
חוגים
תשפ״א 2020-21

ועדת החוגים:
   hugsdewarburg@gmail.com

www.sdewarburg.co.il

בואו להתרשם ביריד חוגים 
בחורשת האורנים
27.8 יום חמישי

בין השעות 17:00-20:00
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אנחנו מתרגשות לפתוח את עונת החוגים לשנת  2020-2021 עם מגוון עשיר של חוגים הפונים 

לכל הגילאים. החוגים והמדריכים נבחרו בקפידה על בסיס הישן והטוב הקיים שנים, על פי 

תוצאות הסקר בין התושבים ועל פי הראייה של מערך החוגים כתשתית למרכז קהילתי חובק כל 

של המושב האיכותי שלנו.

בתקופה הארוכה והלא פשוטה שעוד עומדת לפנינו, הפנאי, הקהילה והמעורבות ההדדית 

יתפסו נתח נרחב יותר מתמיד בחיינו. אנו מקוות לתת מענה לצרכים האלה כאן בתוך המושב. 

אנחנו מזמינות כל אחד ואחת מכם להציע ולהגיב במייל של מרכז החוגים

hugsdewarburg@gmail.com

או בטלפון: דפנה, נייד: 054-4333263

אורנה, נייד: 052-4872277

החוגים יחלו לפעול חלקם בספטמבר וחלקם באוקטובר והכל על פי הוראות משרד 

הבריאות.

ב- 27.8.2020 ייערך יריד חוגים בחורשת האורנים בין השעות 17:00-20:00 בו יציגו המדריכים 

את החוגים השונים ותהיה לכם אפשרות להתרשם מהפעילויות ומהמדריכים. 

כולם מוזמנים!

בברכה,

ועדת החוגים

דפנה דיליאון פז, דנה בר שור, בילי טילמן,
לירון עובדיה, נירית הראל, אורנה קלינמן.
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חוג כדורגל

חוג הכדורגל הוא חוג הספורט הוותיק ביותר בשדה ורבורג והוא מתקיים כ - 20 שנה במגרש הכדורגל  

הסמוך ל "בית צחי ". הפעילות מועברת ע"י המורה לחינוך גופני והמאמן חניה אריה. אריה משמש גם 

כרכז חינוך גופני, ספורט ונבחרות בתיכון עמי אסף מזה כ - 35 שנים  ומורה מאמן במכללת וינגייט 

המוטו המוביל את הפעילות בחוג הכדורגל: דרך ארץ, חברות, שיתוף פעולה וגם כדורגל.  כ- 30 שנים.

הפעילות פתוחה לבנות ובנים.
ה׳ וקבוצת הגן. קבוצות פעילות: כיתות א׳, ב׳, כיתות ג׳,ד׳,

לפרטים והרשמה:  אריה, נייד:  053-7732683

כיתות ג׳ ד׳ ה׳
כיתות א׳-ב׳
גן + גן חובה

גן

ראשון, רביעי
16:45-17:30
17:30-18:15

16:30-17:15
17:15-18:00

גילאים שעותימים

שלישי

לפרטים והרשמה - עמית, נייד: 054-5499904

לפרטים והרשמה: עדן, נייד: 054-7989408

חוג מחול

שמי עדן מרטינובסקי, אני מגיעה אליכם לאחר 4 שנות עבודה בניו יורק 
ואירופה בתור כוריאוגרפית, מורה ופרפורמרית.

בכוונתי לבנות מרכז מחול ללימודי היפהופ + סטריט ג׳אז ושיעורי ריקוד 
מודרני עכשווי.

בשיעורים תהיה עבודה על ביטוי אישי, כוריאוגרפיה, טכניקה ושמיעה 
מוזיקלית.

מתחילים בגיל 5 , הקבוצות יחולקו לפי ביקוש גילאים ורמות. 

החוג יתקיים בימי שלישי.

חוג ג׳ודו

12 שנים בהן מגיעים ילדי וילדות המושב להתחנך ולטעום מהאווירה הקסומה 

שיש באקדמיה לג'ודו בשדה ורבורג בהדרכתו של עמית מועלם, אלוף ישראל.

שילוב של ילדים אלופים ומאמן שלא מעגל פינות ולא מוותר על שום פרט 

חינוכי ומקצועי. האקדמיה מיועדת לילדים מגיל 4 עד 16 ב-5 קבוצות.

בנוסף לאימונים הסדירים במושב, מתקיימים אירועי גיבוש, מחנות אימונים, 

טורנירים ידידותיים ותחרויות רשמיות בארץ ובחו"ל.

ילדי המושב שלנו זכו בשנה שעברה במקום השלישי בארץ לקבוצות ובמדליות  - גאווה

זהב רבות באליפות ישראל יחידים ובטורנירים בין לאומיים.

