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הולכי רגל, 
תנו לו הזדמנות לעצורהסתכלו לנהג בעיניים!אל תתפרצו לכביש

גם בפרדסיה נלחמים על החיים

תושבים יקרים,
סביבת הכביש היא סביבה מורכבת עבור כולנו,

נהגים והולכי הרגל. שימו לב לנתונים המדאיגים:
 

 שליש מההרוגים בתאונות הדרכים בישראל 
הם הולכי רגל.

 בשליש מהתאונות שבהן נהרגו או נפצעו קשה  
הולכי רגל - הולך הרגל התפרץ לכביש.

 רבע מהולכי הרגל חוצים כביש תוך כדי שימוש 
בטלפון הנייד.

בואו נסתכל זה לזה בעיניים, כי רק ביחד 
נוכל לחולל שינוי.

הולך רגל אל תתפרץ לכביש ואל תתעסק עם 
הטלפון הנייד בזמן החצייה.

הסתכל לנהג בעיניים ותן לו הזדמנות לעצור לך.
נהג האט בקרבת מעברי חצייה ואל תתעסק עם 

הטלפון הנייד בזמן הנהיגה. הסתכל להולך הרגל 
בעיניים ואפשר לו לחצות בבטחה.

רק יחד נילחם על החיים בדרכים. 
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תושבים יקרים,

"הזמן הוא גלגל ענק..."

אנו שמחים להציג בפניכם את מגוון הפעילויות 

והאפשרויות בתחום החינוך הפורמלי והחינוך 

המשלים. הפעילויות הינן בנושאי תרבות, נוער, 

ספורט, מדעים, מוסיקה, מחול ועוד ומתאימות לגיל 

הרך, לילדים, לנוער, למבוגרים ולבני גיל הזהב.

מגוון החוגים מתחדש מדי שנה ומתווסף בהתאם 

לדרישה, תוך שימת דגש על איכות החוגים 

והמדריכים שנבחרו בקפידה.

משתתפי החוגים והפעילויות ייקחו חלק באירועים 

קהילתיים, התורמים רבות לתחושת השייכות וחיזוק 

הקשר, תוך שיתוף פעולה בין כלל גורמי הקהילה 

)בתי ספר, תנועות הנוער, עמותות, ועדות וקהילה(.

אנו עושים את המרב על מנת להעשיר את תרבות 

הפנאי באמצעות אירועים, הרצאות, טיולים, 

חגיגות וטקסים המתקיימים במהלך השנה.

התושבים מוזמנים להשתתף באירועים השונים 

ובפעילויות הקהילתיות, כגון: חגים, הרצאות, 

סדנאות, מסיבות, טיולים, ימי זיכרון, 

יום העצמאות ועוד.

בברכת שנת פעילות פורייה ומוצלחת
גדעון אחרק
מנהל אגף 

חינוך ותרבות

רנה מידן-שני
מנהלת מחלקת 
חוגים וספורט

אנו קשובים לקדם כל יוזמה, שינוי ורעיון ונשמח 

לענות בכל עת להצעות, בקשות ותוספות.
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)מתוך הימנון היובל(
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ניתן להירשם באמצעות טופס הרשמה מקוון 
www.pardesia.muni.il :באתר האינטרנט

ממתי עד מתי?
 

הפעילות תחל ב-1 בספטמבר 2018  ותימשך עד 
30 ביוני 2019.

מתי אין פעילות?

הפעילויות לא תתקיימנה, בתהלוכת פורים, בטקס 
שבועות יישובי, בערבי חג, חג, חול המועד פסח, 
בערבי זיכרון ובאירועים קהילתיים )פירוט בעת 

ההרשמה ובאתר האינטרנט(.

פה עבורכם...

אגף החינוך ומח' הגבייה  פתוחים לקהל
בימי א' - ה' 08:30-13:00
בימי א' וג'   16:00-18:30

ביום ו' המועצה סגורה.

דרכי התקשרות

טלפון: 1-800-220-645
טלפון ישיר לגביה: 09-8946403  

פקס': 09-8987467
אגף חינוך: 09-8945551 שלוחה 4   

פקס'  09-8946402

תשלום

התשלום במח' הגביה בהוראת קבע וכרטיסי 
אשראי בלבד, מדי חודש, בהתאם לתקופות לחישוב 

תשלום, מעבר ופרישה מחוג: 
תקופה 1 – ספטמבר-אוקטובר

תקופה 2 – נובמבר-דצמבר
תקופה 3 – ינואר-פברואר

תקופה 4 – מרץ-אפריל
תקופה 5 – מאי-יוני

העברה מחוג לחוג

אפשרית בסיום כל חודש על בסיס מקום פנוי ובהתאם 
לשיקול דעת מקצועי.



פרישה מהחוג

ניתן לפרוש מהחוג בהתאם לתקופות המצוינות 
לעיל, אלא אם כן צוין אחרת. 

יש ליידע את המדריך ולהודיע בכתב בלבד, 
עם חתימת ההורה, שבועיים לפני תום התקופה, 

לאגף החינוך/מורן פקס: 8946402 
moran@pardesia.muni.il או בדוא"ל

לא תתקבלנה הודעות טלפוניות.

מחירים

מחירי החוגים נקובים ליד כל חוג. המחיר מתייחס 

למשך חוג רגיל )שעה אקדמאית(. תוספת זמן 

לקבוצה תהיה כרוכה בתשלום נוסף. המחירים 

כפופים לשינויים במהלך השנה. 

06

ה
מ

ש
הר

י 
הל

נ

הנחות

ילד אחד - ללא הנחה.

שני ילדים - 5% הנחה עבור הילד השני.

שלושה ילדים - 5% ילד שני, 10% ילד שלישי.

ארבעה ילדים ויותר המשתתפים בחוגים  – 15% לילד 

רביעי ומעלה )עד תום שרות החובה הצבאי(.

תאומים - 10% הנחה לכל ילד.

ההנחות ניתנות מהמחיר הנמוך יותר.

**אין כפל הנחות**

לתשומת ליבכם

פתיחת חוג מותנית במס' נרשמים מתאים. 

ניתנת אפשרות להתנסות בשני שיעורים 

רצופים בלבד. 

במידה והמשתתף ממשיך בחוג, ייגבה תשלום 

גם עבור שיעורי הניסיון.

המדריך לא יאפשר כניסת משתתף לחוג ללא 

אישור על תשלום.
 

בירורים בעניין נוכחות בחוגים, ייעשו במהלך שנת 

הפעילות הנוכחית בלבד )נוכחות, גבייה, תשלומים 

ועוד( * ייתכנו שינויים.



פרטים נוספים, ייעוץ והכוונה - יפה גמליאל 
Yafagam4@walla.com  050-7156863 מנהלת המרכז למוסיקה
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       מרכז המוסיקה מציע

מגוון רחב של פעילות מוסיקלית 
עם צוות מורים מוסיקאים מקצועיים.

       לימודי נגינה 
       בכל הכלים

גיטרות- קלאסית, חשמלית ובס.
כלי נשיפה - חליל צד, סקסופון, 

קלרינט וחצוצרה.
פסנתר, תופים, כינור ופיתוח קול.

       פרוייקט כלי קשת 
       כנרים צעירים

לכיתות ב' –ד'
שיעורי כינור בקבוצות קטנות בשיטה 

יחודית וחוויתית ועד לנגינה 
בתזמורת כלי קשת צעירה.

       בנוסף

סדנאות  קונצרטים,  והרכבים,  להקות 
העשרה, מפגשים מוסיקלים ועוד...



