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 /ותיקרים /ותתושבים

 . בפתח כבר פ"תש שנת

 והטבע הקהילה את המציבה, בעירנו העדיפויות סדרי בראש ניצבים, והקהילה הפנאי תרבות, החינוך

 המעניק, איכות של בית העיר של בהיותה מתגאים השרון הוד בעיריית אנו. העירונית העשייה במרכז

 . ומגוונים עשירים פנאי תרבות בחיי המאופיין ביותר הגבוהה ברמה שירות העיר לתושבי

 הספורט מתקני בפיתוח רבות השרון הוד עיריית משקיעה, החוגים בתוכניות הרבה ההשקעה לצד

 מועדון לצעירים מקום -הבאר, לוותיקים הוד מרכז, השלישי הגיל לבני יקינטון בית. הציבור ומבני

 . ועוד תחומי הרב האומנויות מרכז, שלנו העירוני הנוער

: השונות העירוניות במסגרות המתקיימים החוגים מגוון אודות מלא פירוט תמצאו שלפניכם בחוברת

 מגוון את מקיפים החוגים. ולנשים השלישי הגיל לבני, לבוגרים, לנוער, לילדים, ופעוטות להורים חוגים

 חוויתי מפגש תוך מעשירים מתכנים ליהנות הזדמנות ומהווים העיר תושבי של והעניין החיים תחומי

 . והמנחים המדריכים ומיטב העיר תושבי עם ואיכותי

 במהלך להתקיים הצפויים והחוגים הסדנאות, הקורסים אודות המידע מלוא את תמצאו בחוברת

 למגוון להירשם ניתן, לנוחיותכם. השרון הוד של השונים והאומנות התרבות, החינוך במוסדות השנה

 . העירוני האתר דרך מקוון באופן חוגים

 נוסף מנדבך באמצעותן וליהנות המוצגות בפעילויות חלק לקחת מכם ואחד אחת כל מזמינים אנו

 . הענפה העירונית העשייה של ומעשיר

  במרכז וטבע קהילה – השרון הוד עיריית



 , רב שלום

 הספורט וחוגי האירועים, הפעילויות מגוון את הכוללת החוגים חוברת את בפניכם להציג שמח אני

 צרכים ובעלי הזהב גיל, בוגרים, נוער, הרך מהגיל, המשפחה לכל המתאימים שונים בענפים

 .מיוחדים

 הספורט ולאירועי לפעילויות התאריכים את ושריינו עליה שמרו, חיוני מידע מכילה החוברת

 .המרכזיים

 ומתקני תשתיות בהקמת רבים משאבים השרון הוד עיריית השקיעה האחרונות השנים במהלך

 .בעיר םהשוני הספורט בענפי ולתנופה להישגים המובילים, ספורט

 מגרשי, האולמות, הספורט מתקני. השרון-הוד העיר בחיי מרכזי מקום מהווה בספורט העיסוק

 ועומדים  פתוחים הפאמפטראק ומתחם הסקייטפארק העירוני הספורטק, המשולבים הספורט

 .עת בכל לרשותכם

 מקומות 700 עם בגין ספר לבית בסמוך ספורט אולם להקים השרון הוד עיריית החליטה השנה

 .הראשונים הספורט מרכז את ולשפר לשדרג ובנוסף ישיבה

 העשרה חוגי במגוון חלק לוקחים ומבוגרים נוער, ילדים ואלפי רבות ספורט פעילויות נערכות בעיר

 המאפשרים ספורט וימי תחרויות, מרוצים, צעדות: כגון, השנה במהלך הנערכים עממיים ובאירועים

 בפרויקט ממשיכים אנו.  עליו החביבים הספורט בענפי ויכולותיו כישוריו את לבטא ואחד אחת לכל

 1000 מעל חלק לוקחים בו, החינוך משרד בשיתוף העיר בכל' ד כיתות לשכבת השחייה  לימוד

 .שנה מידי ותלמידות תלמידים

 חטיבות, היסודיים הספר בתי דרך, הגן מגיל החל הספורט את ולהעצים להזניק דואגת השרון הוד

 של רחב מגוון השנה לאורך מקיימת הספורט רשות, הוותיקים העיר לתושבי ועד והתיכונים הביניים

, וארציים סיפריים בית טורנירים, הספר בבתי ספורט מפעלי דוגמת ממוקדים יעד לקהלי פעילויות

 . העיר ולוותיקי למבוגרים חוגים

 לאימהות הורים לליגות שנה כבכל להצטרף מוזמנים התלמידים הורי ספרית הבית מהגאווה כחלק

 .הספר בתי במזכירויות מתקיים הרישום, וכדורשת כדורסל, כדורגל הספורט בענפי ואבות

 .העירוני האתר דרך מקוון באופן מתאפשר השנה לחוגים הרישום לנוחיותכם

 העממי בספורט וההישגים התנופה להמשך ידכם על יוצעו אשר ורעיון יוזמה כל לקדם קשובים אנו

 ממעגל חלק ותהיו הענפה בפעילות חלק לקחת שתמשיכו תקווה אני. בעיר התחרותי ובספורט

 .בספורט העיסוק

 תמיכתם על במלאכה העוסקים ולכל, כוכבי אמיר, העירייה לראש  להודות מבקש אני זו בהזדמנות

 .השרון בהוד בריא חיים ואורח הספורט וטיפוח לקידום הרבה ותרומתם

 ומהנה פורייה פעילות שנת בברכת 

  הספורט רשות דור, מנהל-בן יצחק



  ומכשירים קרקע התעמלות

 ותנועה התעמלות נבחרת

 תופיע השנה במהלך. ועוד קפיצות, טבעות, מתח, ארגז: ומכשירים קרקע תרגילי ושיפור לימוד

 החוג. וארציות אזוריות בתחרויות ותשתתף הספורט רשות באירועי העירונית ההתעמלות נבחרת

  6-18 בגילאי לבנות ומיועד ריקוד שיעורי כולל

 'א ממלכתי ספורט ובמרכז רבין ספורט במרכז' ד - ו' א ימי

 עתידים ספורט במרכז' ה - ו' ב ימי

 052-7871759: נוספים לפרטים 240₪:  בשבוע אימונים 2  ₪ 160:  בשבוע פעם

 אומנותית התעמלות

 של טכניקות שילוב, ויציבה עצמית משמעת, גופני כושר, יצירתיות, קואורדינציה, כוח, גמישות פיתוח

 שנה בסיום. וסרט אלות, חישוק, חבל: כגון מכשירים ועבודת מוסיקה בשילוב בלט, אקרובאטיקה

 . הארץ ברחבי בתחרויות העיר את מייצגת אשר השרון הוד לנבחרת להבחן ניתן ראשונה

 4-12 בגילאי לבנות מיועד

 עתידים ספורט מרכז'  ד-ו' א ימי

 רבין ספורט מרכז' ה-ו' ב ימי

 אלון יגאל ספורט מרכז'  ה-ו' ג ימי

 054-6498987  אליזבט:  נוספים לפרטים  ₪ 240:  בשבוע אימונים 2 ₪ 160:  בשבוע פעם

  ואקרובטיקה קרקע התעמלות

 בעלת מוסמכת קרקע התעמלות ומדריכת בחינוך B.ed, גופני לחינוך מורה: צוקרמן ורד בהנהלת

 לימוד. גלגלונים, ידיים עמידת, גלגול: כגון יסוד מיומנויות לימוד. ואימון בהדרכה שנה 25 של ניסיון

 סביבה, אישי יחס, עצמי בטחון רכישת, בביצוע ודיוק בגוף שליטה, למתאימות מתקדמים אלמנטים

 . הדרים באולם 16:00 מהשעה' ד-ו' א בימי בשבוע פעמיים או פעם. כיף של ואווירה בטוחה

 Veredzukerman@gmail.com  5947425-050  צוקרמן ורד: נוספים לפרטים . 10-5 לגילאי

 ומחול תנועה

 אור קרן - המחול משכן

 וכוריאוגרפים רקדנים או בתחום אקדמאית הכשרה בעלי המורים צוות. ר'תג קליין קרן של בניהולה

 : עיקריים סניפים 2 המחול למשכן. בינלאומיות להקות יוצאי מקצועיים

.  09-7427070  טלפון  ,18 פדויים רחוב, ראשונים הספורט מרכז: ההרשמה ומשרד ראשי סטודיו

 מודרני אז'ג ומסלול הופ-היפ  ',ד-'א לכיתות חוגי אז'ג מסלול, ובוגרות צעירות להקות, מורחב מסלול

 וכיתות הרך גיל מסלול 09-7759933': טל 33 הדר כפר דרך, תחומי הרב האומנויות מרכז .לנשים

 . קבוצה לפתיחת במינימום מותנה. יסודי

 בלט מושגי, יציבה, גמישות על עבודה, בסיסית טכניקה לימוד, משולב ריקוד - אז'ג  ראשונים שלוחת

, חובה גן לגילאי מיועד. ואביזרים תלבושות, ילדים אגדות,  דימויים, ומהנים קצביים ריקודים ולימוד

 חוויה, עצמי בטחון הבונה ולבת לאם משותף קבוע שיעור בנות אימהות אז'ג! חדש 17:00'  ג בימי

 טרום לבנות מיועד . במה על וריקוד קצב חוש, גמישות, משקל שיווי משכלל.  איכות וזמן חיובית

 לכיתות מיועד .וריקוד גמישות, טכניקה על עבודה אז'וג קלאסי בלט17:45'  ג בימי  ואימהות חובה

 להוסיף ניתן. ומקצועי מחייב מסלול  אז'ג,  מודרני מחול, קלאסי בלט 'ה בימי בלט', ג בימי אז'ג'. ב-'א

 בלט להוסיף ניתן'. ז', ו', ה', ד', ג לכיתות מיועד. תחרותי הרכב, הופ והיפ מצוינות מסלול, בלט

 קבוצת לפי'  )א בימי -' ו', ה', ד', ג לכיתות מיועד הופ היפ תחרותי הרכב, הופ והיפ מצוינות מסלול

 שעות לפי' )ד בימי ב"י-'ז לכיתות מיועד הופ יפ'ג בימי ומעלה' ז לכיתות מיועד אקרובטי אז'ג (גיל

 לנערות מיועד . והפילאטיס מהבלט אלמנטים עם שרירים ועיצוב חיזוק פילאטיס בר (ורמה גיל קבוצת

 לחיים אימון 'ג בימי. וכיף ריקוד בשילוב אינטנסיבי חיזוק עבודת power dance  'ג בימי, ונשים

 . 'א בימי. ולנשים לנערות מיועד. חיים ואורח תזונה, קרן בהנחיית
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  'ט-'ח כיתות -אור קרן אנסמבל להקת ' ח-'ז כיתות -אור קרן צעירה להקה  להקות

 ב"י-'י כיתות -ייצוגית - or company  להקת 'י-'ט כיתות -בוגרת - or company  להקת

 מנהלת השתתפות ואישור קודם ניסיון המצריך ומקצועי מחייב מסלול ,בוגרות ולהקות צעירות להקות

 ניתן .  אז'וג רפרטואר,  מודרני מחול,  קלאסי בלט של חובה שיעורי כולל המסלול . הספר בית

.  אקרובטי אז'ג, תחרותי הרכב, הופ היפ, פוינט ונעלי  קלאסי בלט של בחירה שיעורי  להוסיף

 'ד-ו' א בימי . גיל  לפי רק לא ריקוד רמת לפי שיבוצים, ומעלה' ז כיתות לרקדני מיועד המסלול

 לאחר וטריו דואט, סולו בריקודי ארציות לתחרויות הניגשות מוכשרות רקדניות תחרותי הרכב קבוצת

 חיזוק עבודת -  Power Dance  20:00'  ב בימי. לנשים מיועד  - מודרני אז'ג שיעורי .אודישן

  ' ג בימי. וכיף ריקוד בשילוב אינטנסיבי

 netstudio@bezeqint-mailto:kerenor. או 7427070-09: נוספים לפרטים

  סיגל סטודיו

 בהנהלת ומקצועיות למחול אהבה חינוך על דגש שימת תוך ב"י כיתה ועד מהגן למחול הספר בית

, תחרויות סדנאות, ומקצועי אישי יחס, המורים מיטב עם מחול שיעורי מגוון. חיפה בלט בוגרת סיגל

 .משפחה גם שהוא לסטודיו להצטרף בואו. ועוד כנסים

 052-5582899 בנבנשתי סיגל: נוספים לפרטים  רבין באולם' ד-ו' ב', א בימי מתקיים

. ומלהיב אנרגטי, ייחודי אימון יחד היוצרים פשוטים ריקוד וצעדי לטיניים מקצבים של שילוב  זומבה

 שריפת משיגים אימון של בשעה, ופיטנס אירובי של אלמנטים לצד והנאה כיף של בקצב זומבה אימון

 וקבוצת למבוגרים זומבה קבוצת . היום לכל שנשארות מטורפות ואנרגיות וחיטוב עיצוב, קלוריות

  ₪ 240: בשבוע פעמיים₪  160:  בשבוע פעם. הירוק הספר בית ספורט מרכז . לילדים זומבה

 052-3182222   מורן: נוספים לפרטים

 היושבים לבוגרים ייחודי ריקודים חוג. דרי ולימור יהל דוד בהדרכת בתנועה מתגלגלים חוג

 052-5915015 שגב סתיו: נוספים לפרטים 22:30 – 20:30 השעות בין' ד בימי, גלגלים בכיסאות

 צרכים עם ולילדים גלגלים בכיסאות הישובים לילדים ייחודי ריקודים חוג בתנועה כוכבים

 שגב סתיו, סולומון טל בהדרכת. תומכת חברתית מסגרת מהווה החוג. מוטוריות ובעיות מיוחדים

  תשלום ללא החוג 18 – 6 לגילאי מיועד .פעילויות מגוון בנוסף. אברהם ותבל

 050-6990844 לימור: נוספים לפרטים

 ותורמות הוריהם בנוכחות ביטחון לילדים המעניקות משותפות הרקדות וילדים הורים הרקדות

 לילד תורם ההורה. ההורים מחיזוקי מידי משוב ולקבל ה/עצמו את להעריך ה/הילד של ליכולת

 המשפחתית מהמסגרת שונה במסגרת זאת ועושה, ובדיבור במגע, בחיוך, עין בקשר, בקשב

 מומחה, ברגיל לוי ר"ד: בהנחיית  עתידים הספורט באולם שבוע מידי מתקיימת  ההרקדה .הרגילה

 . חינם הכניסה . הריקודים אופי בזכות' ו כיתות עד שנתיים מגילאי מתאים .הילדים ריקודי בתחום

 050-5304319  לוי: נוספים לפרטים

 - הדרך ואמצע נוסטלגיה .שעברה מהשנה ממשיך, עם לריקודי חוג  למתחילים עם ריקודי

 מנוסים, ותיקים, מקצועיים מדריכים - במחול״ ״צוות עם לרקוד ללמוד בואו .לתמיד שיישארו ריקודים

  (.שרון״ ״אריאל) הירוק הספורט באולם 20:30 משעה ה׳ יום בכל .ונמרצים

  052-6088660 אבנר איריס:  נוספים לפרטים

mailto:kerenor-studio@bezeqint.net


 לחימה אומנויות

 למחוננים הפנימייה ובוגר ישראל אלוף, רובין שניר בהדרכת. ודו'לג הגבוה הספר בית קאן קודו

 משותפים ואימונים ילדים הורים אימון, פתוחים ימים, אימונים מחנות, תחרויות. וינגייט במכון בספורט

 רביעית שנה ודו'בג ישראל באליפויות זהב מדליות מחזיקי קאן קודו חניכי. בארץ שונים מועדונים עם

 ריכוז, עצמית משמעת, חברתיים כישורים, גופנית מודעות שיפור, גופני כושר מקנה ודו'הג. ברציפות

 מיועד רהספ ובבית בגן היכולות את משפר ובכך ה/הילד של העצמי הביטחון את מעלה. לחימה וכוח

 ספורט מרכז'  ה-ו' ב בימי .נבחרת וקבוצות מתקדמים קבוצות, ומעלה 5 מגיל מתחילים לקבוצות

  ₪ 240: בשבוע פעמיים  ₪ 160: בשבוע פעם .ראשונים

 רובין שניר 05203253545 פדויים רחוב, ראשונים מרכז: נוספים לפרטים

, קואורדינציה מקנה ודו'הג . ישראל נבחרת בסגל וחבר ישראל אלוף, רובין שניר בהדרכת ודו'ג

 . גבוהה עצמית ומשמעת מעולה גופני כושר, עצמית הגנה, מהירות, ביטחון, זריזות, כוח

 שופט, 5 דאן שחורה חגורה, לחימה אומנויות מאמן, מוזס ניב מאסטר של בניהולו טאקוונדו מוזס

 שיפור, וריכוז בקשב שיפור, עצמית משמעת, עצמי ביטחון מקנה החוג. וינגייט מכללת בוגר, בינלאומי

 הערכה, כבוד, מצוינות, ארץ לדרך חינוך. הכתפיים חגורת חיזוק, והמוטוריקה הקואורדינציה ביכולת

  .עתידים ספורט באולם מתקיימות הפעילויות .ועוד עצמית

 050-3773885 ניב, 077-3373885: נוספים לפרטים

, עצמי ביטחון מקנה החוג. הראשון מהצעד החל ותומכת חמה באווירה .הררי ינון: בהדרכת ודו'ג