למי שעדיין לא דרכ/ה על מזרן הג'ודו שלנו בשדה ורבורג -  מומלץ בחום

מתחילים בגיל 4, ומשם השמיים הם הגבול!!!

ילדי גן
כיתות א׳-ב׳

כיתות ג׳-ד׳

כיתות ה׳-ח׳

כיתות ט׳ ומעלה
כיתות ט׳ ומעלה

ראשון, רביעי

שני, חמישי

17:15-18:00

16:30-17:15
15:45-16:30
14:45-15:45

19:00-20:30
18:00-20:00

גילאים שעותימים

אימון כושר והכנה לצבא

ארז גולדשטיין הינו בוגר תואר ראשון במסלול המצוינות במכללה האקדמית 

ווינגייט, ומורה לחינוך גופני בבית ספר. ארז הינו מדריך כושר קרבי 

בעל ניסיון בהובלת קבוצות הכנה לצה"ל, בוגר יחידה קרבית ושירות 

משמעותי ומדריך סדנאות שטח מטעם בית הספר להשתלמויות 

בווינגייט.

בחוג נתאמן על כושר גופני והכנה לצה"ל בדגש על ערכים, עבודת צוות, 

הובלה ומנהיגות.

לפרטים והרשמה: ארז, נייד: 054-5874585

ספורט, מחול ותנועה
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חוג אופניים

לפרטים והרשמה: גל חסון, נייד: 054-5810007

חוג רכיבת שטח ורכיבה טכנית החל מגילאי גן חובה ועד קבוצות 

בוגרים. שילוב של טיולי שטח, בניית רמפות ומסלולים באזור שטחי 

המושב, ובשלבים מתקדמים יותר, רכיבות סינגלים ומסלולים טכניים 

באזור וביערות המרכז.

לפרטים והרשמה: בר יערי, נייד: 050-8861888, בני יערי, נייד:  050-4905866
www.benisranch.com :אתר

חוות הסוסים של בני

החווה של בני נותנת מענה לשיעורי רכיבה טיפולית לילדים, נוער ומבוגרים.  
החווה עובדת בסבסוד קופות החולים כללית, מאוחדת ולאומית לרכיבה 

הטיפולית. 

פעילות בחופשות בית הספר: סוכות, פסח ובחופש הגדול.
קורס רכיבה על סוסים למתחילים ומתקדמים משעה 8:30 ועד 13:30, ארוחת 

צהרים מפנקת בסיום כל יום.

שיעורי רכיבה מערבית. החווה משמשת גם פנסיון לסוסים ומרכז לאילוף סוסים.

החווה עובדת עם פנימיית נוער בסיכון ופנימיית חרשים, שבחסות עיריית כפר סבא.
כל זה במשק שלנו בדרך ההדרים 59.

לפרטים והרשמה: נטע,  נייד: 054-2121264   

התעמלות קרקע

ספורט המפתח חיזוק, גמישות, יציבה, קואורדינציה, שיווי משקל, ביטחון  מוזמנים להגיע ולהנות מענף

עצמי והנאה.  במהלך השנה יתקיימו מופעי אקרובטיקה בשילוב ריקוד. נעבוד על פיתוח המיומנויות 

בעזרת מגוון מכשירים וכן גלגלון, עמידת ידיים, גלגולים ועוד.

החוג מתאים לבנים ובנות מגילאי 4 ומעלה.

נטע יעקבי, בוגרת תואר ראשון ושני בוינגייט בחינוך גופני בכלל ולגיל הרך בפרט.

כיתות א׳-ב׳
גנים טרום חובה וחובה

כיתות ג' ומעלה
שני

16:00-16:45
16:45-17:30

17:30-18:15

גילאים שעותימים

המעגל של מיכל

״המעגל של מיכל״ הוא מרכז חוגי בוקר חוויתי להורים וקטנטנים מגיל חודש עד גיל 3 שנים. 

בכל שבוע נושא חדש, וכל יום מוקדש לקבוצת גיל שונה. 

פעילות בוקר לפי קבוצות גיל: 

״גן עם אמא״ - לגילאי שנה וחצי עד 3 שנים.

פעילות חוויתית קיצבית ושמחה בתנועה, מוסיקה, סיפורים, שירים ויצירה.  

״סיפור בתנועה״ - לגילאי זחילה עד שנה וחצי. פעילות נושא (סיפורים, עונות,חגים וכו׳)

המחשה בעזרת משחק ומוסיקה, חוויה קצבית מהנה ומפתחת.  

״חושים ונהנים״ - קול, מגע ותנועה לקטנטנים מגיל חודש עד חצי שנה: 

ליווי התפתחותי בתנועה בשילוב מוסיקה ואביזרים מקוריים ועיסוי תינוקות. 