       תיאטרון

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.
לתשומת לבכם: השתתפות במופע סיום שנה 

בעלות נוספת של 40 ₪ למשתתף.

בהדרכת יעל המלי קוגן - במאית ומנהלת 
המרכז לאמנויות הבמה "הילת אור".

חפשו אותנו בפייסבוק
מיועד לילדים בכיתות ג' ומעלה.

מחיר חודשי: 195 ש"ח
מועד אחרון לפרישה מהחוג 31.3.19.

       חבורת הילדים

אפרוחי, 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, 
מארגנת ומפיקת אירועים. 

גוזלי פרדסיה – ילדי הגנים 
אפרוחי פרדסיה – מגן חובה עד ב'

צעירי פרדסיה – מג' ומעלה
מחיר חודשי: 190 ש"ח
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       חוג עיצוב אופנה

לימוד העצמה ופיתוח דרכי חשיבה יצירתית. 
הכנת ספר סקיצות, הכרת חומרים ובדים.

תרגול טכניקות בסיסיות בתפירה, אריגה וסריגה 
והחשוב ביותר נכין לעצמנו פריטים כמו כובעים, 

תיקים, חולצות, גופיות, צעיפים ועוד...
re – make בהדרכת מדריכים מחברת

בהנהלת אירית לב זוהר,
בוגרת שנקר, מעצבת ואומנית.

האני מאמין של החברה הוא שמשאבי העולם 
מוגבלים ובאחריותנו לדאוג ליצור דברים חדשים 

ומקוריים, כמה שניתן, תוך שימוש בחומריים 
קיימים.

מיועד לכיתות א' – ה'
מחיר חודשי: 210 ₪ 

)מחיר שנתי לחומרים 300 ₪( 

       חוג אומנות שימושית

לימוד טכניקות עבודה עם הידיים בעולמנו 
הטכנולוגי, תוך שימת דגש על פיתוח חשיבה 

מקורית. בניית תהליך עבודה – מתכנון ועד 
לביצוע סופי של הרעיון.

צביעה בעץ, עבודה בגבס, פיסול בחוטי ברזל, 
יציקה בבטון תוך התנסות בעבודה בכלי עבודה 

כמו פטיש ומסמרים, גזירה נכונה, שרטוט, 
הדבקה, צביעה ועוד... בסיום כל מוצר יוכלו 

הילדים להשתמש במוצרים שיצרו.

re – make בהדרכת מדריכים מחברת
מיועד לכיתות א' – ה'
מחיר חודשי: 210 ₪ 

)מחיר שנתי לחומרים 300 ₪( 
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טוב לדעת! ביה״ס מלווה את התלמידים מהגיל הרך עד לצבא, חושף אותם למבחר סגנונות מחול ע"י צוות מורים מנוסה 
המעניק יחס חם ואישי לכל אחד מהתלמידים. ביה״ס מחולק ל-2 מסלולים: מסלול פנאי )בחירה של חוג אחד פעמיים בשבוע( 

ומסלול מקצועי הכולל: קלאסי, פוינט, מודרני, קומפוזיציה והיפהופ.

       הגיל הרך

גן טרום-טרום חובה ועד גן חובה
החל משנתון 2015, פעם בשבוע. החוג כולל משחקי 

מחול, תנועה יצירתית, פיתוח הדמיון, הקצב, היציבה, 
הקואורדינציה, התמצאות במרחב והכנה לבלט קלאסי.

בהדרכת יערה ברוש - בוגרת המגמה למחול 
בווינגייט, והאקדמיה למחול בירושלים.

       בלט קלאסי

כיתות א׳-יב׳
טכניקת הבלט הקלאסי מהווה בסיס לכל טכניקות 
המחול האחרות. מעניקה גמישות, יציבה, מודעות 

גופנית, מוסיקליות, חיזוק הגוף וקואורדינציה. 
שני מפגשים בשבוע עם צוות המורים לבלט קלאסי.

       מחול מודרני

כיתות ה'–יב'
נחשב כיום לסגנון המחול האמנותי הנפוץ והרלוונטי 

ביותר בעולם. מאופיין בתנועות חופשיות, הבעה 
אישית וזרימת הגוף במרחב.

בכיתות הגבוהות יותר נדרשת טכניקה של הבלט 
הקלאסי. מפגש אחד עד שני מפגשים בשבוע.

       ג'אז + היפהופ

כיתות ב'-ח'
ריקוד אנרגטי, קצבי שהתפתח משכונות העוני 

ברחוב האמריקאי.
פעם בשבוע לכיתות ב'. פעמיים בשבוע לכיתות ג' ומעלה.

בהדרכת ורד מונטיאלגרה.

       מסלול מקצועי למתקדמים

כיתות ז'-יב'
חובת המסלול מינימום 2 שיעורי קלאסי + שעור מודרני, 

המסלול מציע: שיעורי קלאסי, שיעורי פוינט, שיעורי 
מודרני, רפרטואר + סדנאות אומן, קומפוזיציה והיפהופ.
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       צוות המורים

אתי ליבר רוזנצויג- מנהלת המרכז למחול , בעלת תואר 
ראשון בחנ"ג ומחול, וניסיון של-31 שנה.

פנינה צוקרמן- רקדנית ומורה לבלט, בעלת תואר ראשון 
במחול מסמינר הקיבוצים.

שירלי גרובר- רקדנית, שחקנית, מורה למודרני ותיאטרון 
בוגרת סמינר הקיבוצים.

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

לירון לניאדו- בוגר להקת שקטק, הופיע בארץ ובעולם. למד 
ריקוד בארה"ב ובישראל, מורה בעל 15 שנות נסיון, המתמחה 

בכל סגנונות ההיפהופ ותיפוף גוף.

גל מחזרי – רקד עם להקת הג'ופרי בלט בשיקגו ועם להקת 
הדורטמונד בלט בגרמניה, גילם את בילי הבוגר במחזמר 

הישראלי בילי אליוט.

אלדר אלגרבלי – בוגר המסלול להכשרת רקדנים 
"ביכורי העיתים" רקד בקמע 7 שנים.

אלין פודים – בוגרת סמינר הקיבוצים ורקדנית 
בתיאטרון השחור של ליאור כלפון.

להקת המחול דואט- הלהקה הייצוגית של המרכז למחול 
מעלה רפרטואר של להקות ויוצרים מהארץ ומחו"ל.

       פעילויות העשרה

השתתפות בטקס פרסי הביצוע 
מטעם האקדמיה לבלט בניו–יורק.

צפייה במופעי מחול של להקות מובילות בארץ.

כנסי מחול בינלאומיים.

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

יום הפוך – לילה שלם של סדנאות מחול עד אור הבוקר.

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

כתות אמן – סדנאות עם רקדנים, יוצרים 
וכוריאוגרפים מובילים.

לתשומת ליבכם   מחיר חודשי: החל מ-145 ₪ לפעם בשבוע  פעילויות העשרה במחיר נוסף
 השתתפות במופע סיום שנה בעלות נוספת של 40 ₪ למשתתפת   החוגים פתוחים לבנים ובנות כאחד

 40/80 שעורים בשנה, בחופשות יתקיימו שעורים בהתאם למספר המשתתפים המתוכננים להגיע.
 מועד אחרון לפרישה מהחוג 31.3.19.
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       פלאי מדע וחקר החלל  

מעשיר ומאתגר, מרחיב אופקים בתחום המדעים:
כימיה, פיסיקה, אסטרונומיה.