-ו' ב בימי  ומעלה 4 לגילאי מיועד. חרום במצבי התגוננות ויכולת גופני כושר, גבוהה עצמית משמעת

   ₪ 240:  בשבוע פעמיים,  ₪ 160: בשבוע פעם .הירוק הספר בית ספורט במרכז' ה

 052-3166177 ינון:  נוספים לפרטים

 ותומכת חמה באווירה ודו'ג ללמוד בואו השרון הוד ספיריט פייטינג אגודת – ודו'לג ס"ביה

  . הראשון מהצעד החל ילדכם את ילוו אשר, המאמנים טובי הדרכת

 .תחרותית קבוצה, בלבד לבנות קבוצה, ונוער לילדים ודו'ג חוגי: הרך לגיל ייחודית תכנית  ודוטף'ג

 ס"ביה, השחר ב"חט, רבין הספורט מרכז, עתידים הספורט מרכז: הפעילות במוקדי מתקיים

   www.myjudo.co.il באתר או 6379991-052 אורית: נוספים לפרטים נאמן נווה לאומניות

 052-2991002 אלחייני מעיין

 המרכיבים על המבוססת, לבן כחול עצמית הגנה שיטת. 6 דאן, טוביס רן בהדרכת הישרדות דניס

 החוג. וחם קר בנשק התקיפה סוגי כל נגד עצמית הגנה וטכניקות יטסו'וג'ג, ודו'ג, קרטה של העיקריים

 בוגרי. ומשמעת עצמית שליטה, עצמי בטחון מקנה. חיים וסכנת לחץ במצבי התמודדות יכולת משלב

' ד-ו' א בימי50 ועד 5 מגיל ולבנות ניםלב מיועד. הביטחון בכוחות מפתח בעמדות משמשים השיטה

  ₪ 240: בוגרים עלות,  ₪ 220: עלות  .ראשונים ספורט במרכז

 054-5533444 טוביס רן: נוספים לפרטים

KENDO - קנדו יפנית בחרב הסיוף אומנות – Kendo - אומנות הינה", החרב של דרכה" פירושו 

 העיסוק. יטסו'קנג או המסורתי היפני הסיוף מיומנויות על המבוססת, בחרבות מודרנית יפנית לחימה

 עקרונות עם עמוקים לחימה אומנויות ערכי המשלבת ונפשית פיזית מאתגרת פעילות היא בקנדו

 נוקשה אימונים משטר דרך נמרצת רוח טיפוח, והנפש הגוף לעיצוב תורם. הספורט מתחום פיזיים

  הירוק ס"ביה ספורט במרכז' ה-ו' ב בימי . האנושי והכבוד האדיבות הערכת, לשיפור ושאיפה

  054-6455506 פשה:  נוספים לפרטים  ₪ 270:  עלות

www.myjudo.co.il%20%20


. המיוחדים הצרכים בתחום והתמחות גופני בחינוך שני תואר בעל, ארי-לב רועי בהנהלת קפוארה

 לשיפור תורמת. עצמית והגנה אקרובאטיקה, מוסיקה המשלבת ברזילאית לחימה אומנות

, ילדים קבוצות, ומעלה א׳ לכיתות מיועד . והתנועה הקצב יכולות, העצמי והביטחון הקואורדינציה

  . ובוגרים נוער

   ₪ 260 'דק 60 בשבוע פעמיים, ₪ 200 דק 60, 180': דק 45 בשבוע פעם

  י"תל ספורט מרכז' ה-ו' ב בימי, לפיד ספורט מרכז' ד-ו' א בימי

 054-4275022 באום טל  052-2345934 רועי: נוספים לפרטים

 אייר - האוויר מזרון על אקרובאטיקה לימוד. באום טל בהדרכת לעוף לומדים - אקרובאטיקה

, ומעלה א׳ לכיתות מיועד. בטוחה בסביבה ולבנות לבנים האקרובאטיקה יסודות למידת. טראק

  לפיד ספורט במרכז' ג בימי. ומתקדמים מתחילים קבוצות – ובוגרים נוער, ילדים קבוצות

 052-2345934 רועי:  נוספים לפרטים. ₪ 180: עלות

 גמישות, כוח, וזריזות קואורדינציה: מפתח הסיוף! השרון הוד של הסייף למשפחת הצטרפו סייף

 עם ללמוד בואו. הדדי וכבוד מוסר ערכי, ומיקוד ריכוז יכולת מהירה והחלטה ניתוח יכולת, וסיבולת

.  רוסיה אלוף פעמים 3 – שפרוכמן שמעון בהדרכת וחמה משפחתית באווירה, בארץ הטובים הסייפים

 . שילה ספורט במרכז ומעלה 6 מגילאי ובנות לבנים מיועד

 052-2219187 שפרוכמן שמעון: נוספים לפרטים

. בעולם והרצינית החזקה הקרטה שיטת, קיוקושינקאי קרטה ישראל. מקאי גבי בהדרכת קרטה

 השנה במהלך. לחץ במצבי התמודדות ויכולת גופני כושר, קואורדינציה, עצמי בטחון מקנה השיטה

  ₪ 240: עלות  5-18 לגילאי מיועד .וארציות פנימיות תחרויות יתקיימו

 052-6017272 מקאי גבי: נוספים לפרטים  הדרים ספורט במרכז'  ד-ו' א בימי

   ולגדולים לקטנים

 עושים ואנחנו! השרון להוד והגלים הים את להביא החלטנו, הביקוש עקב גלים גלישת חוג! חדש

 עם ואיכותיות קטנות קבוצות. הצפון הצוק בחוף קאנטרי לגלישה ס"ביה - ביותר הטובים עם זאת

 בכפוף. תשלום בתוספת השרון מהוד וחזור הלוך להסעות אפשרות. ציוד כולל שלנו המדריכים מיטב

  .ניסיון ובעלי מתחילים. ומעלה 7 לגילאי מיועד .המשתתפים' למס

  15:00-17:00/  13:00-15:00/  10:00-12:00  בשעות' ו יום  16:00-18:00 בשעות'  ה', ב', א ימי

 בשבוע לפעמיים ח"ש 490(, שעתיים) בשבוע לפעם ח"ש 320 : השרון הוד לתושבי מיוחדת עלות

  העירוני באתר, השרון הוד הספורט רשות: הרשמה (שעות ארבע)

 www.countrysurf.co.il  או 8804131-052: נוספים לפרטים

 וזריזות מהירה חשיבה, ריכוז המפתח אולימפי ענף. הישגי וגם עממי גם שולחן טניס! חדש

 .בתחרויות השתתפות. המאמנים טובי בהדרכת. לחץ במצבי העמידה כושר את ומשפר, תגובה

 0508224510 יוסי:  נוספים לפרטים

 מאמן, דגה אמיר של המקצועית בהדרכתו. הגוף וחיזוק הנאה של שילוב כדור למשחקי הכנה

 היכולת ושיפור הילד להתפתחות תרגילים בשילוב ומהנים מאתגרים כדור משחקי .לילדים מוסמך

 עצמי ביטחון ופיתוח משקל שיווי, הגופני הכושר חיזוק, תנועה פיתוח, קואורדינציה, המוטורית

   ₪ 160: עלות  שילה ספורט מרכז'  ג בימי 4-8 לגילאי מיועד .וסוחפת שמחה באווירה

 050-7736796 דגה אמיר: נוספים לפרטים

 פוטבול שמזכיר תחרותי ספורט ענף הוא פריסבי אולטימייט  שנתי פריסבי אולטימייט חוג

 טכניות, פיזיות יכולות בתוכו ומשלב לצפייה מאד מהנה, באירועים ומלא מהיר ספורט. אמריקאי

 האימונים את. חוויתם לא שעוד בצורה פריסבי להכיר בואו . כאחד וקבוצתיות אישיות ואסטרטגיות

, חוץ משחקי, גיבוש ימי יתקיימו הפעילות שנת ובמהלך ישראל מנבחרות ומאמנים שחקנים יעבירו

www.countrysurf.co.il


 160: בשבוע פעם   9-18 לגילאי מיועד . כשעתיים האימון משך  -' ד', ב בימי .ואירועים טורנירים

 052-6479044 קציר ירון: נוספים לפרטים ₪ 240: בשבוע פעמיים, ח"ש

. ריצה ומאמנת גופני לחינוך מורה עמי בן איריס בהדרכת !יכול אחד כל לרוץ - השרון הוד רצי

 למתחילים, שונים שטח בתנאי מגוונים ריצה אימוני, ומהנה מאתגר ארוכים למרחקים ריצה חוג

  בשבוע פעמיים   ₪ 160 בשבוע פעם: עלות .בשבוע פעמים 3, וחצי שעה האימון משך. ולמתקדמים

 052-2654289 איריס: נוספים לפרטים  .₪ 280 בשבוע פעמים 3   ₪ 240

 הייצוגית הלהקה מאמנת, שחר מרחבקה קרין בהדרכת גלגיליות על אומנותית החלקה

 על דגש. קבוצתיים למופעים אירופה באליפות שלישי ומקום ישראל אלופת, חולון של תחרותית

 מתקדמים, מתחילים ברמות ומעלה 4 לגילאי מיועד .צוות ועבודת יציבה, קצב חוש, קואורדינציה

' ה בימיאלון  יגאל ספורט במרכז' ב בימי ₪ 240: בשבוע פעמיים,  ₪ 180: בשבוע פעם . ומבוגרים

 050-3717170 קארין:  נוספים לפרטים. 'א ממלכתי ספורט במרכז

 יסודות לימוד. הלבן בספורט ולהתנסות לבוא אתכם מזמין לטניס הספר בית גיל לכל טניס

 רכישת, גופני כושר פיתוח לצד קואורדינציה שיפור, המשחק ומיומנות טכניקה שיפור, הטניס משחק

 לבנים מיועד. 'א בממלכתי הפתוח במגרש. המשחק ואהבת ספורטיביים ערכים הקניית עצמי בטחון

 050-4567178 מורן טלי: נוספים לפרטים  .ומעלה 6 מגיל ובנות

 בספורט להתנסות כולם  את ומזמין שעריו את פותח השרון הוד הטניס מרכז לטניס הטובים

 .והגילאים הרמות בכל ומבוגרים נוער, לילדים ופרטיים קבוצתיים אימונים מקיים הטניס מרכז !הלבן

 ₪ 285:  עלות  . במגדיאל" עתידים" פארק לב במרכז' ה -ו' ב בימי או'  ד -ו' א בימי בשבוע פעמיים

 054-7614343 כלו מוטי:  נוספים לפרטים

 מורים שני עם מתבצעת החוג פעילות. ומהנה אתגרי התעמלות חוג  אתגרית התעמלות פרוגרס

. חשיבה באמצעות ומשחקים מוטוריות משימות עם להתמודד ולומדים מתרגלים הילדים .בקבוצה

  ₪ 195: עלות. הירוק ס"ביה ספורט במרכז' א בימי.  נפרדות גיל בקבוצות  6 – 3 לגילאי מיועד

 052-8759050 איתי: נוספים לפרטים

 אלו בימים קולט המובחרות וליחידות לצבא הכנה פרוייקט ליחדיו הטובים- קרבי כושר יחדיו

 לפרטים בנות לקבוצת מסלול! חדש. ומנהיגותי משמעותי שירות לשרת שרוצים ב"י-א"י תלמידי

 052-2997726 אדיב אריק: נוספים

 הליבה שרירי חיזוק על דגש. ויוגה מתיחות, הפילאטיס מעולם אלמנטים ומתיחות מזרן פילאטיס

 מיועד. ומפרקים גב לבעיות והקלה התנועה טווח הגדלת, גמישות, נכונה יציבה, מתיחות, והגב הבטן

 ניסיון עם מקצועית מדריכה, נח שירילי בהדרכת.  קודם בניסיון צורך ואין ומצב גיל בכל וגברים לנשים

 052-8199551: נוספים לפרטים. רב

 תאוצה שתפס ותחרותי חברתי אופי בעל קבוצתי משחק הינו הכדורשת משחק נערות כדורשת

 וללא, ומשקל לגובה קשר ללא, נערה לכל מתאים המשחק. פופולרי להיות והפך האחרונות בשנים

   ₪ 160: עלות  .השחר ספורט באולם' ב בימי. קודם בניסיון צורך

 052-4201500 דנית: נוספים לפרטים

 ראש, בתנועה לשיקום, וכושר לספורט מומחית, בכירה מורה ,רחלין דנה בהדרכת יוגה ויניאסה

, המשקל שיווי, הגמישות לשיפור זורם תרגול, והנפש הגוף בין הקשר הידוק. בוינגייט פילאטיס תחום

 בין' ב בימי .יוגה במזרן להצטייד יש. ועוד הנשימה, הריכוז כושר, הכוח, היציבה, הקואורדינציה

  .054-6500239 רחלין דנה: נוספים לפרטים .רבין הספר בבית בסטודיו 19:00-20:15 השעות



 שיפור, וקבוצתי פרטני ללימוד, באופניים רכיבה מועדון פותחים אנו אופניים מועדון! חדש

 מוגבלויות לבעלי אופניים חוג יצירת, בנוסף. ארציים רכיבה באירועי והשתתפות, רכיבה מיומנויות

 052-3969276 ינאי אבינועם: נוספים לפרטים אופניים ברכישת צורך אין. מיוחדים וצרכים

  לוותיקים ספורט חוגי

 חיזוק על עבודה. השדרה עמוד כל ולאורך במפרקים תנועה טווחי לשיפור תרגילים מזרון פילאטיס

 33 הדר כפר דרך, תחומי הרב האמנויות מרכז. 8:00-8:45 א׳ ימי .והגב הבטן

, השרירים והגמשת חיזוק. העצם לחיזוק התנגדות על המבוססים תרגילים בריאותית התעמלות

 הרב האמנויות מרכז  8:30-9:15 ד׳ ימי  8:45-9:30 א׳ ימי. נכונה ויציבה משקל שיווי על עבודה

 33 הדר כפר דרך, תחומי

 גופנית פעילות לבצע יכולת לה ושיש זמן לאורך לעמוד המתקשה לאוכלוסייה מיועד כיסא על שיעור

 דרך, תחומי הרב האמנויות מרכז  7:40-8:25 ד׳ יום.  בוורלי בהדרכת. מזרון על ושכיבה בעמידה

 050-2337370 בוורלי: נוספים לפרטים. 33 הדר כפר

 ההתעמלות, גלנד דני בהדרכת פילאטיס בשילוב בריאותית התעמלות בריאותית התעמלות

 .השרירים וחיזוק נכונה יציבה, התרגול במהלך נשימות על הקפדה תוך הגוף חלקי כל על ממוקדת

 054-4309150 דני:  נוספים לפרטים עתידים ספורט מרכז  בבוקר 7:45 -ב' ד-ו' ב ימי

 מדריך בליווי והנעה הנאה המשלב וספורטיבי חברתי מפגש  שולחן בטניס העיר ותיקי ליגת

  .הראשונים בחטיבת הבוקר בשעות' ד-ו' א בימי . עלות וללא

 09-7759613 העירונית הספורט רשות: נוספים לפרטים

 מרובה הנאה משלב. בוטינסקי'ז בדרך הפטאנק במגרשי המשוחק צרפתי כדורת משחק פטאנק

  .הבוקר בשעות' ד-ו' א בימי . עלות וללא גופנית פעילות עם ביחד

 09-7759613 העירונית הספורט רשות: נוספים לפרטים

 ספורט ומועדוני עמותות

 בכדורעף להפעלת 1994 בשנת הוקם השרון הוד וחינוך ספורט מועדון וחינוך ספורט מועדון

 הילדים,  בכדורעף הספורט לכיתות כהכנה' ו-'ד בכיתות ילדים חוגי והפעלת הראשונים ב"בחט

 איגוד של לפעילות מוסינזון ספר ובית השרון הוד מכבי למועדון מצטרפים' ט כיתה שמסיימים

 ונחשב וארציות מחוזיות אליפויות לעשרות המועדון זכה השנים במהלך. הנוספות והליגות הכדורעף

 . הקמתו מאז ישראל במדינת והטובים הגדולים לאחד

 ועד נערים מגיל כדורעף שחקני פעילים ובו 1981 בשנת הוקם כדורעף השרון הוד מכבי מועדון

 קבוצת הכדורעף איגוד של בליגה קבוצות 10 ישחקו במועדון 2019-20 הבאה בעונה.  לבוגרים

 במדינת והמצליחים הגדולים המועדונים 3 בין נחשב המועדון נשים העל בליגת נשים וקבוצת גברים

  .שנה 20 מזה ישראל

 וזכתה העל בליגת שנים 3 שיחקה. ל"ז סמוכה אלון ש"ע הכדורעף בתחום פועלת העמותה -אליצור

 מועדון לייצור מטרתה. הלאומית בליגת משחקת האחרונות השנים 3 במשך. המקצועי האיגוד בגביע

 .מסורתי-הדתי לציבור בעיקר הגילאים לכל כדורעף

, בוגרות/בוגרים: מחלקות 3-מ מורכב. 22-ה השנה זו פועל המועדון כדורסל – השרון הוד מכבי

