :
הספריה פתוחה בימים :א'-ה'
בין השעות14:00-20:00 :

חוג רישום וציור לנשים
בהדרכת :חגית בוטנר ,מורה מוסמכת
לאמנות ,בעלת ניסיון ואוצרת תערוכות.
"כל אדם הוא אמן" :לימוד רישום,
ציור ריאליסטי (מתך התבוננות) וציור
מופשט ע"פ שלבים החל ממתחילים
עד למתקדמים והשתתפות בתערוכות.
לימוד באמצעות חומרים שונים וטכניקות
מגוונות למתקדמות ,ציור כפרי ואמנות
שימושית על עץ ,הכרות וציור בהשראת
אמנים וזרמים מתולדות האמנות
הקלאסית והמודרנית .לימוד בקבוצות
קטנות,התקדמות ע"פ רמה אישית באוירה
נעימה.
יום ושעה:
רביעי | 10:00-12:30 ,חמישי9:00-11:30 ,
מחיר₪ 220 :
לפרטים נוספים והרשמה אצל חגית052-4325701 :

קרטה
בהדרכת :גל פרידמן ,זוכה המכבייה ה20-
אומנות לחימה יפנית :המתאימה לכל
גיל ובמיוחד לאוכלוסייה הבוגרת .מפתחת
גמישות ,כוח ,קואורדינציה ויכולות הגנה עצמית.
יום :רביעי 50 ,דקות בתיאום עם הנרשמים.
מחיר₪ 140 :
נינג'וצו
בהדרכת :איתן אביאור
קהל יעד :מבוגרים ובני נוער בוגרים.
אומנות הלחימה ,ההגנה העצמית
וההישרדות של לוחמי הנינג'ה העתיקים
של יפן .החוג בחסות ביה"ס הבינלאומי
"בוג'נקאו" ,בראשות המאסטר היפני,
מאסקיהאצומי .האומנות כוללת לחימה
בידיים ריקות ,כמו גם שימוש במגוון רחב
של כלי נשק .אימון בשיטה זו יקנה למתאמן:
מודעות עצמית ,שליטה נפשית ,כושר גופני
וביטחון עצמי ,כמו גם ,יכולת הגנה עצמית
והגנה על הסביבה .האימונים באווירה
חברתית ונינוחה ואינם דורשים כושר גופני
קודם.
יום ושעה :רביעי20:00-22:00 ,
מחיר ₪ 200 :לחודש (ועוד  ₪ 250דמי רישום שנתיים)
ההרשמה במזכירות המרכז.

חבורת הזמר
בהדרכת :אמנון שילה
יום :רביעי
שעה20:30 :
החבורה קולטת מצטרפים חדשים (בעיקר גברים).

מקהלה ליטורגית "יצהל"
מנהל מוסיקלי :פליקס שפיץ
חזנות ושירת תפילות
יום :ראשון
שעה19:00-21:00 :
המעוניינים להצטרף יפנו לדוד פורת054-426260 :

חבורת הזמר "נשים שרות"
ניצוח מוסיקלי :מרב יוסף
המקהלה נפגשת לחזרות בימי שני בערב
למשך כשעתיים בהן שרות שירים ממגוון
הסגנונות .המקהלה הופיעה באזורים
שונים בארץ ,בפני קהל נשים מגוון וקצרה
הצלחה מרובה.
אנו מרחיבות את פעילותנו ומקדמות
בברכה נשים חובבות זמר שיובילו הרכב
קהילתי מקומי.
מוזמנות ליצור קשר עם מירב בטל052-8787967 :

הלחנה וגיטרה
בהדרכת :שושן רותם
שיעורים פרטניים – גיטרה קלאסית |
ליווי שירים | אקורדים | נגינה משמיעה
ותאוריה .בשיטה יצירתית תוך תשומת לב
לצרכי התלמיד רמתו יכולותיו.
מחיר ₪ 70 :לשיעור |  ₪ 280לחודש
חליליות (סופרן ,אלט ,טנור ,סופרנינו)
בהדרכת :שושן רותם
היכרות עם משפחת החליליו ,מוסיקה
שנכתבה לחליליות (עתיקה ,מודרנית)
שירים ישראליים/חסידיים ומוסיקת עולם.
הרכב מוסיקלי
בהדרכת :שושן רותם
נגנים בכלים שונים ,ברמה של שנה שניה
ומעלה .שירי א"י ,שירים חסידיים ,מוסיקה
קלאסית קלה ולפי בקשת הנגנים והכלים.
מחיר ₪ 50 :לחודש

שילוב אומנויות
בהדרכת :שרון אורבינו ,בוגרת ויצו ,צורפת
ומדריכת ויטראז'.
מבחר נושאים לבחירה :
תכשיטנות ,בניית רהיטים מקרטון ,ויטרא'ז,
פסיפס ומגוון נושאים נוספים.
ויטראז' היא אומנות התופסת את מקומה
כגורם עיצובי .האפקטים המדהימים
שנוצרים משבירת האור העובר דרך
זכוכית צבעונית .השימוש בזכוכיות רגילות,
צבעוניות ,שברי כוסות וכלים מזכוכית.
מהנושאים הנלמדים ניתן ליצור חלונות,
אהילים ,מזוזות ,כלים ,ויטרינות ,תכשיטים
ועוד מויטראז'.
מחיר ₪ 300 :לחודש
לא צריך ידע קודם!
*תחילת הקורס אחרי סוכות ובהתאם להרשמה.

זומבה
בהדרכת :יעלה איבגי ,בוגרת מכון וינגייט
ומדריכת זומבה מוסמכת.
אימון אירובי עם :צעדי ריקוד פשוטים
וקלילים שכל אחת יכולה להשתלב.
מטרת האימון :לשפר סיבולת לב -ריאה,
קואורדינאציה וגמישות ושריפת קלוריות
באווירה חוויתית ומהנה.
אירובי ועיצוב
בהדרכת :יעלה איבגי ,בוגרת מכון וינגייט
ומדריכת זומבה מוסמכת.
שיעור המשלב :קומבינצייה של ריקוד
אירובי ועיצוב הגוף על ידי תרגילי כח
ושימוש באביזרים שונים.
מטרת האימון :שיפור סיבולת לב ריאה,
קואורדינאציה וגמישות ,שיווי משקל ,חיזוק
השרירים ,הגדלת טווחי תנועה ועוד.
פעילות גופנית בונה עצם
בהדרכת :מילה רוטשילד
יום :ראשון
שעה8:00-9:00 :
מחיר₪ 100 :
פרטים נוספים והרשמה במזכירות המרכז.

סדנת הכרת המחשב
בהדרכת :יואל דהן
בקבוצות קטנות במיוחד.
ימים ושעות :יתואמו עם הנרשמים.