כולל ניסויים ומשחקים, צפייה בטלסקופ ועוד.
מיועד לגילאי א' עד ד'.

מחיר חודשי: 195 ₪ כולל חומרים
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       טכנו-טריק  

קורס טכנולוגי חדשני המשלב לימוד תיאורטי בנושאי 
חוקי הפיזיקה, ההנדסה והמכניקה.

בניית מודלים ייחודיים בתחום הרובוטיקה כגון: 
דינוזאור, מטיס טיסנים מנייר, רובוט מהלך

דגמים מהמצאותיו של לאונרדו דה ווינצ'י: מכונית 
מונעת, משגרים, מנופים, חללית עם שלט ועוד.

לשיפור יכולות החשיבה, לפיתוח המוטוריקה העדינה 
בהדרכת חברת "ממריאים"

מחיר חודשי: 190 ₪
ערכה בתשלום נפרד: 385 ש"ח 

חדש!

       אסקייפ 

חוג מחשבה, מנהיגות ואתגר.
בכל מפגש נשחק משחקים מאתגרים ומלאי 
אקשן והיגיון על מנת לפתח מיומנויות, כגון: 

חשיבה מורכבת, ריכוז,  ארגון מידע, זיכרון, פיתוח 
אסטרטגיות, מנהיגות, עבודת צוות ועוד, בהן נשתמש 

באתגרי הזהב אשר נעבור אחת לתקופה - אתגרי 
חדרי בריחה מהפנטים ומלאי מחשבה אותם נרכיב 

ממש בתוך חדר החוג.  
בסיום השנה נתמודד באתגר הסופי והמרגש 

ביותר- תחרות האסקייפ הארצית!
בהדרכת אלון "החוגים של חוגלי"

מיועד לכיתות ג' ועד ו'
מחיר חודשי: 190 ₪ לחודש

       אנגלית

לימוד חוויתי דרך משחקים, שירים, סיפורים, 
תאטרון ותנועה להטמעת השפה.

בהדרכת אלון "החוגים של חוגלי"
מיועד לגן טרום חובה ועד כיתה ד'

מחיר חודשי: 160 ₪ לחודש
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       טיסנאות ותעופה  

שילוב לימודי פיסיקה, אווירודינמיקה, חוזק ומבנה.
היכרות עם חומרים וכלי עבודה ייחודיים לבניה של 

כלי טייס שונים והטסתם, כגון: טיסנאי גלשון, 
דאונים, עפיפונים, כדור פורח, הליקופטר ועוד.

פיתוח יכולות בניה מהתבוננות בתרשימים 
ובסקיצות והפיכת הדו-מימד לעצם תלת-מימד, 

המסוגל להתגבר על כוח המשיכה ו. . . לטוס.

בהדרכת חברת "הארה".
מיועד לבנים ולבנות כאחד מכיתות ג' ומעלה.

מחיר חודשי: 220 ₪ לא כולל חומרים
)ערכה בתשלום נוסף(

       לגו אתגרי

תכנית לימוד ייחודית שמבצעת אינטגרציה יעילה בין 
לימוד עקרונות חשבון פיזיקה והנדסה לבין הרכבה 

ומשחק בלגו ממונע. תכניות המהנדסים הצעירים 
זכו להצלחה ולהכרה עולמית, והוכחו כמשפרות את 

הישגי הילדים.
בהדרכת חברת גור תוצאות בע"מ

מיועד לכיתות א'-ו'
מחיר חודשי: 185 ₪

       סקראצ' ג'וניור 
  

תכנות סיפורים ומשחקים על-גבי טאבלטים
למד את ילדך לתכנת לפני שילמד לקרוא!

Scratch Junior - היא שפת תכנות לילדי 5-7 
בטאבלטים, תכנות ב- ScratchJR מאפשר לילדים 

ללמוד את דרך החשיבה של מתכנת ללא הצורך 
בהתמודדות עם כתיבת שורות פקודה. הפקודות הן 

תמונות אותן גוררים ומחברים כמו לגו, ונשארים עם 
החופש ללמוד, להבין, ליצור וליהנות.

השפה פותחה על ידי אוניברסיטת MIT והיא נמצאת 
בשימוש פעיל של מיליוני תלמידים ברחבי העולם.
בהדרכת חברת "יוניקולה" – גילאור גל, מנהלת 
החברה בוגרת הטכניון ומפתחת משחקים לאתר  
Webee world, מדריכה בחוגי העשרה למחוננים 

ומצטיינים, מבצעת פרויקטים בתחום המשחוק.
מיועד לילדי גן עד כיתה ב'

מחיר חודשי: 210 ש"ח

חדש!
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       משחקי חשיבה 
       ותכנות בכייף 

  
ילדינו הם "פריקים" של גלישה באינטרנט והורדת 
משחקים, בואו ננגיש להם את העולם הקסום של 

האפשרויות האינסופיות הגלומות בטכנולוגיה: 
מיומנויות חשיבה ותכנון, הכרת מושגים בסיסיים 
מעולם התכנות כמו "קוד מאנקי", שפה בינארי, 

אלגוריתמיים ועוד. 
נלמד שפת תכנות מותאמת לילדים!

בהדרכת אינה פלדשטיין – בוגרת הטכניון בהוראת 
מדעי המחשב, בעלת נסיון בהדרכת נוער שוחר מדע 

בטכניון, בטכנודע בחדרה בבתי ספר ובחוגים.
מיועד לכיתות ג'-ו'

מחיר חודשי: 210 ₪ )כולל חומרים(

       אלקטרונאי צעיר  

הכרות והתנסויות באלקטרוניקה וחשמל. בחוג תהפוך 
לטכנאי צעיר. לרשותך מלחם, בדיל, כלי עבודה ועתה 

למלאכה, נבנה: תיבת נגינה, נצנץ אלקטרוני, משחק 
טריוויה ועוד הפתעות מחשמלות...

בהדרכת אמיר בורוכוביץ -  טכנאי מיכשור ובקרה, 
מדריך אלקטרוניקה ותיק ומנוסה.

מיועד לבנים ולבנות, גילאי  א' – ו'
מחיר חודשי: 185 ש"ח

)ערכה וחומרים בתשלום נוסף 250 ₪ לשנה(
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       התעמלות אומנותית 

ספורט המשלב אסתטיות תנועתית עם מרכיבי 
הכושר הגופני כמו: גמישות, יציבה נכונה, 

קואורדינציה, זריזות, כוח ושיווי משקל.

החוג תורם לפיתוח ביטחון עצמי ויכולת הבעה גופנית.
המתאמנות ישלטו במס' אביזרים: דלגית, חישוק, 

כדור, סרט ואלות תוך שיתוף פעולה בין המשתתפות 
והרכבת חיבורים תנועתיים.

  
בהדרכת אילנה אוסטרובסקי - בוגרת וינגייט 

מדריכת התעמלות בכירה
בעלת ניסיון רב בהדרכה ואימון בתחום.

מיועד לילדות בגילאי גן חובה ועד חטיבת ביניים, 
לפי קבוצות גיל.

מחיר חודשי: 150 ₪ 

       פטאנק ילדים ונוער 

משחק שמקורו בצרפת המפתח שיתוף פעולה חברתי 
ומשפחתי ללא הבדלי גיל ויכולת. המועדון בפרדסיה 

הוקם לפני יותר מ-2 עשורים ומונה כ-30 איש 
המשתתפים וזוכים בתחרויות ואליפויות בארץ ובחו"ל. 