 באיגוד תחרותיות קבוצות 27 משחקות המועדון תחת. לכדורסל ספר בית, נערות/נוער מחלקת

   .בארץ הגדולים לאחד נחשב המועדון. הכדורסל



 ולימוד אימון קבוצות המונה, גבוהה ארצית ברמה תחרותית ספורט אגודת העירוני השחייה מועדון

 ובתחרויות השונות באליפויות מרשימים להישגים הגיעה האגודה.  והגילאים הרמות בכל שחייה

 .מרשימים להישגים שזוכה טריאתלון מועדון גם פועל המועדון תחת. ובינלאומיות ארציות

. לכדורגל התאחדות במסגרת בליגה מתחרה, בכדורגל הבוגרים קבוצת השרון הוד ספורטאי

 .הדר נווה העירוני במגרש מתקיימים המשחקים

 בכל מהנה פעילות ולאפשר הכדורגל יסודות את ללמד הספר בית מטרת  לכדורגל ספר בית

 שחקנים. השכנות בערים לכדורגל ספר בתי מול ומשחקים טורנירים יתקיימו השנה במהלך. הרמות

 מקום. לכדורגל ההתאחדות במסגרת שמתחרות הנוער מחלקת של הליגה לקבוצות יועברו מתאימים

 ערכת יקבלו פעילות חודשי 10 -ל הנרשמים .בעיר הספר ובבתי צבי בגני הכדורגל מגרשי: הפעילות

 09-7440867: נוספים לפרטים .וכדור עצם מגני, תיק, גרביים, תלבושת: הכוללת אימון

 להשתתף אתכם מזמין העירוני הכדורגל מועדון הנוער מחלקת -העירוני הכדורגל מועדון

 בגילאי מוכשרים שחקנים: להצטרף מוזמנים. לכדורגל התאחדות של ונוער לילדים סדירות בליגות

 השרון בהוד הענף להתקדמות שתתרום רחבה תשתית עם נוער מחלקת לבנות במטרה 17-10

 לפרטים .צבי ובגני הדר בנווה הכדורגל במגרשי: הפעילות מקום. הבוגרת לקבוצה עתודה ותשמש

 09-7440867: נוספים

 מתקן הציבור לרשות להעמיד בכדי רבים משאבים הושקעו העירוני בספורטק השרון הוד ספורטק

 בספורטק/ הגילאים לכל והפנאי הספורט תרבות בתחום רחב מענה נותן אשר מודרני ספורט

 ורולר לגלגיליות החלקה מגרש וכן וכדורסל רגל-קט למשחקי תכליתיים - רב משולבים מגרשים

. ידיים רחבות מדשאות בשילוב זאת כל, מוצלים כושר מתקני, חופים עף-כדור מגרשי. בליידס

  .העירונית הספורט רשות עם בתיאום במגרשים השימוש

 התיכון שביל רחוב  ובייקרים סקוטרים, לסקייטרים אקסטרים פארק השרון הוד סקייטפארק

  (העירוני בספורטק)

  :פעילות זמני

 14:00-22:00 'ה –' א ימי

 10:00-20:00שבת  12:00-22:00 'ו יום

   20:00-22:00: השעות בין בייקרים   שבת', ו', ה ימי

 השבוע כל 22:00 השעה עד דולקת התאורה

 מגני, ורכוסה שלמה קסדה,  וסגורות שלמות נעליים: אישי מגן בציוד להשתמש חובה 

 .ידיים כפות מגני, מרפקים

 הכניסה בשלט שמופיעים כפי בפארק הפעילות הוראות אחר למלא להקפיד יש. 

-ו( תלוליות) R0llers הכולל, לאופניים טבעתי רכיבה מסלול אתגרי אופניים פארק – פאמפטרק

Berms (מוגבהים סיבובים ,)דיווש ללא מהירות ויצירת התקדמות הינה בו התנועה עיקרון כאשר ,

 העירוני האתר. הרוכב של אינרציה של ושימור יצירה תוך, מתוזמנות גוף תנועות בעזרת רק אלא

  .עתידים לפארק סמוך. הגילאים לכל ומתאים ולמנוסים למתחילים מסלולים שני כולל



 ספר בתי הורים ליגות

 היא הליגה מטרת. השרון בהוד הספר ובתי הספורט לרשות משותפת יוזמה הינה ההורים ליגות

 הורים שילוב י"ע ספרית-הבית המערכת ובין התלמידים הורי בין עמוקה ומעורבות יחידה גאוות ליצור

 את מכתירים בסיומה השנה כל לאורך מתקיימת הליגה. והנופש הספורט בפעילויות

  .אלופות/האלופים

 .לומדים ילדכם בו הספר בתי ובמזכירויות 09-7759613 הספורט רשות: נוספים לפרטים

 בתי תלמידי אימהות בהשתתפות העירונית הספורט רשות י"ע מנוהלת נשים כדורשת ליגת

, גופני לכושר תורמת הליגה. השנה במהלך בזו זו ומתחרות המתאמנות קבוצות 14-כ פעילות. הספר

 כל בפני פתוחה הכדורשת ליגת. יחידה וגאוות חברתי מפגש, היכרות, לספורט חינוך, אישית דוגמא

 ספורטיבית יכולת או כשרון, מוקדם בידע צורך אין. בה מפעמת הספורט שרוח מי לכל ומיועדת אימא

 כר הליגה מהווה, בנוסף. קבוצתי במשחק מהנה ספורטיבית לפעילות נפלאה הזדמנות. מיוחדת

 .הקהילה למען ועשייה להתנדבות

 השחקנים. העירונית הספורט רשות ידי על מנוהלת בכדורסל האבות ליגת  בכדורסל אבות ליגת

 פרויקט. ילדיהם לומדים שבו הספר בית את מיצגים והינם הספר בבתי הלומדים לילדים אבות הינם

 בהוד הליגה פעילות. העיר מרחבי הספר לבתי המשתתפים ובין, לתלמידים ההורים בין המשלב

 הספורט ענף במסגרת קהילתי בספורט חלק ולקחת מהבית לצאת העיר לאבות מאפשרת השרון

 ספורטיבית בפעילות ולצפות להגיע המשפחה לבני מאפשרת הפעילות. בארץ המוביל הקבוצתי

  . והגינות ספורטיביות על המושתתת כדורסל חווית לחוות, תחרותית



 השרון בהוד ספורט אירועי

 ספטמבר

 3.9  17:30 העירוניים הספורט חוגי להצגת משפחתי הפנינג, מגדיאל פארק -חוגים הפנינג. 

 העיר ברחבי הספורט חוגי פעילות תחילת 

 אוקטובר

 ספורט לפרחי סדנאות. 

 הספר בבתי טורנירים. 

 25.10.19 -"בינלאומי הליכה יום" 

 נובמבר

 ל"ז רון יוסי ש"ע כדורעף טורניר 

 דצמבר

 27.12  - הארץ מכל לספורטאים פתוח תחרותי/  עממי מרוץ,  השרון הוד מרוץ 

 ינואר

 הביניים חטיבות בנים כדורסל אליפות 

 אימהות כדורשת טורניר תחילת 

 פברואר

 אשר שלבבורסקי ויפתח סבן שיקו של לזכרם מרוץ. הדרים תיכון בשיתוף ר.י.ש.ל מרוץ 

 באסון שנהרג שי וליאור בלבנון נהרג אשר חיון רונן של, ישוב בשאר המסוקים באסון נהרגו

 יפתח, שיקו התחנכו בו הדרים תיכון הספר בית תלמידי משתתפים במרוץ. ברומניה המסוק

 המרוץ בתום. השרון בהוד לבנים יד ברחבת ומסתיים ישוב בשאר מתחיל המרוץ. וליאור רונן

 .הדרים בתיכון זיכרון טכס מתקיים

 מרץ

 הילדים לגני ספורט יום 

 ל"ז גריידי ירין ש"ע כדורעף טורניר. 

 מצטיינים לספורטאים מלגות והענקת לספורטאים הוקרה ערב 

 אפריל

 למשפחות אופניים הפנינג 

 פסח חופשת ונוער ילדים רגל-קט טורניר 

 ב"חטה רגל-קט אליפות  



 מאי

 בישראל הספורט שבוע 

 הילדים אולימפיאדת  

 ל"ז בללי עומרי שם על וכדורסל כדורגל טורניר 

 השבוי הנווט ארד רון של הולדתו בעיר למסורת הפכה" רון עם צועדים, "השרון הוד צעדת .

 צעדה. לשחרורו שנעשים והמאמצים, רון של בשבי נפילתו סיפור על מידע מקבלים הצועדים

 היסטוריים אתרים דרך הצועדים עוברים הצעידה במהלך. המשפחה בני לכל מיועדת

 בתום, המסלול לאורך שהוקמו הפעלה בנקודות לעצור ויכולים מרהיבים הליכה במסלולי

 .וכובע מדליה, תעודה מקבל צועד כל הצעדה

 יוני

 החוגים ילדי כל בהשתתפות בחוגים הפעילות שנת לסיכום ספורט חוגי סיום מסיבת 

 .השנה במהלך הלמידה והצגת החוגים ילדי הופעת. והוריהם

 אימהות כדורשת אליפות גמר 

 אבות קטרגל אפילות גמר 

 אוגוסט יולי

 מצוה בר שנתון כדורגל משלחת  

 בפארקים ספורט פעילויות – קיץ אירועי  

 העולמית הילדים אליפות ICG 

 ירח ליל טיול 

  פ"תש לשנת בחוגים החופשות מועדי

 10.10.19 –' ה 8-9.10.19 'ד', ג כיפור 2.10.19 –' ד 29.9-1.10.19 ' ג', ב', א השנה ראש

 22.10.19 –' ג 13-14.10.19 'ב', א סוכות

 22.10.19 –' ג 20-21.10.19 'ב', א עצרת ושמיני רבה הושענה

 כרגיל פעילות חנוכה

 12.3.20 –' ה 10-11.3.20 'ד', ג פורים

 16.4.20 –' ה 8-15.4.20 ' ד –' ד פסח

  20.4.20 18:30 פעילות סיום –' ב השואה יום ערב

  27.4.20 18:30 פעילות סיום –' ב הזיכרון יום ערב

 30.4.20 –' ה 28-29.4.20 'ד', ג העצמאות ויום הזיכרון יום

 31.5.20 – א 28-29.5.20 'ו', ה שבועות

 30.6.20 שלישי יום הפעילות שנת סיום

 תשלום נהלי

 שווים תשלומים 10 -ב אשראי כרטיס או קבע בהוראת ויתבצע שנתי הוא לחוג התשלום. 

 הספורט ובמרכזי העירוני באתר לשלם ניתן 

 מהתקופה לחלק או, בנפרד חודש לכל לשלם אפשרות אין. 

 תשלום הסדרת לאחר רק תתאפשר לחוג כניסה. 

 ביטולים יתקבלו לא, ביטול טופס גבי על האולם מנהל אצל רק יתבצע בחוג פעילות ביטול 

 דרך

 הקבוצה למדריך בהודעה או הטלפון. 

 חודש לאותו במלואו הסכום יגבה הביטול הוראת ניתנה בו בחודש. 

 בחוג השתתפות ביטול עבור החזרים לקבל ניתן לא אפריל חודש מתחילת החל. 



 ספורט מרכזי

 09-7405927  18 פדויים חובר הראשונים

 1709-7452461 ק'קורצ יאנוש רחוב עתידים

 09-7405034 4 בוטינסקי'ז רחוב הדרים

 09-8853702 15 פשוש רחוב רבין

 09-7664517 2  סולד הנרייטה רחוב 'א ממלכתי

 09-7446506 46 משאבים רחוב אלון יגאל

 09-7452961 36 השחר רחוב השחר

 09-7481390 1 ציון אסירי רחוב שילה

 09-7423079 4 גולומב חובר  י"תל

 09-7450541 34 השחר חובר לפיד

 09-7402382 12 הגדול אלכסנדר רחוב נאמן נווה

 09-7429842 5 וייצמן עזר רחוב שרון אריאל

 העיר וברחבי נוער במועדוני משולבים ספורט מגרשי

 החוגים בפעילות מותנים במגרשים השימוש שעות, התושבים לשימוש פתוחים הספורט מגרשי

 במקום

 4 בוטינסקי'ז רחוב הדרים, ק'קורצ יאנוש רחוב עתידים, 18 פדויים רחוב הראשונים

 46 משאבים רחוב אלון-יגאל, 2  סולד הנרייטה רחוב 'א ממלכתי, 15 פשוש רחוב רבין

 4 גולומב רחוב י"תל, 1 ציון אסירי רחוב שילה 36, השחר רחוב השחר

   12   הגדול אלכסנדר רחוב נאמן-נווה, 5 וייצמן עזר רחוב שרון אריאל, 34 השחר רחוב לפיד

 סאלד הנרייטה רחוב גיורא,  הגולם רחוב, העם בית עמל גיל, 12 הדרים רחוב רעות

 השקמים רחוב השקמים, הים יורדי רחוב צבי גני, ח"הפלמ רחוב הדר נווה

  1200 מתחם 11 מאיר גולדה רחוב בגין מנחם



 בטבע כושר מתקני

 בוטינסקי'ז רחוב עונות 4 פארק 

 ההכשרות פינת הפרדס רחוב עונות 4 פארק 

 התיכון שביל רחוב ספורטק 

 הים יורדי רחוב צבי-גני 

 ק'קורצ יאנוש רחוב עתידים פארק  

 השחר רחוב השחר פארק 

 ק'קורצ יאנוש רחוב עתידים ב"חט 

 פדויים רחוב הראשונים ב"חט 

 הגיבור רחוב השחר ב"חט 

 ק'קורצ יאנוש רחוב רמון תיכון 

 בוטינסקי'ז רחוב הדרים תיכון 

 סולד הנרייטה רחוב צורים ס"בי  

 אשכול פינת פדויים רחוב פדויים 

 רמתיים דרך פינת בוטינסקי'ז רחוב בוטינסקי'ז 

 גוריון-בן רחוב האם גן 

 המזלות גלגל רחוב המזלות גלגל גן 

 הימים ששת רחוב הפקאן גן 

 החרמון רחוב הגולן גן 

 מגדיאל דרך מגדיאל פארק 

 המעלה יסוד רחוב המעלה יסוד גן 

 המוסדות רחוב גיורא ציבורי גן 

 הפרסה רחוב הפרסה 

 1 עמל רחוב שרונים עמל תיכון   

 ציבורי גן 1200  מתחם 

 החרש רחוב ש"הוד אקולוגי פארק 

 השקמים רחוב השקמים ס"בי   



 וקהילה נוער, תרבות

 ,יקרים ותושבים תושבות

 על שקדנו  וקהילה נוער, תרבות באגף. כולנו של היומיום מחיי נפרד בלתי חלק היא הפנאי תרבות

 הפעילות את' המזלג קצה על' מציגה זו חוברת. ואחד אחת לכל שתתאים ועשירה מגוונת פעילות

 המציעה מצטיינת וקהילה נוער יחידת פועלת השרון בהוד. המשפחה לכל מציעים שאנו התרבותית

 בהתאם השנה. צעירה ויזמות נוער לקידום יחידה, נוער בתנועות פעילות,  הכשרה קורסי הנוער לבני

 רחב מגוון באמצעות והצעירים הנוער תחום והורחב דגש הושם, בראשה והעומד העירייה למדיניות

 אלה כל. בקהילה להתנדבות ייחודית תוכנית גם כמו וצעירים חיילים, לנוער ייחודיות הכשרות של

 הקיימת מהמציאות ולהתנתק חומריים הישגים אחרי המטורף המרוץ את לעצור לכם לאפשר נועדו

 בתקווה העבודה תכניות בבניית עינינו לנגד אלה את שמים אנו.  ולרוח לנפש מזור קצת ולתת

 .במלאכה העוסקים לכל להודות ברצוני זו בהזדמנות. הפעילויות ממגוון שתיהנו

 ,  בברכה

 וקהילה נוער, תרבות מנהל, שבת רון

 2019-2020  מרכזיים תרבות אירועי לוח

  אוקטובר

 תשרי חגי

  נובמבר

 רבין לרצח הזיכרון יום לציון והסבלנות הדמוקרטיה יום

  רשותית נוער מנהלת – הסיגד חג

 דצמבר

 חנוכה אירועי

 ינואר

 בשבט ו"ט אירועי

  הבינלאומי השואה יום

 פברואר

 הנוער תנועות כנס

  קיד אנס'צ

 מרץ

 פורים אירועי

 עירי על שלג

  אפריל

 אביב אירועי

 מימונה

 מצרים יציאת מופע

 בסלון זיכרון

 ולגבורה לשואה הזיכרון יום טקס

  האיבה ופעולות ישראל מערכות לחללי הזיכרון יום טקס

  לזכרם שרים ערב

 ובאנדרטאות העלמין בבתי האיבה ופעולות ישראל מערכות לחללי זיכרון טקסי

 עצמאות חגיגות



 מאי

 שבועות אירועי

 הנוער שבוע

 יוני

 הספר שבוע

 מתנדב לנוער הוקרה טקס

 מתגייסים כנס

 גאווה אירועי

 יולי

 קיץ אירועי

 בירה פסטיבל

  מלגות חלוקת טקס

 אוגוסט

  קיץ אירועי

 ספטמבר

 שנה פתיחת אירועי

  חדשה התחלה – קונצרט



 וקהילה לנוער היחידה

 את נותנת אשר וצעירים לנוער מקצועית יחידה מפעילה ונוער אירועים, לתרבות המחלקה

 . ויוזמת מעורבת קהילה בונה המחר מנהיגי עם וביחד המותאמות והפעילויות ההזדמנויות

 אישיות יכולות לפיתוח אפשרויות שמזמנות פנאי לפעילויות להצטרף הנוער בני כל את מזמינים אנו

 .הברוכה מהעשייה חלק ולהרגיש להשתייך, שונים בתחומים וכישורים

 09-7759615 אשר נעמי: וקהילה לנוער היחידה מנהלת

 הקניית באמצעות, ובמדינה בעיר המחר מנהיגי את ולקדם לפתח מטרתנו  הנוער ותנועות מנהיגות

 שלוקחים נוער בני לאלפי להצטרף אתכם מזמינים אנו. למעשה הלכה חברתית לעשייה וחינוך ערכים

 אנו בנוסף. בעיר הפועלות הנוער ותנועות המנהיגות תוכניות, והנוער התלמידים במועצות חלק

: הפרויקטים בין. ובביצוע בהפקה פעיל חלק לוקחים הנוער בני במהלכם רבים נוער אירועי מקיימים

 רחוב מסיבות, שלטון חילופי יום, העירוני הנוער חודש, לנוער קיץ אירועי, נוער להרכבי מוסיקלי ליווי

  !ולהשפיע להוביל בואו. ועוד

 09-7759615 נפתלי חיים: מנהיגות תחום ראש

 נציגי. בעיר הנוער בני של והמייצג הנבחר הגוף היא השרון בהוד הנוער מועצת  עירונית נוער מועצת

 נציגי – הנוער ותנועות הספר בבתי התלמידים מועצות י"ע דמוקרטיות בבחירות נבחרים המועצה

 מקבלי מול הנוער בני את מייצגים, בעיר הנוער מנהיגות של החנית חוד את מהווים המועצה

 פרויקטים והובלת הנוער לבני אירועים הפקת, השונות העירייה בוועדות שותפים, ברשות ההחלטות

 – בבאר ראשון בימי לשבוע אחת מתקיימת המועצה מליאת ישיבת. בעיר הנוער בני לכלל ערכיים

 . לצעירים המקום

 בשיתוף מתקיים הקורס. צעירים מדריכים להיות נוער בני המכשיר שנתי דו קורס עירוניים צים"מד

 מעורבות על דגש שימת תוך הדרכה מיומנויות החניכים רוכשים במסגרתו, ונוער חברה מנהל

 של בסופו. מחוזי מסכם בסמינר החניכים משתתפים הכשרה שנת כל בתום. בקהילה חברתית

-'ח כיתות לתלמידי מיועד .השרון הוד ועיריית החינוך משרד מטעם מדריך תעודת מקבלים התהליך

  09-7759615  צים"ומד הדרכה רכזת: נוספים לפרטים '.ט



 הנוער ואירגוני תנועות

. בעיר נוער בני לאלפי משיכה מוקד המהווים, פורמליים לא, מחנכים גופים הינן הנוער תנועות

 מחנכות  הנוער תנועות. בה החברים ונער נערה כל של החופשית בחירתם היא בתנועה החברות

 השרון בהוד. בחשיבותן הכרה מתוך ולסבלנות לדמוקרטיה, הארץ לאהבת, חברתיים לערכים

, לתת, קרמבו של כנפיים, עקיבא בני, והלומד העובד הנוער, הצופים: נוער וארגוני תנועות פועליםת

 .ל"קק של הסיירות וחוגי איגי,  הישראלי הנוער אות

, ודמוקרטיה לשלום החותרת באווירה מתחנכים בקינים התנועה חניכי והלומד העובד הנוער

 הפעילות.  בחברה מלא זכויות לשוויון התנועה של המתמדת החתירה את ומדגישה לזולת המחנכת

 ומחנה הקייצת מתקיימת הקיץ בחופשת. קבועים מדריכים עם ושישי שלישי בימי מתקיימים בקינים

 (.עתידים חינוך מרכז) הנשיאים וקן( השקמה רחוב) רמתיים קן: קינים שני פועלים השרון בהוד. הקיץ

 

 הצופים

. המדינה של החינוך בחוקי ביטוי לידי באים אשר ולאומיים חברתיים לערכים המחנכת נוער תנועת

 הארץ רחבי בכל נוער ובני ילדים יפעלו בהם, ערכיות-חינוכיות מסגרות ולפתח להקים הוא ייעודה

 במהלך. ולהנאה לבילוי, אישי לפיתוח מקור עבורם המהוות חווייתיות חברתיות פעילויות במגוון

 קיימת.  הקיץ מחנה מתקיים הקיץ ובחופשת וסיורים עילויותפ, לטיולים יוצאים החניכים השנה

 בשיתוף מיוחדים צרכים עם ילדים קבוצת פועלת איתן בשבט– בחברה שונות לאוכלוסיות התייחסות

-16:30 השעות בין קבועים מדריכים עם ושישי שלישי בימי מתקיימת הפעילות .צורים ס"ביה עם

18:30   

 . בספורטק פועל געש ושבט, עתידים במרכז איתן שבט פועל השרון בהוד

 תורה לחיי חבריה את המחנכת, חלוצית-דתית נוער-תנועת היא עקיבא בני תנועת עקיבא בני

 בבניינה חלוציים תפקידים ולמילוי ישראל ומדינת ישראל ארץ לאהבת, כולו העם לאהבת, שלמים

 התורה על הבנויה יהודית מדינה של החזון הגשמת לקראת, והרוחנית החומרית ובהתפתחותה

 משרדי מאחורי) גמלא בן רחוב, עקיבא -בני בסניף ושבת שלישי בימי מתקיימת הפעילות. והמסורת

 (. העירייה

 בתנועה. קונסרבטיבית-המסורתית התנועה של הנוער תנועת הינה ם"נוע הנוער תנועת ם"נוע

 ם"נוע תנועת .הישראלית ובחברה המסורתית בתנועה  נוער ומנהיגות מעורבות טיפוח על שוקדים

 . י"תל הספר בבית ושישי שלישי בימי פעילה

 צרכים ובלי עם לילדים הנוער תנועת את ייסדה, העיר ילידת, אלטשולר עדי קרמבו של כנפיים

, בחברה לשונה הכבוד חשיבות  את מדגישה התנועה. בעולם מסוגה והיחידה הראשונה, מיוחדים

. זאת להם לאפשר הקהילה של חובתה ואת, כעצמאיים בקהילה להשתלב ילדים של זכותם את

. קבועים מדריכים בהדרכת מורכבים מיוחדים צרכים עם 7-21 בגילאי לחניכים פתוחה הפעילות

 '. א ממלכתי ספר בבית שלישי בימי פעילה קרמבו של כנפים תנועת

 מתמקדת הפעילות. שנה 40 לפני הוקם אשר מיימון אורי ש"ע נוער ארגון ל"קק של הסיירות חוגי

 פיתוח, בה הגרים והאנשים הארץ הכרת, הסביבה על והגנה שמירה לערכי השטח דרך בחינוך

 .הישראלית והחברה הקהילה בחיי ומעורבות החניכים של אישיים והעצמה

 החינוכיות במסגרות גאה נוער ובני בנות של העצמה למען  פועל אשר הגאה הנוער ארגון  איגי

 הנוער בני עבור משמעותיות חברתיות מסגרות ליצירת פועל הוא, פורמאליות והבלתי הפורמאליות

 הארגון. בכלל הישראלית והחברה בפרט הקהילה בעיצוב משמעותי חלק לוקחים אותם לראות ופועל

 . החינוך משרד י"ע ומפוקח מוכר

 



 הפעילות. העירוני צים"המד קורס בהובלת' ג-'א לתלמידי עירונית ילדים תנועת ה"עלמ תנועת

 דרכם המשך את לעודד כדי וערכיות חברתיות הפעלת מגוון חווים הילדים, שבוע מידי מתקיימת

 . המסכים מול לבילוי אלטרנטיבה ולהוות הנוער בתנועות

 ערכים הקניית תוך החברתית והסולידריות ההתנדבות לערכי לחנך במטרה שהוקם נוער ארגון לתת

 חברה יצירת למען חברתית יזמות ועידוד מנהיגות פיתוח מקדם הארגון. ונתינה הדדית ערבות של

 דמותו על ומשפיעים סולידרית חברה בבניית מסייעת הנוער בני של מעורבותם. יותר וטובה צודקת

 .הישראלי הנוער של

 למעורבות והצעירים נוער בני אצל מוטיבציה לעודד שמטרתו נוער ארגון הישראלי הנוער אות

 ומימוש הדגשת כדי תוך זאת. ומאוזן בריא חיים אורח וניהול התנדבות באמצעות חברתית

 .חברתית עשיה במסגרת האישי הפוטנציאל

 ניתן במרכז. הנוער בני לשימוש המתאימים והדרכה פעילות מערכי במרכז  לנוער הדרכה מרכז

 בעיר הנוער תנועות כל מדריכי את לשרת נועד המרכז. ובציוד בצוות ולהיעזר ופרים'וצ פעילויות להכין

, חגים בנושא סדנא במרכז תיערך חודש מידי. לימודים לצורכי במקום להשתמש המעוניינים ואת

 ובתנועות הספר בתי בתוך לקבוצות שונות סדנאות מציע ההדרכה מרכז. ייחודיות ופעילויות ערכים

 .הנוער

 עירונית מנהיגות

. ם"האו פעולות את מדמים שונים בגילאים וסטודנטים תלמידים בו בינלאומי פרויקט ם"האו מודל

 שונות מדינות על ידע רוכשים. ם"האו נהלי את, הרשמי הדיון חוקי את לומדים בפרויקט התלמידים

 בשפה מתקיים השנתי הקורס. הסימולציות במהלך ידונו בהם, הבינלאומית נדה'באג הנושאים ועל

 .האנגלית

 תכנים הצעירים השגרירים ירכשו הקורס במהלך. שנים שלוש פני על נפרס צעירים שגרירים קורס

 השונים הממשלה במשרדי השגרירים יבקרו לחודש אחת. והדרכה ציונות, המולדת לאהבת הקשורים

 בפעילויות חלק השגרירים יקחו השנה במהלך. משרד בכל המתרחשת הפעילות את להכיר מנת על

 . סף וראיון קבלה תנאי זה לקורס. תפוצות יהודי מול ועבודה להסברה הקשורות שונות

 ביטוי לידי עצמם את להביא הנוער לבני המאפשרת, מדוברת לשירה שנתית סדנה וורד ספוקן

 לומדים אותם שונים בסגנונות שימוש מאפשרת המודרנית השירה. מודרנית ושירה כתיבה באמצעות

 . הקורס במהלך

 תהליכי הכוללת, וייחודית משמעותית חוויה של שילוב הינו הקורס. ומעשיר מרתק קורס הטייסת

 אותם רבים בתחומים אישיות מיומנויות למשתתפים מקנה הקורס. ונער נערה כל של והעצמה למידה

 עם התמודדות, למידה תהליכי: כמו במרכיבים נוגעים הקורס תכני. יום היום בחיי לאמץ ניתן

 ההכשרה מתהליכי לקוחות אלו מיומנויות. ועוד ויישום תחקור, בצוות עבודה, אישית העצמה, אתגרים

, בוקר תדריך – קרב בטייסת אמיתי יום כמו נראה הקורס. האוויר חיל של הטייס בקורס המקובלים

 את ויתכננו תחקור ייערכו לבסוף, אווירית משימה ותכנון   F-16 של אמיתי בסימולטור משימה טיסת

 המחר יום

-בן למורשת המכון בהנחיית נוער בני של וקבוצתית אישית להעצמה מנהיגות תכנית כנפיים להצמיח

 החוזק נקודות את ביטוי לידי להביא ותלמיד תלמידה לכל מאפשרת זו שנתית תכנית. גוריון

 ואחריות מחויבות של ערכים מעודדת התכנית. לאומית לעשייה לשותפים ולהפוך, האישי והפוטנציאל

 מעורבים אזרחים להיותם הנוער בני את ותכוון שתוביל החינוכית התשתית את נטווה יחד. אישית

 . הישראלית בחברה

 



 הכשרות תכנית

 תכנית באמצעות, השרון הוד עיריית'. ט כיתות לתלמידי מיועד קהילתית ומעורבות מנהיגות

 יקבלו הנוער בני. הנוער בני את המעניינים בתחומים וניסיון מקצועית הכשרה מעניקה, ההכשרות

. עניינם בתחום ולהוביל יכולתם אל למצות יוכלו כך ובאמצעות אותם המעניין בתחום הכשרה

 .סמלית בעלות כולן ההכשרות

 המפעילים ייקחו ההכשרה לאחר. אירועים מפיקי להיות הנוער בני יוכשרו בקורס צעירים מפיקים 

 גם כמו, קורס סיום של תעודה יקבלו בתוכנית חלק שייקחו נוער בני. בקהילה העיר באירועי חלק

 '.י –' ט כיתות לתלמידי מיועד.  והפקתם אירועים בהפעלת ניסיון ייצברו

 לבצע, להתאפר יילמדו: ליצנות מיומנויות החניכים יירכשו הקורס במסגרת קהילתית רפואית ליצנות

 הפעלה במיומנויות הדרכה הליצנים יקבלו המקצועית להכשרה בנוסף. בצורות בלונים ולנפח קסמים

 . שונים התנדבות ובמרחבי קהילתיים באירועים הליצנים ישולבו ההכשרה לאחר. והדרכה

 רוצה ה/ואת אותך מטריפים הביטים, אותך מקפיצים הבסים אם ממוחשבת מוסיקה ויצירת י'דיג

 מוזיקה ויצירת  DJ לקורס להירשם  הזמן הגיע, המוזיקה לקצב לרקוד אנשים ואלפי למאות לגרום

 .עירוניים באירועים הנוער בני יופיעו מהקורס כחלק. מקצועי במחשב

 .א"במד להתנדב בהמשך מאפשרת אשר ר"מע ותעודת ראשונה עזרה למתן כלים הנותן קורס א"מד

 'י-'ט לתלמידי

 יש, הלאומי ובשירות ל"בצה המשמעותי השירות נושא את להוביל החזון במסגרת ל"לצה הכנה

 גבוהה רצון לשביעות יביא נכון מיצוי. המתאים ובמועד התכנים לכלל רחבה בחשיפה רבה חשיבות

 . משירות בנשר ולירידה

 בבית קבועה ובשעה קבוע ביום הלימודים שנת כל במשך בים"למלש פרונטאלי מענה מציעים אנו

 מענה. הצבא גורמי מול אל וסיוע הכוונה, הסברה כולל אשר ל"לצה הכנה תחום מנהלת י"ע הספר

 שיפוט בנושאי והרצאות סדנאות. תקשורת דרכי בסיס ועל הורים ימי במסגרת בים"המלש להורי

 ותפקידים ליבה תפקידי  על הרצאות. ל"ש, ייעודית קצונה, ראשון צו, אקדמאית עתודה, צבאי

 עם פ"שת". יחדיו" ופרויקט ל"לצה הכנה סיירת, סיםמתגיי כנס, עירוני חיילות יום – שיא ימי. מיוחדים

  . צבאי לשירות ההכנה בתחום שנתית הרב התכנית בניית בנושא מקצועית והנחיה הספר בתי



  צעירים

 נתוני י"עפ) העיר מתושבי משליש יותר מהווה 19-45 הגילאים בין השרון בהוד הצעירים אוכלוסיית

 מעניינים ותכנים שירותים מגוון הצעירים לתושביה מציעה השרון הוד(. 2018 לשנת ס"הלמ

: לרבות משתנים ובנושאים בתכנים בעיר לצעירים מענה לתת שיודע צעירים מרכז ביניהם ורלבנטיים

 במהלך. ועוד ופנאי תרבות, וייעוץ הכוונה, סיכון במצבי צעירים, צעירה הורות, אישי פיתוח, השכלה

: כגון היעד לאוכלוסיית בהתאם משתנים תכנים בעלי ומופעים סדנאות, הרצאות מגוון יתקיימו השנה

, השרון הוד לתושבי מסובסד במחיר עצמית להגשמה סדנאות, ותעסוקתי פיננסי וייעוץ הרצאות

 . ועוד בעיר קטנים עסקים לבעלי נטוורקינג מפגשי, מסובסד במחיר פסיכומטרי

 .וקהילה נוער תרבות ולאגף צעירים תחום ראש, שטרן להילה לפנות יש נוספים לפרטים

 09-7759615: נוספים לפרטים. ₪ 1720 של מסובסדת בעלות לעם פסיכומטרי

 מוצעות עירוניים שונים גורמים ובשיתוף המחלקה פעילות במסגרת נוער לבני והורים צעירה הורות

 הרצאות: והעשרתים חשובים בתכנים נוער לבני ולהורים צעירים להורים בעיקר הרצאות מגוון

 לראשונה התקיים שעברה בשנה. ועוד אדלר מכון עם בשיתוף הורים סדנאות,  פיננסיים בנושאים