הפדרציה הארצית תקצה השנה הטבות מיוחדות 

לשחקני נוער בגילאי 13-17. 
פרטים אצל סיון סירי טל: 052-2446355

       קפוארה 

אומנות לחימה ברזילאית כלי חינוכי, מעשי ועוצמתי, 
שעוטף ומעניק ביטחון עצמי וערכים חברתיים

בשילוב אימון פיזי של הגוף ונגינה על כלים מעולם 
הקפוארה, באמצעות משחקים, כייף, כבוד הדדי 

וחיזוקים חיוביים.
 

בהדרכת כרם גבע - מדריך קפוארה ומטפל באומנויות 
לחימה ובחינוך מיוחד מטעם מכון וינגייט.

מיועד לגילאי 4 עד כיתה ב'
מחיר חודשי: 150 ₪ 
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       בי"ס וליגת הכדורגל 

בהנהלת עמותת "הפועל נועם פרדסיה"
יסודות הכדורגל תוך דגש על מיומנות שליטה בכדור, 
עבודת צוות ומשמעת. מפגשים עם בתי ספר אחרים. 

בהדרכת מאמנים מוסמכים בוגרי מכון וינגייט.
בי"ס לכדורגל - מיועד לגילאי גן עד ז'. 

מחיר חודשי:  210 ש"ח
ליגת כדורגל - מיועד לילידי שנת 2006 ומעלה. 

עלות חודשית )ישירות לעמותה( 330 ש"ח  
קבוצות הליגה משחקות במסגרת הליגות 

של ההתאחדות לכדורגל.
לפרטים נוספים בנושא ליגת הכדורגל יש להתקשר:

יניב מדר מנהל מח' הנוער 054-2203349

       בי"ס וליגה לכדורסל בנים/בנות 

מכשיר את הילדים לשחק כדורסל תוך דגש על 
מיומנויות שליטה בכדור, עבודת צוות ומשמעת. 

בהנהלת ובהדרכת ארז חוטר- בוגר מכון וינגייט 
ושחקן כדורסל.

המאמנים נדב שאלתיאל, יוסי אלקבץ, 
ניר גלפז ויונתן לבנה. 

בקבוצות הליגה המתקדמות תוספת אימון כושר 
בהדרכת יצחק רוזן.

בי"ס לכדורסל - מיועד לגילאי גן ומעלה. 
מחיר חודשי:  210 ש"ח

ליגת כדורסל – מיועדת לכיתות ה' ומעלה. 
מחיר חודשי: 320 ש"ח 

)ביטוח, רישום ותלבושת בתשלום נוסף(

       כדורעף/כדורסל 

פעילות חופשית באולם בעלות 50 ש"ח ל-10 כניסות.
א', ד', ה' 22:00-24:00.

       הוקי רולר 

שיפור הכושר הגופני, מהירות המחשבה, זריזות 
ועבודת צוות. השתתפות בטורנירים ידידותיים 

וליגות ארציות לפי גיל.

בהדרכת סרגיי פטיב - מאמן מוסמך.
מיועד לגילאי א' ומעלה

מחיר חודשי: 175 ש"ח )ביטוח בתשלום נוסף(
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       ג'ודו 

בהנהלתם של שני הרשקו - מאמן נבחרת ישראל 
הלאומית לנשים ואלוף ישראל

ומאיר חקלאי - מאמן ג׳ודו בכיר בעל ניסיון רב 
בהדרכת ילדים ונוער. משתתפי החוג זכו בהישגים 

נאים ומדליות באליפות ישראל.
מיועד לגילאי 4 ומעלה.

מחיר חודשי: 150 ש"ח )ביטוח ונבחרת בתשלום נוסף(

       קראטה 

פעילות ספורטיבית שמקנה מיומנות בהגנה עצמית, ביטחון 
עצמי, קואורדינציה, שיפור ריכוז ותקשורת עם אנשים.

בהדרכת יגאל הורוביץ - מורה ומאמן מוסמך.
מיועד לגילאי ג' ומעלה.

מחיר חודשי: 200 ₪
)ביטוח ודמי חבר לארגון העולמי בתשלום נוסף(

       "האקדמיה לטניס כפיר ונמרוד" 

אימוני טניס ברמה גבוהה לכל הגילאים תוך יחס אישי 
ומקצועי, מיצוי הפוטנציאל הטמון בכל ילד, הקניית ההנאה 
ואהבת המשחק, שיפור כושר גופני וקואורדינציה, תחרויות, 
מחנות אימונים, טיולים, השתתפות במשחקי ליגה, טורניר 

משפחות ועוד...
טרום טניס- לגילאי 5-6

ילדים -7 ומעלה.
מסגרת הישגית-תחרויות, ליגות וכדו'.

אימוני מבוגרים-נשים, גברים.
בהנהלת נמרוד ברק - תואר ראשון בחינוך גופני ובמשפטים.

כפיר גונן - תואר ראשון בחינוך גופני מסטר  מנהל עסקים 
מחיר חודשי: 220 ש"ח

       אופני שטח 

חוג אופני שטח מפגיש את הילדים עם הסביבה ועם 
עצמם בדרך מהנה ומאתגרת.

תוך שיתוף, עזרה והתייחסות אחד לשני. שמירה על 
כללי בטיחות, רכיבה נכונה וטכניקת רכיבה. במהלך 

השנה נרכב עם ההורים ונצא למחנה רכיבה.

שעת המפגש משתנה בהתאם לשעת השקיעה.

בהדרכת ״נקודת מפגש״ - מדריכים בעלי הסמכה 
להדרכת קבוצות רכיבה.
מחיר חודשי: 200 ש"ח
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       חיטוב גוף ושריפת שומנים 

עבודה מאוזנת על קבוצות שרירים עם אלמנטים 
מהפילאטיס, שתורמת להצרת היקפים ושיפור המראה. 

מתאים לכל גיל ומותאם לכל בעיה פיזיולוגית. 

בהדרכת רותי טאובה - מדריכה מוסמכת.
מיועד לנערות ונשים. 
מחיר חודשי: 185 ש"ח

       פילאטיס 

שיפור היציבה, הגמישות, הכוח וחיזוק רצפת האגן, 
בשילוב אביזרים וטיפים קטנים שיעשו את כל ההבדל.

בהדרכת מיה מנדה - מדריכה מוסמכת.
מיועד לנערות ונשים. 
מחיר חודשי: 185 ש"ח

       יוגה 

חיבור של גוף ונפש. חיזוק ומתיחה של שרירים. 
איזון פנימי ויכולת להרפות ולהירגע מהמתחים 

ולחצי היומיום.

בהדרכת אורית רומנו - מורה מוסמכת מוינגייט.
B.A  בחינוך וסוציולוגיה. מומחית ביוגה נשית.

מיועד לנשים.
מחיר חודשי: 170 ₪

       כדורשת נשים 

משחק כדור קבוצתי, דומה לכדורעף. 
מאפייניו הידידותיים מאפשרים לכל אישה בכל גיל 
ובכול כושר גופני, ללמוד את המשחק ולהצליח בו.

   
מחיר חודשי: 185 ₪ 

)למשתתפת בליגה, ביטוח ורישום במחיר נוסף(

       רוקדים בכיף עם יוני יוסף 

בימי ד' במועדון הנוער  
בשעה 20:00 - רמה בינונית

בשעה 21:00 - מתקדמים
בהמשך השנה תיפתח קבוצת מתחילים

מחיר כניסה: 30 ש״ח
תשלום במקום.