 . ולארח חלק לקחת מנת על לפנות ות/מוזמנים ן/ואתם' בסלון הורות' פרוייקט

  28 גמלא בן יהושע רחוב  לצעירים מקום – הבאר

 הוד ועיריית העירונית הנוער מועצת של משותפת יוזמה פרי והוא 2013 ביוני לפעול החל הבאר

 ושופץ העירונית השימור תכנית במסגרת שומר, מים בריכת בעברו היווה אשר, המבנה. השרון

 לנוער הפנאי בשעות איכותי לבילוי ומענה חם בית מספק הבאר מרכז. וטכנולוגי חדיש נוער למרכז

 אשר חוויתי מרכז ומהווה בעיר השונים המנהיגות לגופי גג קורת מהווה כן כמו. ויצירה תרבות ומעודד

 משחק תחנות, משחק שולחנות, מסובסדים במחירים מזנון במקום. וחדשנות יצירה, מנהיגות מעודד

 ערבי מקיים ו ועוד אומן סדנאות, אפ סטנד, מוזיקה הופעות מארח המועדון. ישיבה ופינות וירטואלי

 המנהיגות במרכז. הצעירים הכישרונות לחשיפת במה משמש ובכך מקומיים צעירים ואמנים להקות

 כל, ב"י –' ז שכבות תלמידי הספר בבתי הערכי החינוך מתכנית כחלק מבקרים, בבאר אשר העירוני

 התלמידים למועצת העצמה וימי סמינרים המרכז מארח, בנוסף. לה המתאים מסוים בנושא שכבה

 :הפייסבוק בעמוד מתעדכנים הבאר ואירועי פעילויות.  בעיר הנוער תנועות ולמדריכי הספר בבתי

  לצעירים מקום הבאר

 הינה ואלכוהול סמים, אלימות למניעת העירונית היחידה ואלכוהול סמים אלימות למניעת היחידה

 פעולה בשיתוף עובדת היחידה. השרון בהוד מניעתי גוף ומהווה הפנים לביטחון המשרד של נציגה

 ברשתות ובריונות אלימות במניעת העוסקים והארציים העירוניים השונים הגורמים עם מקצועי

 אנטי התנהגות ומניעת בספורט וגזענות אלימות מניעת, וסמים אלכוהול צריכת ניעתמ, החברתיות

, החברתיים השירותים אגף, העירוני החינוך אגף של בתמיכתם מתאפשרת זו פעילות. חברתית

 העצמת נושא. העירונית ההורים והנהגת והתנדבות קהילה משאבי מחלקת, ונוער תרבות מחלקת

 הדרכות, בהרצאות פועלים אנו זו ובמסגרת מאוד חשוב בעיר ההורים מעורבות והגברת ההורים

 הרחבנו, כן כמו. הנוער בני עם להתמודדות כלים בידם ונותנים ההורים קהילת עבור שונות וסדנאות

. חלק ולקחת להצטרף העיר הורי לכם קוראים ואנו העירונית ההורים סיירת מתנדבי פעילות את
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  החברתיים והשירותים הרווחה אגף

  והתנדבות קהילה משאבי מחלקת

 ניצבים, החברתיים והשירותים הרווחה באגף, והתנדבות קהילה למשאבי המחלקה חזון של במרכזו

 גולת. לקהילה לתרום אדם כל של ביכולתו והאמונה סולידריות, התנדבות, האדם אהבת ערכי

 בתחום ומובילה דרך פורצת כעיר השרון הוד של באפיונה הינה החזון הגשמת של הכותרת

 למשאבי המחלקה. קשישים גיל עד וממשיכות הגן מגיל המתחילות ההתנדבות תכניות. התנדבות

 ועל, ההתנדבות בתחום ומופת לחיקוי מודל בהיותה להכרה הארץ ברחבי זוכה והתנדבות קהילה

 ויוזמות תכניות לפיתוח וחממה מוגבלות עם אנשים התנדבות בתחום ומובילה דרך פורצת היותה

 ינר'סטוצ שטרית בן אוסנת: המחלקה מנהלת. בתחום חדשניות התנדבותיות

 אשר, החברתיים והשירותים הרווחה אגף של ייחודית תכניות (מרחב/  אפיקים) תעסוקתי ליווי

: כוללות התוכניות תעסוקתי אופק לקידום 18-26 בגילאי השרון בהוד וצעירות לצעירים מענה מציעות

 כלים לקבלת קבוצתיות סדנאות, הצורך במידת מקצועי תעסוקתי אבחון, שבועי אישי אימון ליווי

 כספית עלות ללא ההשתתפות. נבחרים מקצועית הכשרה קורסי במימון וסיוע בקריירה לקידום

 והשירותים הרווחה אגף 09-7754099 מדברי מור: נוספים לפרטים. קבלה בהליך ומותנית

 09-7759676/7: החברתיים

 ההשכלה מרכז הינו ה"הצלח מרכז  ההעשרה ופעילויות לימודי תגבור מערך  ה"הצלח מרכז

 העשרה פעילויות ומערך מקצועות במגוון לימודי תגבור מערך מפעיל המרכז. החינוך אגף של העירוני

  . העיר לתלמידי

 :למידה מרכזי

 (. תלמידים 3-5) קטנות בקבוצות למידה 

 מקצועות מגוון. 

 תיכון, ב"חט, יסודי לתלמידי. 

 (.מזרח) י"תל ס"ובי( מערב) גיורא קהילתי מרכז: עירוניים מוקדים בשני מתקיימת הפעילות 

 .לחודש ₪ 110

 .קטנות בקבוצות או ביחידים למידה: מתקנת הוראה

 ה"הצלח מרכז. החינוכי הפסיכולוגי השרות בשיתוף חינוכיות-פסיכו וקבוצות סדנאות, אבחון מרכז

, אבחון שירותי קבלת לאפשר במטרה יחד חברו, השרון הוד עיריית של חינוכי-הפסיכולוגי והשרות

, החובה גני תלמידי) 18 -5 לגילאי מיועד. כיס לכל שווים במחירים חינוכיות-פסיכו וקבוצות סדנאות

  :במרכז הניתנים השירותים(. ותיכוניים ב"חט, יסודיים ס"בתיה

 דידקטיים פסיכו אבחונים  

 פסיכולוגיים אבחונים  

 גיל, החברתיות המיומנויות שיפור, מעברים: שונים בנושאים חינוכיות-פסיכו סדנאות 

 .ועוד גרושים להורים לילדים קבוצות, ההתבגרות

 חטיבות תלמידי עבור(, תלמידים 3-5) קטנות בקבוצות למידה :במתמטיקה שנתיים תגבור קורסי

 .לשעה ₪ 60: עלות . ובעתידים בשחר מתקיימים. הביניים

, שכבתיות בחינות לפני ממוקדים מפגשים. מקצועות במגוון הבגרות בחינות לקראת תגבור מפגשי

 .התיכונים לתלמידי מיועד. בגרות ובחינות מתכונות

 מיועדת, העיר ברחבי היסודיים הספר בבתי הלימודים שעות לאחר פעילות העשרה חוגי מערך

 .היסודיים הספר בתי לתלמידי
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 נוער לקידום היחידה

 " אחד לאף מוותרים לא אחד אף על מוותרים לא"

 וייעוץ הכוונה, סיוע, לתמיכה זקוקים אשר, 14-18 בגילאי ונער נערה לכל מענה לתת כדי כאן אנחנו

 .השווים ובקבוצת בחברה טובה ובצורה מחדש להשתלב מנת על

  43 השרון דרך, 09-7759626 זיגו קוגן: היחידה מנהל

 09-7759604: פקס  09-7759674 רינה הופמן: טיפולית -חינוכית מנהלת

 : הנוער ות/לבני השירותים סל

  וקבוצתי פרטני וליווי חינוך-טיפול שירותי

 של בסיס על נוצר הקשר. לצורכיהם בהתאם הנוער ות/בני עם צמוד פרטני בקשר נמצא היחידה צוות

 גם הנוער בני לרשות עומד, ומנוסה מיומן, מקצועי הינו היחידה צוות. ה/הנער של רצון ומתוך בחירה

 .בקהילה השונים  הרלוונטיים הגורמים עם רציף בקשר ונמצא שגרתיות לא בשעות

, הפורמאלית החינוך ממערכת משולב שאינו לנוער פורמאלית השכלה השלמת השכלה שירותי

. העשרה לימודי/  לבגרויות והגשה הכנה/  לימוד שנות 12-ו 10: השונים  הלמידה למסלולי בהתאם

 בבחינות והבחנות למידה דרכי התאמת לצורך אבחונים. קטנות בקבוצות או פרטנית הינה הלמידה

 .היחידה צוות והחלטת לצורך בהתאם, תשלום ללא, במקום נעשים הבגרות

 להכרת וסיורים לטיולים יציאה, ישראל ומועדי חגי ציון, בקהילה התנדבות ערכי חברתי-חינוך שירותי

 .15:00-20:00 השעות בין בשבוע ימים 4 פתוח הפעילות חדר. ועוד סדנאות, הארץ

 ליווי, הלימודים שנת כל לאורך וייעוץ הכוונה, תמיכה ספרי הבית בממשק נוער קידום שירותי

 .ההורים ובאישור ה/הנער של ה/ורצונו ה/לצרכיו בהתאם, לתיכון והרישום השיבוץ תהליך

 באווירה בילוי מקום המהווה מגדיאל בפארק קפה בית "UNDER GROUND" – לנוער לילי קפה בית

  .עלות במחירי עשיר תפריט ומציע הנוער ות/לבני ובטוחה נעימה

  .הלימודים שנת במהלך 20:00-24:00: השעות בין' ה-ו' ג ימי

 . הגדול החופש במהלך 21:00-01:00  בין' ה', ג', א ימי

, וקריאה משחק, ובטוח מוגן ובילוי לשיח מפגש מקום העירונית הספרייה בשיתוף" לילה סיפורי"

  . שונים בתחומים מידע וקבלת הכוונה, לייעוץ בנוסף

 .לבנים יד, העירונית הספרייה רחבת 23:30-20:30 השעות בין הלימודים במהלך' ד ימי

  .08.30:00-24:30  השעות בין: הגדול בחופש



  השרון הוד והתרבות החינוך לקידום החברה

 ,פרטיים אירועים ,הולדת ימי לקיום אפשרות, ולהורים לילדים פעילויות ,תרבות מופעי ,משפחות טיולי

  !מעודכנים הישארו. הרצאותו סדנאות

 השרון הוד והתרבות החינוך לקידום החברה   www.hod2017.com שלנו לניולזטר הירשמו

 073-03808880: פניות מוקד

 ,יקרים ותושבים תושבות

 אתם אם, אנשים מאות מול לנגן חולמים אתם אם, הניצחון שער את להבקיע חולמים אתם אם

 המקום היא והתרבות החינוך לקידום החברה, שלכם הראשון אפ-הסטארט את להקים חולמים

 !בשבילכם

 הוד – והתרבות החינוך לקידום החברה של הענפה הפעילות תכנית את בפניכם להציג גאים אנו

 עם החדשה השנה לפתיחת המקצועיים הצוותים נערכו האחרונים בשבועות. פ"תש ל"לשנה השרון

. כיס לכל הנוחים במחירים והכל, וחלום סגנון, גיל לכל המתאימות ופעילויות חוגים של עשיר מגוון

 אנו אותם מהמרכזים אחד בכל ופנאי תרבות של שלם בעולם חלק לקחת ן/כולכם את מזמינים אנחנו

 וצהרוני" ילדותי הוד" היום מעונות, החממות רשת, לכדורגל ס"ביה, העירוני הקונסרבטוריון: מפעילים

 . דהו

 השנה לאורך, ומגוונת עשירה פעילות תכנית לכם לספק מנת על המאמצים מירב את להשקיע נמשיך

 .כולה

 ,ופורייה מוצלחת פעילות שנת בברכת

 והתרבות החינוך לקידום החברה

 גולן חממת

, 052-8849678 ביטון גלי, 09-8663799: נוספים לפרטים  36 הגולן רחוב

mailto:golan@mosdothh.com 

  כבביה אלין בהדרכת, סגול סטודיו  ומחול בתנועה לגדול 

 16:30' | א ימי|  5 - 4  גילאי - צעירות בלט

 17:15|  א׳ ימי' | ב -'א כיתות - אז'ג

 18:00|  ג׳-ו א׳ ימי' | ד -'ג  כיתות - הופ היפ/  אז'ג

 18:45|  וג׳ א׳ ימי' | ו -' ה  כיתות – הופ היפ/  אז'ג

 16:30|  ג׳ ימי|  חובה גן  - בוגרות בלט

 17:15|  ג׳ ימי|  4 - 3 גילאי - בלט טרום

  ₪ 220: בשבוע פעמיים, ₪ 160: בשבוע פעם

 050-77983600 אלין: נוספים לפרטים

   דורי יוני בהדרכת ולנוער לילדים מדוברת אנגלית

  16:30-מ החל' | ב ימי|  גיל קבוצות לפי' ח-'ג לכיתות  קטנות בקבוצות חווייתית למידה

 054-4405733 יוני: נוספים לפרטים. לאח הנחה 10%, ₪ 220

  ברזילאית-אפרו לחימה אמנות  שבת אבי בהדרכת לילדים קפוארה

  ₪ 170|   17:15' | ה ימי|   6 – 5 גילאי  ₪ 170| 16:30' |  ה ימי|  5 – 4 גילאי

  050-7899289 אבי: נוספים לפרטים (שעה) ₪ 180|   18:00' | ה ימי|    7 – 6 גילאי

   עצמית הגנה•  וריכוז קשב•  חיים כישורי רוסק שגיא בהדרכת, האור לוחמי שבט יאטסו'ג

 054-5992571 שגיא: נוספים לפרטים 'ה –' א ימי|   5 מגיל

 

www.hod2017.com
mailto:golan@mosdothh.com
mailto:golan@mosdothh.com


  טיפולית וכלבנית מקצועית מאלפת, דהן זיו בהדרכת צעירים מאלפים! חדש

 054-6454629 זיו: נוספים לפרטים  ₪ 200 16:30 -מ החל' | ד ימי' | ו-'ג כיתות

, הרך לגיל ומוסיקה תנועה לימודי, הוראה תעודת בעלת, הלפרין תירוש קארין בהנחיית אימא עם גן

 וכניסה משחקים, משותפת בוקר ארוחת, אביזרים בליווי ומוזיקה תנועה הפעלות .סדנאות מנחת

  9:30-12:00|  רביעי ימי|  3 – זחילה לגילאי .מבורי'לגי

 054-3350656 קארין: נוספים לפרטים למפגש ₪ 40 – כרטיסייה ברכישת, למפגש ₪ 50

  פלמן קרינה עם תנועטף

  בבוקר ושני צ"אחה רביעי בימי לחודש אחת | שלוש עד שנה לגילאי בתנועה פעילות

 www.hod2017.com באתר כרטיסים רכישת (, תשלום ללא מלווה) למפגש ₪ 30

  שנתיים עד זחילה לגילאי לקטנטנים ימבורי'ג

 לכניסה ₪ 10 (אירועים למעט) 16:00-19:00' | ה-'א ימי 9:00-12:00' | ב ימי :פתיחה שעות

  אביים עודד בהדרכת  הבסיסית הדרך• עצמית הגנה•  שטודו  עצמית הגנה

 052-2343808 עודד: נוספים לפרטים  ₪ 200  20:30 -מ החל' | ה -ו' ב ימי|  בוגרים קבוצת

 052-2203662 איילת: נוספים לפרטים 20:00' | ב ימי  במשקל לירידה תמיכה קבוצת  החמש כח

  היוצר בית חממת

  השרון הוד 36 הים יורדי

 hamamathadarim@gmail.com   8967434-052 לוי מעיין: נוספים לפרטים

•  הצבע תורת•  רישום•  בשמן ציור•  באקרליק ציור למבוגרים וסדנאות אמנות קורסי לציור הסטודיו

-052 גיל, 054-7729024 שירה: נוספים לפרטים שנתי מעמיק וקורס יסודות קורס•  טכניקה

7799778  

  ובזמר בתנועה הופעה  פלד נני חנן של בניצוחו עונות 4 הזמר חבורת

  050-3420545 טליה: נוספים לפרטים  20:30-22:00' | א ימי

  הררי גיא: כוריאוגרף סגנונות בשילוב ישראלי מחול השרון הוד הורה

  20:30' |  ד ימי|   הייצוגית המחול להקת  21:00' | ב ימי|   מתחילים קבוצת

 052-3944792 גיא: נוספים לפרטים

  20:00-22:30' | ג ימי הררי גיא: במאי בוגרים תיאטרון קבוצת היוצר בית תיאטרון 

 052-3944792 גיא: נוספים לפרטים

  הדרים חממת

  46 הדרים, ילדותי הוד מתחם

 hamamathadarim@gmail.com  8967434-052 לוי מעיין: נוספים לפרטים

 לשבועיים אחת, 17:15' | א ימי|   3-5 לגילאי שירי עדי עם לקטנטנים ותנועה כושר

 www.hod2017.com באתר כרטיסים רכישת (תשלום ללא מלווה) למפגש ₪ 30

  שירי עדי עם הרך לגיל ומוזיקה תנועה

  לשבועיים אחת, 17:15|  א ימי|  שנתיים עד זחילה לגילאי

  www.hod2017.com באתר כרטיסים רכישת (תשלום ללא מלווה) למפגש ₪ 30

 כיתות  18:00' | ה ימי' | ג -'א כיתות 17:15' |   ה ימי|   3-5 גילאי (בריא חיים) ניב עם קידס זומבה

  052-4666977 מורן: נוספים לפרטים 190₪ 18:45' |  ה ימי' | ו-'ד
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 ₪  190 17:15' | ב ימי|  3-5 גילאי (בריא חיים) מוריה עם יצירתי מחול

  052-4666977 מורן: נוספים לפרטים

  (בריא חיים) מוריה עם אז'ג הופ היפ

  ₪ 190 18:45' | ב ימי' | ו -'ד כיתות 18:00' | ב ימי' | ג-'א כיתות

  052-4666977 מורן: נוספים לפרטים

  (בריא חיים) לורנס עם  הופ היפ

 18:45' | ד ימי' | ו –' ה כיתות 18:00' | ד ימי' | ד –' ג כיתות  17:15' | ד ימי' | ב -'א כיתות

  052-4666977 מורן: נוספים לפרטים 190₪

   טוליק של הבית עם אמנות

 חומרים כולל ₪ 200 18:00' | ב ימי' | ו –' ה כיתות 17:15' | ב ימי' | ד –' א כיתות

  050-2335596 טל: נוספים לפרטים

  סוכר בבצק ואמנות פיסול חוג בקשועוגה – כרמית עם סוכר בצק

  (שעה) 17:15' | ד ימי|  ומעלה 6 לגילאי

  054-7409007 כרמית: נוספים לפרטים (לחומרים פ"חד ₪ 100) ₪ 180

HubStair – היזמות חממת, האבסטייר  

    F HubStair mailto:hubstair@gmail.com: נוספים לפרטים  39 רמתיים דרך

 אורבני עבודה חלל הטכנולוגיה בעולמות ליזמים מציעה ! השרון של אפ-והסטארט היזמות חממת

 של ייחודית מעטפת, מקצועית יזמים מקהילת וליהנות שונות עמדות להשכיר ניתן בו, משותף

 אפ-הסטארט את שיהפכו שיבות וחדרי מאובזר מטבח, אפים-מיט, ומקצועי עסקי ליווי, הרצאות

  .למנצח שלכם

 שרת חממת

  35 שרת רחוב

 מועדון - ורישום מידע מרכז  09-7464072 כהן מאיר: נוספים לפרטים השרון הוד התעופה מועדון

 1-800-10-20-76 התעופה

 לילדים (רדיו ומונחי חופשיים) וטיסנים דאונים לבניית מקצועי מועדון !השרון הוד התעופה מועדון

  ומבוגרים( ומעלה' ג מכיתה) ונוער

  :עכשוויים הכי בתחומים סימסטריאליים וקורסים רחפנים לבניית קורס :ובנוסף

   מייקרינג•  מימד תלת מדפסות•  וארדואינו רובוטיקה

  1-800-10-20-76: התנסות שיעור לתאום

https://www.facebook.com/hubstair/
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  גיורא חממת

  2 המוסדות רחוב

  mailto:gioraclub123@gmail.com, 7489464-09  זוהר חנניה: נוספים לפרטים

 17:00' | ב ימי|    חובה – חובה טרום ,יפנית לחימה אמנות  ברוך יעקב בהדרכת לילדים ודו'ג

  053-3346658 יעקב: נוספים לפרטים לחודש ₪ 120 17:45' | ב ימי|  ומתקדמים ומעלה' א כיתות

 לחודש ₪ 160|  17:15' ה ימי|  ומעלה' א כיתות סגול סטודיו, יוסף קסם עם הופ-היפ

  050-7798360 אלין: נוספים לפרטים

  לחודש ₪ 120|  19:30' | ד-ו' א ימי שטיירמן אליאנה עם נשים התעמלות

 09-7489464: נוספים לפרטים

  לחממות מגיעה' תוצאות מכללת' !NLP בעזרת דרך פורצות תוצאות

 09-7439464: נוספים לפרטים מסובסדת בעלות מפגשים 4 בן ומעשי חוויתי לקורס

 אדלר במכון מתמחות סטודנטיות י"ע הורים הדרכת קבוצת נפתחת 

 054-4211005 דוידוביץ שרון 054-7704057 מקל מעוז רונית: והרשמה לפרטים

  הרובוטיקה קריית

   בעיר הרובוטיקה לנבחרות להצטרף נוער ובני ילדים אתכם ומזמינה שעריה את פותחת השרון הוד

  FIRST Israel ארגון של התכניות במסגרת

 ולפעול לחשוב אותם מעודדים. וטכנולוגיה מדע של המרתק לעולם התלמידים את חושפים החוגים

 בכל ידע המשלב, החלל בתחום טכנולוגי פרויקט של אתגר עם המתמודדים ומהנדסים מדענים כמו

 .הרובוטיקה תחומי

  :גיל קבוצות לפי תכניות 3

 תכנית FIRST LEGO League Jr ג -ו' ב', א וכיתות חובה גן .'  

 באולם,  17:30|  16:00'  ד -ו' ג ימי  מגדיאל 6 נחשון ברחוב, 17:30|  16:00' | ב ימי

 הדרים

 תכנית FIRST LEGO League מגדיאל 6 נחשון ברחוב, 17:30' ב ימי ' ו', ה', ד כיתות   

 הדרים באולם,  16:00' ד ימי

 תכנית FIRST LEGO League הדרים באולם,  17:30' ד ימי '  ט -ו', ח', ז כיתות  

  mailto:ofrarobotics@gmail.com,  0549528878 עפרה: נוספים לפרטים
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 הברנש חממת

  09-7451238, 37 ח"הפלמ רחוב

 mailto:einan@mosdothh.com, 5013888-052 גרובר עינן, 7451238-09: נוספים לפרטים

  מראש בתאום, השבוע כל אפרת אורי - הקלטות אולפן

 

  ומעלה חטיבה לגילאי מוזיקלית להפקה מבוא, Qbase קורס! חדש

 054-7489480 אורי: נוספים לפרטים

  הגילאים לכל, מוזיקליים להרכבים חזרות חדר השכרת חזרות חדר

 052-5013888 עינן: נוספים לפרטים לשעה ₪ 40, מראש בתאום

  קבוצתיים תיפוף שיעורי  בסקי'סטריז נעמה עם בטוקדה

 ₪ 180  20:30-21:30' | א ימי|  מבוגרים  17:00 -מ החל' | ג ימי|  גיל קבוצות לפי', ט-'ג כיתות

 0506722395 נעמה: נוספים לפרטים

  17:30' |  א ימי|   9 – 7 גילאי 16:45'  | א ימי|  6 – 4 גילאי (בריא חיים) ניב עם הופ-היפ

  052-4666977 מורן: נוספים לפרטים  ₪ 190 18:15' | א ימי|  12 – 10 גילאי

  17:15' | ג ימי' | א כיתה – חובה 16:30' | ג ימי|   חובה טרום שפלן קימברלי בהדרכת קפוארה

 054-4847144 קימברלי: נוספים לפרטים₪  180

  18:00' | ג ימי|   מיוחדים צרכים עם לילדים קבוצה שפלן קימברלי בהדרכת קפוארה

 054-4847144 קימברלי: נוספים לפרטים  ₪ 180

  16:45' | ב ימי|  חובה – חובה טרום  ריבר דליה בהנחיית יוצרת דרמה - ילדים תיאטרון 

 052-8311334 דליה: נוספים לפרטים  ₪ 180 17:30' | ב ימי' | ג-'א כיתות

  17:00' | ד ימי ומופנמים ביישנים נוער לבני חברתית קבוצה רקפת עמותת

 052-2792218 ענת: נוספים לפרטים

  16:45' | ד ימי|  חובה – חובה טרום קטנות בקבוצות אנגלית לימוד חוגלי – אנגלית חוג

  18:15' | ד ימי' | ד כיתות 16:00' | ד ימי' | ג כיתות 17:30' | ד ימי' | ב-'א כיתות

 058-4884884: נוספים לפרטים ₪ 210

  ואתגר חשיבה חוג, ישראל של הבריחה חדרי ליגת חוגלי – אסקייפ

  18:45' | ב ימי' | ו-'ה כיתות 17:45' | ב ימי' | ה-'ד כיתות 17:00' | ב ימי' | ג-'ב כיתות

 058-4884884: נוספים לפרטים  ₪ 200/  ₪ 190

  19:30' ה ימי|  19:00'ג ימי|   20:30'  ב ימי  מגאלי בהדרכת זומבה

 054-4508447 מגאלי: נוספים לפרטים

 054-4508447 מגאלי: נוספים לפרטים  20:15' ה ימי|  19:45' ג ימי  מגאלי בהדרכת פילאטיס

  19:30' ה ימי|  20:30' ג ימי|  8:00' א ימי לנשים שורף כח אימון  מגאלי בהדרכת Hiit אימוני

 054-4508447 מגאלי: נוספים לפרטים

 תנועה דרך בריאות – והנאה עצמי ביטוי, דינמי גופני אימון שילוב קרמזין טולי בהדרכת  ניה 

 050-2221133 טולי: נוספים לפרטים לשיעור ₪ 50,  לחודש ₪ 180 19:00' | ב ימי
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 .ועוד מעגלים, זוגות, שורות, עם ריקודי  גיל בר לוי עם הרקדה

 9:30' ו ימי ריקוד קפה|  20:30' ד ימי הראשון מהצעד

  050-5304319 גיל בר לוי: נוספים לפרטים כניסה ₪ 25: כרטיסייה, כניסה ₪ 30

 בכל מהנה פעילות ולאפשר הכדורגל יסודות את ללמד הספר בית מטרת  לכדורגל ספר בית

 שחקנים. השכנות בערים לכדורגל ספר בתי מול ומשחקים טורנירים יתקיימו השנה במהלך. הרמות

 .לכדורגל ההתאחדות במסגרת שמתחרות הנוער מחלקת של הליגה לקבוצות יועברו מתאימים

 ₪ 160 בסך אימון ערכת ירכשו פעילות חודשי 10 -ל הנרשמים  ₪ 250: מחיר   6-11 לגילאי

 .הרך בגיל המתמחים, גופני לחינוך מורים בהדרכת

 הכוללת ₪ 120 של פעמית חד בעלות לימודים ערכת ₪ 170: מחיר  5-4 לגילאי - אפרוחים פרויקט

 . וכדורגל גרביים, חולצה, מכנסיים

 בליגות להשתתף אתכם מזמין העירוני הכדורגל מועדון הנוער מחלקת -העירוני הכדורגל מועדון

 17-10 בגילאי מוכשרים שחקנים: להצטרף מוזמנים. לכדורגל התאחדות של ונוער לילדים סדירות

 השרון בהוד הענף להתקדמות שתתרום ובריאה רחבה תשתית עם נוער מחלקת לבנות במטרה

 הכדורגל במגרשי מתקיים. הלאומית לליגה הקבוצה העפילה השנה. הבוגרת לקבוצה עתודה ותשמש

 .צבי ובגני הדר בנווה

   השרון הוד העירוני הקונסרבטוריון

   להצלחה הכלים כל

 .הקרובה הלימודים לשנת ושירה נגינה ללימודי העירוני בקונסרבטוריון ההרשמה נפתחה

 בכל קול פיתוח*   שירים לליווי פופ פסנתר*   אז'ג פסנתר*    פסנתר : וההרכבים הכלים פירוט

*    טרומבון*   יער קרן*   חצוצרה*     סקסופון*    קלרינט*     צד חליל*    לו'צ*   כינור*   הסגנונות

 הקשה כלי*    תופים*    שירים לליווי גיטרה*    אז'ג גיטרה*    קלאסית גיטרה*    טובה*    בריטון

 ונוער לילדים הרכבים 

 והקשה נשיפה בכלי נוער ייצוגית תזמורת 

 ונוער לילדים קשת כלי תזמורת 

 (ו-'ד כיתות) עירונית ילדים מקהלת' 

 ( ב"י-'ז כיתות) עירונית נוער ומקהלת 

 שונים כלים בשילוב קאמרית מוסיקה הרכבי 

 ופופ רוק להקות והפקת הדרכה 

 (כולל' )ו-'ד כיתות לתלמידי צעירה מקהלה 

 למבוגרים והרכבים פרויקטים 

 (קודם רקע נדרש לא) הכלים בכל נגינה לימוד פרויקט 

 הורים תזמורת 

 מבוגרים מקהלת 

 עירונית זמורתת 

 mailto:music@mosdothh.com: במייל לפנות ניתן 18:30-15:30 השעות בין יום בכל להירשם ניתן

  7425184-09,   5373780-050: בטלפונים או  7738428-09: בפקס  

  073-3808880: פניות מוקד (עתידים פיס אולם מול) רמון אילן בתיכון, 1 ק'קורצ יאנוש רחוב
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 תחומי הרב האומנויות מרכז

 , יקרים ותושבות תושבים

 פ"תש הלימודים לשנת התרבותית והחוויה העשרה יםהלימוד תכנית את בפניכם להציג גאים אנו

 . שלנו בגלריה המוצגות המתחלפות מתערוכת  ליהנות אתכם ומזמינים

 סדנאות, מוסיקלי סיפור מפגש, ימבורי'ג, ולטף להורים פעילויות מגוון יתקיימו"  טפטפים" במרכז

 . ועוד שונים בנושאים אבות/ לאימהות והדרכה

 תיאטרון, הצגות: לשבוע אחת' ה-ו' ג בימי פעילויות השנה נוסיף,  2-6 בגילאי, הצעירים לילדים

, שחמט, קרמיקה, האמנות בחוגי להמשיך מוזמנים, 5-18 גילאי. ועוד מוסיקלית הפעלה, סיפור

 . הצעירים האמנים ולהקת למשחק ס"ביה

 לתושבים. והצגות טיולים חברתיות פעילויות לצד הוותיק לאזרח נרחב מענה נותנת הגמלאים מכללת

 את ימשיך גדולה הצלחה שנחל הזמר מועדון. ועוד שפות למידת, שונים אמנות חוגי נציע הבוגרים

 סרטי הזהב סרט מועדון במסגרת שלישי יום מדי נקרין הוותיקים ולתושבים. ההתחלה רק וזו פעילותו

 .איכות

 עירונית תרבות מלאת ,ופורייה טובה שנה בברכת

 תחומי הרב האמנויות מרכז מנהלת - הרם עמית

  ונוער לילדים חוגים

 משרת תחומי הרב האומנויות במרכז התיאטרון אולם. אל-בר אור-טל בהנחיית למשחק ספר בית

 והפקותיו התרבות משרד של החובבים בימות ארגון י"ע מוכר הספר בית. להפקותיו הספר בית את

  . רבים לשבחים זכו

   לחודש ₪ 200: מחיר 16:00-20:00'  ה', ד', ב', א ימי ( גיל' לקב חלוקה) ב"י -'ג  לגילאי

 052-5206100 אור-טל,  09-7759933 תחומי הרב האמנויות מרכז: נוספים לפרטים

 שימוש תוך בבלט בסיסיים ומושבים תנועות, צעדים לימוד  יעל של הסטודיו -הרך לגיל מחול

 . הצעיר מהגיל כבר הבלט לעולם החיבור נוצר כך, וריקוד בתנועה משולבים ודקלומים בסיפורים

  17:15-18:00' ה ימי  3-4 גילאי מודרני מחול16:30-17:15'  ה ימי'  א כיתה

 054-4433129 יעל: נוספים לפרטים 18:00-18:45'  ה ימי  חובה גן גילאי יצירתי מחול

 שחמט באמצעות החשיבה מיומנויות ופיתוח שיפור .ניסנבאום יואב בהדרכת וחשיבה שחמט

 במשחק והתנסות לימוד באמצעות חשיבה מיומנויות לפתח ניתן צעיר בגיל כבר. החשיבה ומשחקי

 הם אלה משחקים. נוספים חשיבה ובמשחקי, בעולם והפופולרי הטוב החשיבה משחק שהוא השחמט

; צדדית דו חשיבה; היגיון; החלטות קבלת; תכנון יכולת; סבלנות; ריכוז המפתח משמעותי לימודי כלי

  .ועוד מחשבתית זריזות; אחריות קבלת; הפסדים עם התמודדות; והגינות ספורטיביות

   ₪ 200: לחודש עלות 18:00-19:00' ה ימי' ו -'א כיתות 17:00-18:00' ה ימי חובה גן

 052-3643215 אמלר גיא: נוספים לפרטים

 העולם טכניקות עם  והכרות לימוד. חולון הטכנולוגי המכון בוגרת, קוממי מיטל בהנחיית קרמיקה

 ימי. וצביעה עיטור ושיטות טכניקות עם הכרות. ושריפה גלזורה, צביעה, ייחודיים כלים עיצוב,  הקרמי

 (בסיסיים וכלים חומרים כולל הקורס) לחודש ₪ 270:  עלות 'ו-'ג כיתות לתלמידי 17:00-18:30'  ג

 052-2433521 מיטל, 09-7759933: נוספים לפרטים

 ליתרון זאת להפוך תוכלו. משמעותי יתרון מעניק צעיר בגיל האנגלית השפה לימוד דורון הלן אנגלית