       ציור 

לימוד טכניקות של ציור ורישום, כולל עומק, 
פרספקטיבה, אור, צל, צבע, הנאה ועוד. 

באמצעות פחם, עפרון, עפרונות צבעוניים, 
צבעי פסטל, אקוורל, צבעי אקריליק וצבעי שמן, 

מתוך התבוננות ומתמונות.

בהדרכת האמנית ליה קאופמן
מחיר חודשי: 300 ₪ )לא כולל חומרים(

חדש!



       תאטרון מבוגרים 

כלי המספק חוויה של יצירה, שחרור ואינטימיות.
בהנחיית מיכל מירון גלפז - מסטר 

מאוניברסיטת ת"א בתיאטרון.
המעוניינים מוזמנים להתקשר למיכל הבימאית.

מחיר חודשי: 270 ש"ח
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       הדרכת דיגיטל 

תחום השיווק הדיגיטלי – קידום אתרים אורגני SEO, קידום 
ממומן בפייסבוק, קידום ממומן בגוגל וכתיבה שיווקית.
בהדרכת ליאת מתתיהו לנדאו, מתמחה בקידום 

אורגני SEO באתרים בישראל ובחו"ל ומנהלת 
פרוייקטים דיגיטלים. לחלק מהמפגשים יגיעו גם 

מרצים מתמחים מעולם הפייסבוק והגוגל.
מחיר: 750 ₪ ל-5 מפגשים בני שעתיים כ"א.

חדש!        לימוד איטלקית למתחילים 

רוצים ללמוד איטלקית? עכשיו אתם יכולים!
חוג ללימוד השפה האיטלקית, כולל: דקדוק וקריאה 

עם דגש על הדיבור באיטלקית.
בהדרכת ליאת מתתיהו לנדאו, דוברת איטלקית 

שפת אם ושימשה בעבר מורה לאיטלקית ב"ברליץ".
מחיר חודשי: 190 ₪ )המחיר אינו כולל ספרי לימוד(

חדש!

       הגנה עצמית לנשים 

לשיפור התנועתיות והכושר הגופני, יכולת התמודדות 
עם מצבי לחץ ויכולת נטרול סכנה מידית.

עבודה בקבוצות קטנות.
בהדרכת אופיר הורוביץ, מאמן קראטה והגנה עמית 

בוגר וינגייט, מדריך צבאי להגנה עצמית.

       Up להשכלה – 
        המכללה המקומית 

מגוון רחב של קורסים בתחומי עניין שונים ובהנחיית 
המרצים הטובים בארץ. בנובמבר 2018 יפתחו 

הקורסים הבאים: בית ספר להורים, קלפי טארוט 
וסטיילינג אישי.למידה בקבוצות קטנות.

פרטים והרשמה: 054-3334926 
www.up-college.co.il ובאתר

חדש!
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       חבורת הזמר "יובלים"   תר

בניצוחו ובניהולו של אמיר פרוהליך
נפגשת כל שבוע לעבודה מוזיקלית על רפרטואר 

שמיועד ברובו עבור הטקסים המרכזיים של היישוב 
ומייצגת את פרדסיה באירועים שונים ברחבי הארץ.

החבורה מארחת בפרדסיה מספר פעמים בשנה, 
כנסים עם הרכבים מוזיקליים נוספים.

השנה סיימה החבורה עוד עונה מוצלחת ומתחילה 
תוכנית חדשה לעונה הבאה. חבורת הזמר פותחת 
שורותיה כבכל עונה  ומזמינה את שוחרי/ות הזמר 

לבוא ולהצטרף. למועמדים/ות תיערך בחינת קבלה.
המעוניינים מוזמנים לפנות לאגף החינוך במועצה.

מחיר השתתפות שנתי: 300 ש"ח.

תושבי פרדסיה מוזמנים להשתתף באירועי 
התרבות למבוגרים: מסיבות, חגים, הרצאות, 

טקסים, טיולים, ״שני בשניים״, קפה ורוח, ועוד. 
נשמח לראותכם באירועים השונים.

       כרטיסים מוזלים 
       להצגות תיאטרון   

מבחר הצגות של מיטב התיאטראות
לפרטים ערן חביב טל' 09-8985742, 050-6666449

       ״שני בשניים״   

מפגשים אחת לחודש בימי שני, במסגרתם הרצאות 
בנושאים שונים ומגוונים.

       קפה ורוח   

סדרת מפגשי תרבות. המתקיימים אחת לחודש, 
בימי א'. במסגרת המפגשים הרצאות של טובי המרצים, 

בכירים  בתקשורת, אנשי רוח ואמנים מהמוכרים 
והידועים בחברה הישראלית.

       חגים וטקסים   

ארועי היישוב בטקסים וחגים בשיתוף כל גורמי 
הקהילה, בהתאם לתוכנית הפעילות השנתית.

       הועדה למעמד האשה   

קבוצת נשים הפעילה בנושאי העצמה, 
נשים ותרומה לקהילה.

לפרטים והצטרפות: רונית איזנשטדט 052-7915444

       רביעי בצוותא   

בוקר של תרבות, חברה והנאה.
מפגש שבועי לנשים וגברים בספריה הקהילתית
"בית טלי", להרצאות בתחומים שונים ומגוונים: 

ספרות, מוסיקה, בריאות, זהות יהודית, משפט, יחסים 
במשפחה, תקשורת, אקטואליה... הכניסה חופשית.

בניהולה של עדי רבינר, בסיוע המחלקה לשירותים 
חברתיים ואגף החינוך.
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מנהלת הספרייה גילה קמחי
ספרייה קהילתית פרדסיה

רחוב החרצית 11
טלפון 09-8945312

פקס 153-9-8945312
pardesia@lib-isr.co.il מייל

pardesialibrary פייסבוק

       שעות פעילות   

ימים זוגיים בבוקר - ב׳, ד׳, ו׳ - 08:00-12:15
ימים אי זוגיים אחה״צ - א׳, ג׳, ה׳ - 15:30-19:15

       שירותי הספרייה   

מגוונים 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.

  אוסף סרטי DVD לכל הגילאים.

  עמדות מחשב המחוברות לאינטרנט.

  ייעוץ ביבליוגרפי ושירותי משרד.

  גישה לאתר סרטי איכות וסרטים תיעודיים.

  מאגר ספרים אלקטרוניים עם גישה מכל 
    מכשיר עם אינטרנט.

       שירותים בתשלום   

  הדפסות בשחור ובצבע

  צילום מסמכים

  משלוח פקס בארץ

  כריכת עבודות

  למינציה

       איך נרשמים   

מילוי הסכם התקשרות 

ובו פרטי כרטיס אשראי לפיקדון.

       הפעלות נוספות   

  שעת סיפור    ערבי שירה

  פגישה עם סופר/ת ויוצרים לנוער ולמבוגרים

  משחקי קופסא לכל הגילאים

   )המפתחים את הכושר הקוגנטיבי(

  פאזלים    תערוכות

  הרצאות ומפגשי תרבות שונים

  הצגת אוספים ותחביבים של תושבים

  סריקת מסמכים

קריאה למחשבה, היא כמו התעמלות לגוף
סר. ריצ׳ארד סטיל
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       ריקודי עם   

רוקדים בכייף עם יוני יוסף
יום ב' 17:00 במועדון "אפרסק"

מחיר:׳ חינם.