 בביטחון האנגלית השפה את לקלוט לילדים שמאפשרת היחידה השיטה בעזרת גדול יותר עוד

 . שלהם האם שפת את לומדים שהם צורה באותה בדיוק, ובקלות

  חובה/חובה טרום 17:00-17:45' ב ימי

 ( לשנה פעמית חד לימוד ערכת) ₪ 313+  ₪ 225:  לחודש עלות

 051-5151465 וואלר דיויד: נוספים לפרטים



. סרטונים ולהפיק יוטיוב ערוץ לבנות לומדים. גדליוביץ גאל: בהדרכת ותקשורת ליוטיוברים ס"בי

 .וסאונד עריכה, הצילום יסודות ולומדים כלים רוכשים

  052-6461806 גאל: נוספים לפרטים לחודש ₪ 220: עלות 'ט-'ג  18:30 'ו-'ג 17:30 'ד ימי

DIY מנדלות יצירת: עבודה טכניקות לימוד, חומרים במגוון יצירות הכנת .פשה יעל בהדרכת לילדים ,

  !הנאה ובעיקר יצירתיות פיתוח.ועוד נייר עיסת, תפירה

  . ח"ש 220: חומרים כולל חודשית עלות'  ב בימי ' ד-'ב: לגילאי

 050-5992444 יעלי:  נוספים לפרטים

 שיאצו בעזרת לטפל נלמד. והיציבה הריכוז, הגוף יכולות את נשפר היוגה משחקי דרך יעלי עם יוגה

  .הפתעות הרבה ועוד נגינה כלי, מודרך דמיון דרך עצמנו אל ונתחבר ורפלקסולוגיה

  . ח"ש 180: חודשית עלות '. ב ימי . גיל קבוצות לפי 5-9 לגילאי

 050-5992444 יעלי:  נוספים לפרטים

 ממרכז העיר של הייצוגית הילדים להקת. סונדק טל: ואומנותי מוסיקלי ניהול צעירים אומנים להקת

. העיר אירועי במסגרת שמופיעים' ו -'ב מכיתות וזמרות מזמרים מורכבת. השרון הוד האומנויות

. כוריאוגרפיה, הקלטות, העמדות, במה על עמידה, קול פיתוח, עברי רפרטואר על קולית עבודה

  33 הדר כפר דרך, האומנויות במרכז מתקיימות החזרות. השנה במהלך מקורי מופע מעלים

 09-7759933:  נוספים לפרטים  ₪ 175: חודשית עלות 15:30-16:45:  השעות בין' א ימי

 ממרכז העיר של הייצוגית הנוער להקת. סונדק טל: ואומנותי מוסיקלי ניהול השרון הוד צעירי

 קולית עבודה. העיר אירועי במסגרת המופיעים ב"י -'ז מכיתות וזמרות זמרים. השרון הוד האומנויות

 מקורי מופע העלאת. כוריאוגרפיה, הקלטות, העמדות, שיר הגשת, קול פיתוח, עברי רפרטואר על

 09-7759933:  נוספים לפרטים 16:45-18:00' א ימי .השנה במהלך

 0-3 לגילאי הרך לגיל ופעילויות סדנאות מגוון

  מקצוע אנשי עם ולהתייעץ להכיר. מכילה באווירה, חם בית הלידה חופשת מועדון

  054-6661721 רונית:  נוספים  לפרטים ₪ 20: למפגש עלות 9:30-12:00'  ב ימי

 לגילאי,  אוהבים הכי שכולנו המוכרים הילדות שירי כל,  לילדים מוסיקלית הפעלה והגיטרה ו'בנג

 09-7759933:  נוספים לפרטים  ₪ 20: לילד מחיר 17:15'  ה בימי 4 עד הליכה

  17:15 בשעה'  ג בימי סיפור תיאטרון/  לילדים הצגות

  ₪ 45: ומלווה לילד להצגות כרטיס₪  25: סיפור לשעת לילד כרטיס

 רחוק תיאטרון והגמדים הסנדלר 24.9.19

 גלי של הקסמים ספר בעיה יש לקוף 29.10.19

 מדיטק 4-9 פלה'מכש/ הנרדמת היפיפייה 5.11.19

 רויטלס וגאיה תמר של העכבר 12.11.19

 השעה תיאטרון פינוקיו 19.11.19

 דנינו שרלי מגי מוריס בריא תהיה 26.11.19

 פפיון תיאטרון קירות על מטייל איתמר 3.12.19

 צור רביב הילה הכי להיות שרצה הפיל 10.12.19

 גלי של הקסמים ספר קיפוד שמוליק 17.12.19

  09-7759933': בטל מראש כרטיסים רכישת



  למבוגרים חוגים

 מיוחדת התעמלות. ספורטרפיסט שרם אדיר: בהדרכת הוליסטית בגישה עצם בונה התעמלות

  . אוסטאופורוזיס לעצירת או למניעה מסייעת, נכונה ויציבה, משקל שיווי, תנועתיות: לשיפור

   9.00-10.00: השעות ובין  8.00-9.00: השעות בין' ה', ג ימי

 09-7759933:  נוספים לפרטים  ₪ 180: בשבוע פעמיים, ₪ 130: בשבוע פעם

 תנועתית יכולת שיפור. ספורטרפיסט, שרם אדיר: בהדרכת כסאות על עצם בונה התעמלות

  האגן רצפת שרירי וחיזוק נשימה על בדגש נכונה ויציבה משקל שיווי,  הגוף והגמשת

 050-2208901 אדיר:  נוספים לפרטים  12:00-13:00':  ד ימי,  10:50-11:50' : ב ימי

 להקלה, ונוחה קלה תנועה לימוד. כהן כנען איילת: המורה עם תחילה במחשבה תנועה -פלדנקרייז

 עם גופנית עבודה דרך קוגניטיבי שיפור. הכללית וההרגשה היציבה לשיפור, ופרקים צוואר, גב בכאבי

 . אישי ויחס קטנות קבוצות, קואורדינציה על דגש

 10:15-11:00 השעות בין' ה ימי 7.45-8.30: השעות בין' ב ימי   18:00-18:45 השעות בין' א ימי

   ח"ש 250: בשבוע פעמיים, ח"ש 180: בשבוע פעם 18:00-18:45: השעות בין' ד ימי

 050-4480224 איילת: נוספים לפרטים

 מכשירים בשילוב עצם מחזקת התעמלות. באנד בוורלי בהדרכת ולגברים לנשים התעמלות

 . נכונה ויציבה קואורדינציה,  גמישות משפרת, שרירים מחזקת

 בשילוב עצם צפיפות -  08:45-09:35 השעות בין מזרון פילאטיס – 8:45 -08:00 השעות בין' א ימי

 050-2337370 בוורלי: נוספים לפרטים  עצם בונה -  08:25-07:40 השעות בין' ד ימי כיסא

 מרתקת לימוד תכנית שפיתח, היגיון תשבצי ומדריך מחבר, אשד דוד: בהנחיית הגיון תשבצי

-16:00'   ד ימי.מוקדם ידע דורש ואינו זיכרון מחזק, מיוחדת חשיבה המפתח מאתגר וגח .ומשעשעת

 'א שנה מתחילים' קב -17:00

 'ב שנה ממשיכים -18:00-19:00'   ד שנה מתקדמים -17:00-18:00

 052-2551959 אשד דוד/  09-7759933 אומנויות מרכז: והרשמה לפרטים  ₪ 120: חודשית עלות

 לקראת הראשון הצעד את לעשות המעוניינים רקע לחסרי מיועד הקורס למתחילים מדוברת ערבית

 דיבור יכולות ורכישת הנשמע הבנת, נכונה הגייה תרגול. הארצישראלית בערבית ובטוח שוטף דיבור

 לצד, ועבודה לימודים, משפחה, התמצאות, היכרות: נושאים במגוון המדוברת בערבית שימושיות

 התאריכים בין' ד ימי 4.11.19-13.1.20: התאריכים בין' ב ימי. תרבותיים נושאים עם היכרות

, שבוע מדי מפגשים 10  כולל הקורס 11.5.20 -13.07.20 התאריכים בין' ב ימי 29.1.20 -01.04.20

  ₪ 2,290: עלות 18:00-21:00: השעות בין מפגש כל שעות 3

 office@hikme.org.il:  במייל או 6583323-03: והרשמה לפרטים

 את לכם שתקנה הרזייה סדנת. קלינית דיאטנית יהושע סיגל בהדרכת המחשבה בכוח הרזייה

 מתאימים תפריטים, יומית היום באכילה והפיתויים הדחפים ועם רגשית אכילה עם להתמודד היכולת

 052-6607915 סיגל: נוספים לפרטים  20:15-21:45' ד ימי .תקין חיים לאורח

. סרטונים ולהפיק יוטיוב ערוץ לבנות לומדים .גדליוביץ גאל: בהדרכת ותקשורת ליוטיוברים ס"בי

  'ט-'ג  18:30 'ו-'ג 17:30 'ד ימי .וסאונד עריכה, הצילום יסודות ולומדים כלים רוכשים

 052-6461806 גאל: נוספים לחודש לפרטים ₪ 220: עלות

   9:00-12:00' א ימי בשנקר מורה, מטיוק ספי בהנחיית למבוגרים ורישום ציור חוג

  052-2433521 מיטל, 09-7759933:  נוספים לפרטים ₪ 300: חודשית עלות

mailto:office@hikme.org.il


 לכול.  מתגבשת תאטרון לקבוצת להצטרף מוזמנים ויטנברג דורון במאי/ למבוגרים תאטרון קבוצת

 אנשים של קבוצה לגבש, היא המטרה.  ארצי פרויקט. מופנם שחקן יש אדם בכול -סיפור יש אדם

 .לבמה מקצועית הפקה ולהעלות ללמוד להתפתח, מעצמם לתת, ליהנות כדי הבאים

 052-8330169 דורון: והרשמה לפרטים₪   250: לחודש עלות 20:30-22:00  השעות בין' ב ימי

 הציור אמנות את שם ולמדה ביפן חיה, צפניוק עינת אוריין בהדרכת יפנית -סינית וקליגרפיה ציור

, וספונטניות שחרור מול משמעת, במזרח המכחול משיכת סוד למידת. יפנית-הסינית והקליגרפיה

 סימניות דרך -חכמתה ואת במזרח האסתטיקה את ונבין נכיר. המלא מול הריק, וכתם קו בין משחק

 054-7891291 אוריאן:  והרשמה לפרטים ' ה ימי .והציור הכתב

 . המשחק כללי את לתרגל המעוניינים', ברידג לחובבי שבועי מפגש 'ברידג מועדון

 09-7759933:  נוספים לפרטים 16:00-18:00  השעות בין'  ד יום 16:00-18:00  השעות בין'  ב יום

 .מוסמכת הורים מדריכת, גל ליאת: והנחייה הדרכה הורות בנושא סדנאות -מודעות מתוך הורות

 Liatgal.skills@gmail.com, 4936633-054 גל ליאת: נוספים לפרטים

 באתגרי, ההורי התפקיד במהות העוסקים סדנה מפגשי 3 הורית וסמכות מנהיגות -! הורה דרוש

, ההורי התפקיד: הורית מנהיגות וביצירת וגבולות סמכות יחסים בין בחיבור, המודרני בעידן ההורות

, 25/9/19, 18/9/19: בתאריכים' ד בימי, ויחסים גבולות, הורית סמכות  ההורות אתגרי, וערכים חזון

 20:30 בשעה  2/10/19

, הורי חזון:  בנושאים היתר בין נעסוק בהם שבועיים מפגשים 6 צעירים לילדים מעשית הורים סדנת

,  30/10/19  -' ד ימי. ועוד בהורות זוגיות קונפליקטים ניהול, חוסן, תקשורת, הורית מנהיגות

 20:30 בשעה  4/12/19, 27/11/19, 20/11/19, 13/11/19, 6/11/19

 לילדים במשפחה, בהורות העוסקים שבועיים מפגשים 6 מיוחדים צרכים עם לילדים הורים סדנת

 כלים למידת, הדדית הפריה, שיתוף, תמיכה מאפשרים הקבוצתיים המפגשים. מיוחדים צרכים עם

 התפקיד על הסתכלות, ההוריות והעמדות התפיסות ושינוי לבדיקה תהליך, להורות הקשורים ותכנים

  .למגבלה שמעבר ההורי

 הורות לגבי בתפיסה שוני יש והאם בכלל ההורי התפקיד תפיסת: בקבוצה נעסוק בהם הנושאים עיקר

 גבולות להציב ניתן והאם כיצד, רצויה יבלת מציאות עם להתמודדות כלים?, מיוחדים צרכים עם לילד

 קונפליקטים לפתרון כלים, אחים יחסי, למגבלה מעבר יחסים מערכת יצירת, ודרישות

 20:30 בשעה  1/4/19, 25/3/19, 18/3/19, 11/3/19, 4/3/19, 26/2/19 -' ד ימי

 פרקטיים כלים ולקבל אחים בין היחסים מערכת את לעומק להבין תוכלו בה סדנה אחים יחסי

 של בהקשר ההורי התפקיד מהו, ריבים עם להתמודדות כלים: נעסוק בהם הנושאים בין. להתמודדות

 רגשות, אחים יחסי בנושא ההוריות העולם תפיסות, אחים בין למריבות המניעים הבנת אחים יחסי

 . במשפחה הילד מיקום השפעת, להתמודדות וכלים אחים בין

  20:30 בשעה 29/1/19,  22/1/19, 15/1/19' ד ימי

 אתו שמביא משמעותי שינוי לקראת צועדים הילדים עם יחד ההורים אנחנו 'א לכיתה עולה משפחה

 האם? חברתית מבחינה יהיה מה? בשל הוא האם? יתמודד הילד כיצד - ושאלות  חששות, ציפיות

, למידה של זמן? בית שיעורי יכין האם? אחריות לקחת יוכל האם? לא אם יהיה ומה? יצליח הוא

 הנושאים בין. והשינוי המעבר של האתגרים עם ההתמודדות לקראת שימושיים כלים וקבלת חשיבה

 חברתית התמודדות, תלמיד – מורה - הורה סמכות יחסי, בית שיעורי, אחריות: בסדנה נעסוק בהם

 עם התמודדות וכלים רגשית תמיכה להעניק כיצד, רגשית התמודדות, הספר לבית מהגן במעבר

  22.7.20, 15.7.20, 8.7.20:בתאריכים 20:30 בשעה' ד בימי .ושינויים מעברים, וכישלונות הצלחות
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 מוסיקלית תרבות

 סימפונית תזמורת. סופר דודי של המוזיקלי וניצוחו בניהולו השרון-הוד של דורית-הבין התזמורת

 את המשלבים כאחד ומבוגרים צעירים, שונים דורות בני מלכדת חובבים נגנים 40-מ למעלה המונה

  www.bendoritorchestra.org.il .לקהילה ותרומה המוסיקה אהבת

 052-2235757: נוספים לפרטים

 מוזיקת, צעיר מודרנית אקפלה הרכב, קלה למוזיקה בינלאומית מקהלה בקולות מנגנים ווקאלוסיטי

(. לונדון) סינגרס סווינגל, פוקס קווין מוסיקאלי מנהל. מהעולם המוזיקאים מיטב ישראליים שירים פופ

  7880032-09: בטלפון או  mila.sharim@gmail.com: לפנות מוזמנים להיבחן המעוניינים

  (.ב"ארה/ פריז) אמיר ואה'ז: מוזיקלי ניהול. נשמה ושירי גוספל הרכב גוספל מקהלת

 7880032-09: בטלפון או  mila.sharim@gmail.com: לפנות מוזמנים להיבחן המעוניינים

 מקהלות

 21.00-23.00' ג יום -גלבוע אילן בניצוח-הדרים   

 054-7741090 -בתיה: לפרטים

 050-5610909 – יני'ג: לפרטים 20.30-22.30'. ב יום -רבין ני'ג בניצוח-ינס'ג

 .  צבי גני במועדון 21:00-23:00' ג יום -אסנר עוזי בניצוח -שירון

 052-3573203 ויזל משה: לפרטים

 052-2542712 נס-פרי עוזי:  לפרטים. קלינגר יאיר בניצוח -הרעננים

 . טל ארז בניצוח( לונדון) פוקס קווין מוזיקלי ניהול – ווקאלוסיטי

  09-7880032  ה"מיל: לפרטים

   נס-פרי עוזי 052-2542712:  נוספים לפרטים .מינויים תכנית מארחת הוד חבורת  - זמר מועדון

http://www.bendoritorchestra.org.il/
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 הגמלאים מכללת

  10:15-11:30 8:30-9:45: השעות בין'  ד-ו' ב בימי מתקיימות הרצאות

 :  הרצאות מחירון

 –( זוג) בשבוע פעם לחודש ₪ 220 –( יחיד) בשבוע פעמיים לחודש ₪ 140 –( יחיד) בשבוע פעם

 ₪ 35 –( ביום הרצאות 2) פעמית חד כניסה לחודש ₪ 360 –( זוג) בשבוע פעמיים לחודש ₪ 225