       זמן סיפור   

רפרטואר עשיר ואיכותי של סיפורים והצגות
בספרייה הקהילתית – בית טלי

מותאם לגיל הילדים 3-10
מחיר: 20 ₪ למפגש לילד/ה

       התעמלות לגיל הרך   

התוכנית בנויה בצורה תבניתית ובמשך הזמן ילדכם 
לומד להכיר את אופי השיעור.

נותן מענה ל שיפור העירנות באמצעות שימוש נכון 
ויעיל של חוש הראיה, השמיעה והמגע.

מעודד שיתוף פעולה עם חברים בקבוצה.
חיזוק שרירי היציבה, פיתוח קאורדינציה, כח וגמישות 

על ידי משחקים, משימות ותרגילים מוטוריים.
שימוש במסלולי תנועה המורכבים מציוד מוטורי ייחודי, 

המגרה את הילדים לפעול ומציב להם כל פעם אתגר.
בהדרכת חברת "פרוגרס"

מחיר חודשי: 200 ש"ח

       ליווי התפתחותי 
       לגיל הרך - מעגלי אימהות

הסדנאות מותאמות לתינוקות מגילאי לידה עד גיל שנה. 
בסדנאות נעסוק בשלבי ההתפתחות הסנסומוטורית 

של התינוק מגיל לידה והלאה, כלים להתפתחות 
בריאה ואיכותית ומענה לשאלות האימהות.

נתמקד בנושאים כמו:  שינה איכותית, מענה לבכי, 
שיטות מגע לצרכים שונים, תנועה והחשיבות שלה 

בהתפתחות, מערכת שיווי משקל ומערכות החישה ועוד. 
בנוסף, יתקיימו הרצאות של מרצים חיצוניים בתחום: 

עיסוי תינוקות, טיפול בצמחים, תזונה לתינוקות ועוד.. 
הסדנאות מתקיימות בקבוצות קטנות של עד 6 תינוקות, 

ומחולקות לפי שלבי התפתחות וגיל. 
בהדרכת אווה כהן - מלווה התפתחותית ומדריכת 
הורים, אבחונים פרטיים, סדנאות ומפגשי אימהות. 

עלות הסדנא: 60 ₪ למפגש בהרשמה מראש
)מפגש עם מרצים חיצוניים – 80 ₪(

חדש!
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       צהרוני המועצה ותכנית "ניצנים"          
       כיתות א'-ב'

צהרוני המועצה יעבדו גם השנה במסגרת תכנית "ניצנים" של 
משרד החינוך, המגדירה סל שירותים ותכנים מחייב לצהרונים 

בכול הארץ, תחת פיקוח מלא של משרד החינוך.
תוכנית המסגרת ותכני העשרה והפעילויות שנקבעו על ידי 
משרד החינוך הינם בסיסיים, אך המועצה תעשה מאמצים 

לשמור, ככל האפשר גם במסגרת ההפעלה החדשה על תוכנית 
פעילויות והעשרה איכותיות והולמות לרווחת התלמידים. 
בנוסף לדרישות הבסיסיות של משרד החינוך הרחבנו את 

שעות הפעילות של הצהרון עד השעה 17:00 במקום 16:00, 
הוספנו תקני כוח אדם ותגברנו את פעילות ההעשרה.

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, אך 
הצהרונים בשכבות גיל אלו יעבדו במתכונת ובמחירים 

דומים לצהרונים של כיתות א' – ב'.

מחיר
בכיתות א' – ב' – 785 ₪ לחודש )במקום 935 ₪ לחודש( 
המחיר המופחת מותנה בקבלת הסבסוד בפועל מהמדינה.

בחודש יולי, המחיר יעמוד על 935 ₪.
בגני הילדים ובכיתות ג' – 935 ₪ לחודש.

 
חופשות החגים

המסגרת החדשה של הפעילות בצהרונים אינה כוללת את ימי 
חופשות הלימודים בחגים. בכוונת המועצה להפעיל בימי חופשות 

החגים קייטנות לתלמידים שהוריהם יחפצו בכך. הקייטנות 
תפעלנה החל מהשעה 8:00 בבוקר ועד השעה 17:00. 

קייטנות אלו אינן מהוות חלק מהצהרונים.
הקייטנות בחופשות תפעלנה באופן שיתחשב ככל הניתן בצרכי 

ההורים כשהמחיר יעמוד על 65 ₪ ליום. 
לוח הפעילות יפורסם בתחילת שנת הלימודים.

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. תלמידי גני הילדים ותלמידי כתות ג' יוכלו 

להצטרף לצהרון לשלושה ימים קבועים בשבוע במחיר מופחת 
של 650 ₪ לחודש. אופציה זו אינה אפשרות לתלמידי כיתה א'–ב'. 
לתלמידים בגן הפיקוס ובגן חצב מוצעת הסעה מיוחדת בתשלום 

נוסף של 100 ₪ לחודש )העלות מסובסדת(.

מועדי ההרשמה
יש להירשם לצהרונים בטופס מקוון באתר המועצה, 
ניתן גם להירשם במחלקת הגבייה בשעות הפעילות. 

טלפון: 09-8946403, או 09-8945551.
הרשמה על בסיס מקום פנוי.

פרישה בסיום כל חודש, בהודעה בכתב.
מספר המקומות מוגבל! יתכנו שינויים.

מעון בפרדסיה מופעל מעון יום לגילאי 3–0, באחריות עמותת "אמילי" המוכרת על ידי משרד הרווחה. המעון מפוקח, בתעריפים 
שנקבעו ע״י המדינה, כולל הנחות לזכאים. לפרטים ולהרשמה יש לפנות למנהלת המעון: 09-7412432, או לטל. 08-9390328
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       "למידה בכייף" 

מרכז הלמידה פותח שעריו 
לילדי היישוב מגן חובה ועד כיתה ח'.

מה במרכז?

סיוע  בשיעורי בית 

למידה לקראת מבחנים 

סדנאות מוכנות לילדי גן חובה

ליווי ילדי כיתה א' בשנתם הראשונה במערכת החינוך

הרצאות להורים בנושאי חינוך מגוונים

איך במרכז?

שילוב עם עבודה מוטורית במרחב.

למידה חווייתית, פרטנית ובקבוצות קטנות  

שימת דגש על הרגלי למידה ואסטרטגיות ארגון. 

למידה עצמאית, תוך פיתוח יצירתיות וסקרנות.

אפשרות לפגישות אישיות הורה ומורה.

שיתוף ותאום עם הורים, גננות ובתי הספר.

מי במרכז?

רחלי בללי – רכזת מרכז הלמידה, מורה לחנ"מ 

ובוגרת תוכנית רמי כץ לעבודה עם ילדים בתחום 

החברתי ותחושתי.

מורות מקצועיות ומנוסות, סטודנטים מפרוייקט 

פר"ח ומתנדבים מתחום החינוך ומדעי ההתנהגות. 

שילוב בני נוער תיכוניים מהיישוב.

מחיר חודשי:
מוכנות לכיתה א' – פעם בשבוע 140 ש"ח

כיתות א' – פעם בשבוע 120 ₪

כיתות ב'- ח' פעמיים בשבוע 190 ₪

הרשמה ותשלום 
במחלקת הגביה במועצה 09-8946403

לפרטים נוספים 
ניתן לפנות לרכזת, רחלי בללי 050-4001388 
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הפסיכולוגים
נוית אופיר מנהלת השירות הפסיכולוגי 

וצוות הפסיכולוגיים. 
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(.