 09-775993: טל  33 הדר כפר דרך, תחומי הרב האומנויות מרכז: נוספים לפרטים

  .ביטחוני המדיני היום סדר על אקטואליה פלד יריב ר"ד

 "לחיים וקחו סיפור שמעו, לשיר הקשיבו" גלעד מירי ר"ד

 "המודרני בעידן יהודים אמנים" קרימולובסקי מירי ר"ד

  ספרים בעקבות בעולם טיולים רוטברט  דבורה

 המוסיקלי״ המטבח ״סודות הלפרין דן

 "וזהות לאומיות ארץ ללא עמים" רילסקי זאביק

 הקולנוע בראי קסום עולם אלכסנדרוני זיו

 שלנו הכסף ושטרי הבולים, השירים" ראי"ב ישראל ועם ארץ סיפורי פוזננסקי חזי

 איסלם עובדיה  ירון ר"ד

 "ביהדות ופלגים כתות" לב בר מוטי

 " האנושית וההתנהגות המוח" אברון עמית

 העברי והזמר השירה דרך ישראל ארץ תולדות שמוליק צבי

 מוסיקאלית הרצאות סדרת, ואנשים צלילים על עלוני רועי

 חותם שהטביעו נשים מרשנסקי רותי

  ואקטואליה תרבות: שחשבתם מה לא טחן שלמה

 20-ה המאה לאמנות השער. ועוד" הפותחת החמישייה" ארבל חנה

 "השאנסון מועדון"  אמית אביב ר"ד

 .רפואית בטכנולוגיה וחידושים המצאות על - עוצר אינו האנושי המוח רובין רן

 ך"התנ עם מפגשים גניס אשר

 סיפורים מספר, שחקן שטרייפלר יניב

  ומייצר יוצר ככלי האיראני הקולנוע יעקוביאן בנימין

 אופל של גוונים 50 -רוסיה אבסדזה נינו

 בישראל הכס משחקי אבוהב עידן ד"עו

 חותם שהטביעו והקולנוע המוזיקה מעולם יוצרים – וענקים אנשים על בר ארז

  ופוליטיקה הסברה תקשורת - ישראל נוה חנן ר"ד

 החדשה ובעת העתיקה בעת היהודית מההיסטוריה נבחרים פרקים גולן טובי

 גמלאים מכללת הרצאות

 ושחקנית סופרת, אמת שגית בהנחיית וותיקים לתושבים קריאה מועדון – הזהב ספר מועדון

 הספרותית וההבנה הידע את ירחיבו שבהם העיר לוותיקי ספרותיים מפגשים .השרון הוד תושבת

 ויאפשרו הספרותיים בתכנים ושיחה לדיון יוקדשו המפגשים.  ומיוחד יצירתי, אישי תהליך ויעברו

  -10:30: השעות בין, לחודש אחת', א בימי .לחיינו וחיבור מעלה שהספר בנושאים אישית התבוננות

:  והרשמה לפרטים  ₪ 20: עלות השרון הוד 33 הדר כפר דרך, תחומי הרב האמנויות במרכז 12:00

 sagitemet@gmail.com   8368795-052  אמת שגית

   .10:30 בשעה' ג בימי הוותיקים לתושבים איכות סרטי הקרנת הזהב סרט מועדון

  .פרסומיםה אחר לעקוב יש.  ₪ 10:  כרטיס עלות

http://www.hod-hasharon.muni.il/html5/Web/2078/2019%20spt%20oct%20College%20of%20Arts%20Center.pdf
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 " זהב שיח" מועדון

 'א בימי מתקיימים הליונס מטעם" זהב-שיח" מועדון של המפגשים

 09-7759933: טל השרון הוד, 33 הדר כפר דרך, תחומי הרב האמנויות במרכז

 הרצאה – 18:00-19:30   קל וכיבוד חברים מפגש התכנסות  -17:30

  ₪ 15: להרצאה עלות

  09-7406755, 050-4930149': טל, לאה היידו: השרון-הוד  ליונס", זהב-שיח" ריכוז

 לוח מפגשי שיח זהב

 מרכז הוד לוותיקים

 תחומי רב כמיזם 2013 -ב העיריה בשיתוף ק"קלי עמותת ביוזמת נפתח השלישי לגיל הוד מרכז

 לספק המיזם מטרת+. 60 לבני והערב הצהריים אחרי בשעות ותעסוקה פנאי עיסוקי לפיתוח

, בריאות קידום, קהילתי חיים אורח לפיתוח וסדנאות הרצאות, חוגים: דיסציפלינאריים מולטי שירותים

 מגמת. השלישי הגיל אוכלוסיית לצרכי מותאם מבנה בתוך, ואומנות ספורט, חינוך, חברה, תרבות

 בצורה live משודרים מהחוגים וחלק הפעילויות בהפעלת+ 60-ו+ 55 בני להעסיק גם היא הפרויקט

 לפרטים. הביתית הטלוויזיה דרך בבית הוותיקים לאזרחים ועידה לשיחות תוכנה דרך אינטראקטיבית

 click4ngo@gmail.com, 7414974-09, הווירטואלי המרכז מנהלת, יהוד ליאל:  נוספים

 יום א' 

 ₪15:00-19:00  160הוד  שרון מרכז ורישום אבי ציור 

 16:30-18:00לחודש  ח"ש 160הוד  מרכז תאטרון חוג  

 ₪18:30-20:30  160הוד  קורנבליט מרכז מקהלה מרינה 

 ₪10:00-12:00  160הברנש  אורי חממת עמי למתחילים ברידג 

 ₪17:30-19:00  70הוד  רביב מרכז חיים שחמט 

 יום ב'

 16:00-18:00הוד  חברה מרכז ומשחקי יקונג'השואה צ אירופה לשורדי קפה 

 ₪16:00-17:00  160שני  הוד מתחילים דבי מרכז למתחילים אנגלית 

 ₪17:00-18:00   80שני  הוד דבי מרכז תבינוני מדוברת אנגלית 

 ₪18:00-19:00  160הוד  יעקובוביץ מרכז לריסה פלדנקרייז 

 ₪18:15-19:15   80הוד  שני מרכז מתקדמים דבי מדוברת אנגלית 

 19:00-20:00להרקדה  ח"ש 25הוד  מאור מרכז רונית עם ריקודי 

 17:00-18:00שח  160הוד  מרכז יידיש 

 יום ג'

 ₪14:30-16:30  160הוד  אורי מרכז עמי למתחילים ברידג 

 ₪16:30-18:30  160הוד  אורי מרכז עמי למתקדמים ברידג 

 ₪17:00-18:00  80הוד  מיכאלי מרכז מדוברת מלכה אנגלית 

 ₪15:00-16:30  160הוד  רווה מרכז ומעמיק נילי יסודי טארוט קורס 

 10:30-12:30 הברנש  אורי חממת עמי  ברידג מועדון 

  התעמלות לחיזוק, גמישות ושיפור טווחי תנועה תורמת לצפיפות עצם בשיטה מגוונת ובליווי

 17:15-16:30יהודית הדוק מרכז הוד ₪  160אביזרים 
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 יום ד'

 ₪17:30-18:30  160הוד  מגן מרכז סיגל יקונג'צ 

 ₪17:30-19:00  160 הוד  ורד מרכז/ריבי סריגה 

 ליחיד מחיר ח"ש 160 הוד  חן מרכז וואלס ענת, טנגו ,סלסה, לטינים סלונים ריקודים 

  18:30-20:00 לזוג מחיר ח"ש 280

 ₪16:30-18:30  160הוד  אורי מרכז למתחילים עמי ברידג 

 חומרים שלוחת כולל₪  200נחושתן  חומרים וטכניקות יעל במגוון יד עבודות אומנויות שילוב 

 9:00-11:00 בגיורא הוד

 11:30-13:30  בגיורא הוד שלוחת₪  160שרון  אבי ורישום ציור 

 16.00-18.00בגיורא  הוד יהודה שלוחת-בן דורית  ההזדקנות וחכמת מדיטציה מיינדפולנס 

 יום ה'

 9.00-10.00לחודש  ח"ש 160 בגיורא  הוד שלוחתסיגל מגן   תאטרון חוג   

 "בגיורא הוד שלוחת נתנזון נטע אימוניים כלים בעזרת בחיינו אותו נטמיע כיצד "ואני השינוי 

  10:30-11:10 לחודש ח"ש  150

 בחודש פעמיים שיח מפגש בגיורא הוד שלוחת  אלון דפנה  חיים ואיכות בריאות  

 12.00-14.00 ₪ 160 חומרים כולל

 ופסלים שימושיים כלים  ליצירת בחומר  ידנית  לעבודה  רבות שיטות -שימושית קרמיקה 

 16:00-19:00 חומרים כולל, לחודש ח"ש 400 בגיורא הוד שלוחת שרון אבי

 בחודשיים פעם עניין תחומי מגוון הוד מרכז "בקהילה הוד" -הרצאות  

 יוני 12,מאי 7,מרץ 20,פברואר 21 ינואר 24,דצמבר 3,נובמבר 8 :בתאריכים

 20.00-22.00 למפגש ח"ש 25 

 בחודש פעם בהיסטוריה נושאים מגוון הוד מרכז בהיסטוריה הרצאה  

 19:00-21:00 (יפורסמו תאריכים)

 שירים, סיפורים עם וחווייתיים יצירתיים מפגשים סדרת. רנובילסקי'צ ענת: בהדרכת ללב קרוב סיפור

. הסיפור בתוך הדמויות ואפילו כותבים, קוראים, המאזינים עצמינו עם מהיכרות נהנה.  ותמונות

 מעולים גם ולהכיר עצמינו על בסקרנות להתבונן לנו שיאפשרו ותמונות טקסטים עם מגוונת פעילות

  ₪ 180: לחודש עלות 16:30-18:00'  ב הקבוצה ימי חברי יתר של

 רחוב, הוד כזבמר מתקיימות ההרצאות " בקהילה הוד" במסגרת שונים בנושאים הרצאות מגוון

 ורכישת נוספים ק  פרטים"קלי לעמותת קודש הכנסות  ₪ 25: כרטיס עלות השרון הוד 3 יקינטון

 09-7414974: כרטיסים

  השרון הוד של הווירטואלי המרכז

, השלישי הגיל בני, אתכם מחבר ק"קלי עמותת מבית השרון הוד של וירטואלי – הטכנולוגי המרכז

 אינטראקטיבית חוויה ליצור היא המיזם מטרת. הטלוויזיה באמצעות שונות חברתיות לפעילויות

 מתנדבים כניסת דרך משמעותי שיח ליצור, החברתי הבידוד את להפחית, לקשישים קבוצתית

 בוחרים: כפתור בלחיצת לעשות אפשר אלה כל את. הקהילה לשירותי יותר טובה גישה ולהעניק

, יוגה, מדיטציה, יקונג'צ, התעמלות: כגון ראקטיביותאינט חברתיות פעילויות במגוון ומשתתפים

 לצאת בלי זה וכל, וחדשים ותיקים חברים עם ומפגש עניין בקבוצות השתתפות, הרצאות שמיעת

 חדשים משתמשים 25 עבור מסובסד המחיר. בלבד ₪ 40 השרון הוד לתושבי חודשית עלות! מהבית

  . בלבד

, 09-7414974  ק"קלי עמותת, הווירטואלי המרכז מנהלת, יהוד ליאל: קשר ליצור מוזמנים

click4ngo@gmail.com  
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 חוגים ופעילויות מרכז הוד לוותיקים

 ימי א'

 התעמלות 11:15-12:00,  קונג י'צ 10:30-11:00התעמלות,  10:15-11:00, מקהלה 09:00-10:00

, כללית הרצאה 16:30-17:30,  משתנות הרצאות 15:30-17:00,  התעמלות 12:00-12:45, 

 .לשבועיים אחת חיובית חשיבה 17:30-18:30

 ימי ב'

 עם,  ריקודי 09:45-10:15,  התעמלות 09:00-09:45,  אקטואליה 08:30-09:00

 ,  התעמלות 12:00-12:45,  משתנות הרצאות 11:00-12:00עם,  ריקודי 10:30-11:00

 תמיכה,  קבוצת 17:15-18:15כללית,  הרצאה 16:30-17:15,  קונג י'צ 16:15-17:00

 לחודש אחת חיים מאריכים אנשים בהם הכחולים המקומות 18:30-19:30

 ימי ג'

-11:15,  קונג י'צ 10:15-11:00,  מדיטציה 10:00-11:00, לשבועיים אחת קונג י'צ 09:00-09:50

 כללית,  הרצאה 16:30-17:30,  התעמלות 12:00-12:45,  התעמלות 12:00

 לחודש אחת אחות עם שיעור 17:30-18:30

משתנות,  הרצאות 11:00-12:00,  התעמלות 10:00-10:45התעמלות,  09:00-09:45 ימי ד'

 כללית, הרצאה 16:30-17:30,  יוגה 16:30-17:00,  מיינדפולנס 16:00-18:00

 .סגורה קבוצה 19:30-20:00,  , קונג י'צ 17:30-18:30

  יום ה'

 , ההזדקנות וחכמת למדיטציה חוג 09:00-10:00התעמלות,  08:30-08:50

 בריא בישול 12:00-14:00,  בציבור שירה 11:30-12:30,  מגדר ללימודי מבוא 10:00-11:15

 משתנות הרצאות 19:30-21:00כללית,  הרצאה 16:30-17:15, שבת קבלת 12:30-13:00

 

  לבנים יד בית העירונית הספרייה

 :הפתיחה שעות 09-7407054/6: טלפון השרון הוד 14 השחר רחוב

 רצוף 19:00-7:30 'א יום

 15:00-8:00 'ב יום

 19:30-14:00 'ג יום

 רצוף19:00-8:00 'ד יום

 רצוף19:00-8:00 'ה יום

 12:00-8:00 'ו יום

 !הסגירה שעת לפני שעה רבע עד, לספריה הכניסה

 :לכתובת מייל לשלוח ניתן, הספרייה של תפוצה לרשימת להצטרף למעוניינים

hashron.muni.il-sifria@hod 

 /hasharon.muni.il-http://hasifriya.hod כרטיסים ולהזמנת לעדכונים – הספרייה אתר

 .מוגבלויות לבעלי בהתאמה מונגשים הספרייה שירותי וכל העיר לתושבי בחינם הוא בספרייה המנוי

 אקטואליה אירועי לצד לילדים והצגות פורסי שעות כוללת 2020-2019 לשנת האירועים תכנית

" קשר צור"ב ולהירשם ספרייה באתר הפרסומים אחרי לעקוב  מומלץ.  נוער ובני למבוגרים וספרות

 .עדכונים לקבלת

mailto:sifria@hod-hashron.muni.il
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 דיגיטלי מדור,  אנגלית מדור,   סיפורת מדור, ונוער למבוגרים עיון מדור הספרייה מדורי. 

 

 אלחוטית סביבה בספריה מחשוב (FI-WI )עמדות קיימות כן כמו. חופשית גלישה המאפשרת 

 .הקהל לרשות ומדפסת מחשבים

 השאלה הארכת, עדכון, מידע לחיפוש מרחוק גישה מאפשר מקוון קטלוג מיוחדים שירותים 

 . ספרים והזמנת

 

 .ניידות יכולת וחסרי לקשישים הבית עד ספרים קבלת שרות - אליך בדרך הספרייה

   



  בהוד נשים

 . האישה מעמד לקידום העיר ראש ויועצת השרון הוד עיריית של התנדבותי פרויקט  בשבילך אם

 האימהות( . ראשונה לידה דווקא לאו) לידה שלאחר באימהות ותומכות מנוסות אימהות של וליווי סיוע

 אחרי שנה חצי למשך( בתשלום צורך ללא) בהתנדבות ניתן והליווי הכשרה עברו אשר מתנדבות הינן

 .היולדת עם בתיאום שבועיים בית ביקורי במסגרת הלידה

. עמל וגיל גיורא, מגדיאל, נאמן בנווה ממוקמים המועדונים, ק"קלי עמותת בשיתוף ותיקות מועדוני

, הרצאות, התעמלות, יד מלאכת: כוללות  הפעילויות, מקצועיות מרכזות י"ע מופעלים המועדונים

 עם דורית בין פעילות, סטודנטים עם פעילות, השבוע פרשת, אקטואליה, קהילתי תיאטרון, טיולים

 . ועוד מודרכת הליכה, הספר בתי

 09-7464054': טל 12 הצדיק שמעון רחוב, נאמן נווה קהילתי מועדון  

 09-7601399': טל 24 נטעים רחוב, נטעים קהילתי מועדון  

 09-7445542':טל 8 החייל רחוב, גיורא קהילתי מועדון  

 09-7404029': טל 7 הגולן רחוב, גולן קהילתי מועדון  

 09-7417274' טל 6 הרשות רחוב, אירופה קפה מועדון



 מידע קיים החברתיים והשירותים הרווחה באגף אלימות נפגעות לנשים משפטי סיוע תןמ

 ס"עו. במשפחה באלימות וטיפול למניעה השרון הוד בעיר הקיימים השירותים מכלול אודות

 וליווי יעוץ. במשפחה באלימות ולטיפול למניעה המרכז מנהלת 09-7888545 דורון מירית

 09-7747760 השרון מינית תקיפה ונפגעי לנפגעות המרכז י"ע ניתן( עלות ללא) משפטי

 מיצוי .לאומי לביטוח והמוסד לפועל ההוצאה באמצעות מזונות לגביית בנוגע יעוץ לקבל ניתן

 ועוד לאומי ביטוח, עבודה בנושאי זכויות

 www.justice.gov.il  משפטי לסיוע הלשכה באתר להוריד ניתן משפטי לסיוע בקשה טופס
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