שרות פסיכולוגי משלים )שפ"מ(

  אבחונים פסיכו דידקטיים, 

  אבחונים פסיכולוגיים, 

  טיפול פסיכולוגי בכל הגילאים לרבות עבודה הורית, 

    גישור וליווי כולל עריכת הסכם גרושין. 

השרות בשפ"מ כרוך בתשלום.
תושבים חדשים מוזמנים לפנות להכרות וסיוע 

בתהליך הקליטה לילדים.

       שירות פסיכולוגי חינוכי 

שירות פסיכולוגי לילדים הורים, לצוותים חינוכיים 
וטיפוליים. תחנה מוכרת של משרד הבריאות והחינוך.

ניתן להתייעץ לגבי נושאים פסיכולוגיים, 
התפתחותיים וחינוכיים:

  שאלות התפתחותיות 

  גמילה 

  פרידה והסתגלות 

  טיפוח כישורים חברתיים

  עיכוב התפתחותי וליקויי למידה 

  גבולות ובעיות התנהגות 

  נושאים משפחתיים )אירועי משבר, גירושין, מחלה( 

  תקשורת ויחסים

  מעברים ממסגרת חינוכית אחת לשנייה 

  ילדים מוכשרים ומחוננים

  אבחון וטיפול פרטני וקבוצתי
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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 ומסוגלות כללית.
טל': 09-8947104

       ריפוי בעיסוק – 
       תרצה נצר / סיוון הרטמן   

אבחון וטיפול בקשיי תפקוד 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 העיסוקי של הילד לעצמאות 
בחיי היום יום, לפעילויות בבית, במסגרת החינוכית או 

מחוצה לה, למשחק, למידה ופנאי.

       הוראה מתקנת   

אבחון ואיתור של קשיי למידה. 
עוסקת 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   

אבחון ואיתור של קשיי למידה. 
עוסקת 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.

       תראפיה באומנות   

הטיפול באמצעות אומנות הינו תהליך טיפול-רגשי, 
בו האומנות משמשת דרך להבעה אישית, 

העברת רגשות ויצירתיות באמצעותם ניתן 
לעבד תכנים פנימיים וקונפליקטים שונים התורמים 

לשיפור הדימוי העצמי ויכולות תפקודיות בסביבה.
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       היחידה למאבק באלימות
       והתמכרויות 

 
היחידה פועלת להגברת החוסן הקהילתי ביישוב 

ומטרתה לצמצם מצבי סיכון, אלימות ושימוש לרעה 
בסמים ואלכוהול.

היחידה מקיימת הרצאות, סדנאות, הצגות וסיורים 
לבני הנוער ולמבוגרים.

פעילויות היחידה מפורסמות בערוצי הפרסום השונים 
ושל המועצה ואתם מוזמנים לעקוב ולהצטרף אליהן.

כמו כן, מספקת היחידה מידע וייעוץ אודות 
מצבי סיכון, גיל ההתבגרות וחומרים ממכרים.

בכל שאלה, בקשה או הצעה ניתן לפנות 
ל-ראש היחידה, רלי ארין 

בטל. 09-8302703
reli@pardesia.muni.il  או במייל

       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 בנית אמון, שמירה על כבוד הדדי ויצירת 

דיאלוג בגובה העיניים.

חברי הסיירת מסיירים )בזוגות או בשלשות(
בימי חמישי, בין השעות 23:30 עד 02:30, 

באזורי הבילוי וההתכנסות של בני–הנוער ביישוב.
לכל סייר יוצא לסייר בממוצע פעם בחודש – חודשיים.

בנוסף לסיפוק האישי והתרומה לקהילה, נהנים 
חברי הסיירת מהרצאות, סיורים, ימי גיבוש והעשרה.
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       בתוכנית לשנה הקרובה במועדון   

  השתתפות בטקסים יישוביים 
  מדצ"ים     קריוקי    סדנת ג'אגלינג

  סרט ופיצה    קבוצת קטרגל    ערבי מולטימדיה
  מבוכים ודרקונים    ימי כייף מחוץ ליישוב

  שיעורי עזר ועוד...    שחייה לילית    מסיבות 
  סדנאות העצמה    סדנאות בישול    הרצאות 

  התנדבויות    הכנה לצה"ל    סטיילינג 

       מועצת הנוער פרדסיה   

גוף נבחר ומייצג את כלל בני הנוער ביישוב ואחראי 
על הנוער בכל התחומים. מועצת הנוער פועלת 

להפנמת ערכי הדמוקרטיה ועידוד בני הנוער 
למעורבות חברתית שותפות ואחריות בקהילה. 

מועצת הנוער מורכבת מנציגים בכל שכבות הגיל שבין 
ז'-י"ב, מתחומים שונים הפועלים ביישוב כגון: תנועות 

נוער, חוגים, ליגות וכו'. 
מועצת הנוער משמשת כפרלמנט שבאמצעותו מופקים 

אירועים למען בני הנוער עפ"י צורכיהם. 
המועצה מורכבת מוועדות הפועלות בתחומים שונים 

לשיפור איכות חייהם של בני הנוער  ביישוב מתוך 
מטרה לתרומה לקהילה.

בני הנוער מוזמנים להגיש את מועמדותם 
למועצת הנוער היישובית.

       מדצ"ים   

הכשרת המד"צ מהווה נדבך חשוב ביותר בהכשרת 
בני הנוער כמנהיגים צעירים משום שבהדרכתם הם 
באים לידי ביטוי במגוון של כישורים ויכולות שכל 

חברה אנושית שואפת להם.
המד"צ מקבל על עצמו להדריך,להנהיג ולהוביל 

קבוצה חברתית של צעירים ממנו,
במסגרות הקהילתיות השונות. 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.

       מועדון הנוער - הרימון 17   

מועדון הנוער פתוח במהלך שנת הלימודים מידי יום 
)למעט יום ג'( החל מהשעה 16:00-20:00 וביום ה׳ בין 

השעות 16:00-24:00 במתכונת ״לילה לבן״. במקום 
תוכלו ליהנות מסדנאות העשרה, אירועים, מסיבות, 

הופעות, קורסים ועוד. במהלך החופש הגדול המועדון 
פועל במתכונת קיץ: המועדון פתוח בשעות הערב 

והלילה המאוחרות, ופעמיים בשבוע מתקיימת שחיה 
לילית בקאנטרי פרדסיה.

עמוס צ'יקובסקי מנהל יחידת הנוער
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       הנוער העובד והלומד   

הנה התנועה הגדולה והמגוונת בישראל.
לתנועה 650 סניפים בכל רחבי הארץ ומתחנכים 

בה למעלה מ80 אלף בני נוער יהודים,
ערבים ודרוזים מהעיר הקיבוץ והכפר.

חבריה מתחנכים לערכי הציונות, אחריות חברתית, 
שוויון וקבלת השונה.

התנועה פועלת בפרדסיה זה למעלה מ- 30 שנה 
והתחנכו בה מאות בוגרי הישוב.

השנה, חוגגת התנועה 90 שנות חינוך, הדרכה 
וחברות ומזמינה אתכם להיות חלק מהמשפחה.

בואו להיות חלק מקבוצה, לשחק, ליהנות ולשנות 
ביחד בכל יום שלישי ושישי.

כתובת: סמטת הדרור
שלישי  16:00-20:00
שישי  14:00-18:00

שעות הפעולות לפי השכבות יפורסמו 
בתחילת שנה.

       בני עקיבא   

בואו והצטרפו לסניף בני עקיבא לפעילות חינוכית, 
תרבותית ואיכותית באווירה מסורתית.

       הצופים   

תנועת הצופים העבריים בישראל היא תנועת נוער ציונית 
שיעודה להקים ולפתח מסגרות חינוכיות-ערכיות,

בהן יפעלו ילדים ובני נוער בכל רחבי הארץ, במגוון 
פעולות חברתיות וחווייתיות המהוות עבורם מקור 

לפיתוח אישי, בילוי והנאה.
ימי הפעילות – שלישי ושישי.

פעילות התנדבות )מחויבות אישית( לכיתות י', י"א 
למען צה"ל, משא"ז, קשישים, נוער ונזקקים. 

הפעילות מתקיימת ביישוב ומחוצה לו.
משפחת שבט לביא מזמינה את כול ילדי פרדסיה 

להצטרף למשפחה וביחד לחוות ולהתנסות 
בפעילויות ערכיות ומשמעותיות.
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       מועדון גיל הזהב, הגיל השלישי   

מועדון חברים

בואו להשתתף וליהנות ממבחר חוגים ייחודיים 
שיותאמו לבקשותיכם.

מועדון חברים פתוח 4 ימים בשבוע אחה"צ 
ימים א'-ד' במרכז יום לקשיש. 

חוגים קבועים

התעמלות - זיוה לבצלטר
שילוב אומנויות – הילה מור

ברידג' – רוני הרצקה )בתשלום נפרד(

אנו מעוניינים להעשיר את מגוון החוגים 
במועדון חברים. הנכם מוזמנים להציע 

שינויים ורעיונות לפעילויות.
פתיחת חוג מותנית במינימום 10 נרשמים. 

טיולים והצגות בתשלום

נסיעה לחמי געש 
)מותנה במינימום 10 משתתפים(.

יציאה לטיולים ליעדים נוספים 
מותנית במינימום משתתפים.

פעם בשנה נסיעה ל-5 ימים לים המלח.
בנוסף יתקיימו הופעות של אמנים 

וערבי תרבות במועדון הקשיש .  

       מרכז יום לקשיש   

מרכז יום לקשיש - העמותה למען הקשיש
לאוכלוסייה המבוגרת: 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.

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.
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פעילויות העשרה

התעמלות צפיפות עצם, מוסיקה, דרמה, תראפיה, 
מלאכת יד, שילוב אומנויות, התעמלות משולבת, 

מרפאה בעיסוק, מחשבים, יוגה, רוי-אביירטו, 
שחמט, משחקי חברה, בינגו, יציבות ושיווי משקל, 
פיזיותרפיה, אקטואליה, הרצאות בנושאים שונים 

ועוד אירועי חגים.

סטודנטים מספרים סיפורים ואקטואליה בהתנדבות.
דברי תורה מפי חננאל כהן מידי יום א' בהתנדבות.

טיפולים אלטרנטיביים  יינתנו לקשישים ע"י 
מתנדבים מהקהילה.

סוציולוגית אירגונית מרצה ומנחה קבוצות. 

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.

פיזיותראפיה

3 פעמים בשבוע בשעות הבוקר 
בימים א', ג', ה' ע"י פיזיותראפיסט מוסמך.

2 פעמים בשבוע בשעות הבוקר 
בימים ב', ג', ה' ע"י עובדת סוציאלית.

האגף לתשושי נפש

מתפתח ונותן מענה לקשישים תשושי נפש.

פעילויות העשרה

התעמלות, יוגה, מוסיקה, דרבוקות וכלי נגינה, 
צביעה, ציור ויצירות, משחקי חברה, משחקי שולחן, 

בינגו, רוי-אביירטו, אפייה, כלים טיבטים, עבודה 
פרטנית, תמונות מספרות, סיפורים ושירי שבת.

לפרטים נוספים סוניה יהודה מנהלת מועדון חברים 
ומרכז יום לקשיש

טלפון: 09-8946669 טלפון נייד: 050-5681530

קשישים המעוניינים יוכלו לקנות ארוחת צהרים 
מלאה ארוזה בתיאום מראש



יריד חוגים ופעילויות 26.8.18 בשעה 17:30 בגן הבנים

טלפון שם המדריך שם החוג

052-2400427 נדב שאלתיאל כדורסל ליגה

052-8788269 יוסי אלקבץ כדורסל ליגה

052-3269911 יונתן ליבנה  כדורסל ליגה

050-7829304 רחלי מעיין כדורשת נשים ליגה

054-6688740 אורי גור לגו אתגרי

050-6948496 אווה כהן ליווי אימהות ותינוקות

050-7156863 יפה גמליאל  מוסיקה

09-8946403 שמואל / דינה מחלקת גביה

09-8947104 תרצה נצר מרכז טיפולי

09-8946669 סוניה יהודה  מרכז יום וגיל הזהב

050-4001388 רחל בללי מרכז למידה

052-4824366 אינה פלדשטיין משחקי חשיבה ותכנות בכיף

052-4280087 דורלי רוזנשטיין סדנאות הורים

09-8945312 בית טלי  ספריה

054-9011063 גילאור גל סקרץ׳ ג'וניור

052-2446355 סיון סירי פטאנק ילדים ונוער

054-7368377 מיה מנדה פילאטיס

054-2241000 כרמלה ולטר פלאי מדע וחקר החלל

09-8940867 דינה הרוש צהרון בי"ת

09-9562168 דליה מלר צהרון גנים

054-6328000 ליה קאפמן ציור למבוגרים

054-5838032 כרם גבע קפוארה

050-5642560 יגאל הורוביץ קראטה

050-5362302 יוני יוסף ריקודי עם

09-8948408 נוית אופיר  שירות פסיכולוגי

052-8556000 יעל המלי קוגן תאטרון ילדים ונוער

052-5793151 מיכל מירון-גלפז תאטרון מבוגרים

טלפון שם המדריך שם החוג

09-8949234 דוד הב / מיכאל פורת אולם ספורט

054-4600565 אירית לב זוהר אופנה ואמנות שימושית

050-9777097 מנש ליבשטיין אופני שטח

050-2007766 אמיר בורוכוביץ אלקטרונאי צעיר

054-6543745 אלון "החוגים של חוגלי" אנגלית / אסקייפ

054-3334926 המכללה המקומית אפ להשכלה למבוגרים

052-2783114 ורד מונטאלגרה ג'אז

054-2152162 סיון חקלאי ג'ודו

054-2190812 אופיר הורוביץ הגנה עצמית לנשים

052-8619117 ליאת מתתיהו  הדרכה דיגיטלי ולימוד איטלקית

054-4290412 סרגיי פטייב הוקי גלגיליות

052-2809647 אתי רוזנצויג המרכז למחול

052-3915039 אילנה אוסטרובסקי התעמלות אומנותית

052-8759050 איתי שובל-פרוגרס התעמלות לגיל הרך

050-9949433 סוזי גבאי  חבורת הילדים

050-5501301 רותי טאובה חיטוב גוף

09-7601433 הארה–"אורן חן" טיסנאות ותעופה

050-4555354 ממריאים–דני קינן טכנו-טריק

052-3988406 נמרוד ברק וכפיר גונן טניס

052-6658848 אורית רומנו יוגה למבוגרים

054-2152160 עינב מוצרפי כדורגל-עמותה

050-3997777 לירן דיין כדורגל - בי"ס

054-2203349 יניב מדר כדורגל - ליגה

052-3364393 גילה מגיד כדורסל

052-8415858 ארז חוטר כדורסל בי"ס וליגה

050-2436015 ניר גלפז כדורסל ליגה