כל הפעילויות בכל הקבוצות לאורך כל השנה משולבות באביזרים מקוריים ומפתחים, שירים, הצגות 

וסיפורים בנושאים מגוונים (עונות השנה, חגים, חברות, הגוף שלנו, רגשות, 

משפחה....) ופעילויות בטבע (שתילה, קטיף...) 

במרכז שלל פינות משחק, ג׳ימבורי, מרחב פעילות, חצר משחקים, 

חדר אוכל..  והכל ממוזג נעים ומזמין.

״המעגל של מיכל״ דרך ההדרים 32, שדה ורבורג.

לפרטים והרשמה: מיכל סטפק, נייד: 050-5303429

לפרטים והרשמה: עדי בשן,  נייד: 050-3253952       

אימוני כושר לנערות

אימוני כושר שיעזרו להן לשמור על האיזון, החיטוב ועל בריאות הגוף. אימונים פונקציונאליים בקבוצה 

שמתבססים על עבודת כוח, עבודה אירובית ואנאירובית באמצעות משקל גוף ואביזרים.

האימונים מתקיימים פעמיים בשבוע, בימים ראשון ורביעי. שיעור ניסיון במתנה.

נוער, נשים מגרש כדוררגל18:00-19:00ראשון, רביעי
גילאים מיקוםשעותימים

adibashan אינסטגרם:   
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אומנות ויצירה עם ליאת

העניקו לילדיכם חשיפה לעולם האמנות מתוך עשייה וחדוות היצירה.

עבודת היצירה מתבססת על סיפורי ילדים וחוויות מעולמם. היא מפתחת את חשיבתו היצירתית 

של הילד, מחזקת את ביטחונו העצמי ותורמת לפיתוח כישוריו המוטוריים. היא נעשית בהשראת 

אמנים וזרמים שונים בתולדות האמנות. מגוון הטכניקות מאפשר התנסות בתחומי יצירה שונים 

דוגמת ציור, רישום, פיסול, קרמיקה, עיסת נייר, בצק סוכר, מיחזור, בטון, רקמה, תפירה ביד, 

ליבוד ועוד. הסדנאות מתקיימות כ-25 שנים.

החוג מיועד לגילאי 4.5-12 ויתקיים בימי רביעי אחר הצהרים בספריה.

לפרטים והרשמה: יפעת פאר, נייד: 050-7812300

לפרטים והרשמה: ליאת בריגל שגיא, נייד: 052-3504550

יצירת בובות תיאטרון

לפרטים והרשמה:  מנחת החוג - ואלרי שיקלי, נייד: 050-7962362

חוג מיוחד לילדים מיוחדים, שאוהבים ליצור, לכתוב ולהציג. 

בחוג נכיר בובות תיאטרון מתרבויות שונות בעולם.  נשתמש במבחר 

חומרים שונים ליצירת בובות מסוגים שונים, כמו בובות כפפה, 

מריונטות, תיאטרון צלליות, תיאטרון חפצים, תיאטרון נייר ועוד המון.  

נשתמש בבובות שיצרנו לבניית הצגות קצרות. מובטח חוג מלא 

חוויות ויצירתיות!

ואלרי היא בובנאית ויוצרת, מעצבת בובות ומלמדת ילדים ומבוגרים 

עיצוב בובות והפעלתן מזה 30 שנה. התיאטרון שלה“ קשת בענן" 

קיים יותר מ-25 שנים ומציג  הצגות ברחבי הארץ ובחו"ל.  

החוג מיועד לילדים בגילאי 7-10 ויתקיים בימי רביעי.

צילום בסמארטפון 

יפעת פאר, צלמת בת 40 נשואה לדן ואימא ל 5 ילדים, בעלת סטודיו ומנחת 

סדנאות צילום בסמארטפון. מכשיר הסמארטפון בימינו הוא כלי תקשורת 

בין הילדים. בעזרתו אנו נגיע לעולם הפנימי ונעודד אותם לקשרים חברתיים 

משמעותיים יותר. בחוג הילדים יקבלו הקניית ידע בצילום מקצועי דרך מצלמת 

הסמארטפון, ככלי להעצמה אישית וחברתית.

בסיום התהליך נפיק אירוע שיא של מיטב הצילומים של הילדים, באירוע חגיגי. אני מאמינה 

כי צילום יכול לבטא המון רגש, הקשבה, ביטוי ותקשורת בינינו לבין ילדינו.

החוג מיועד לילדים בגילאי 9-12  החוג יתקיים אחת לשבועיים, בימי שלישי בין השעות 

17:00-17:50 החל מחודש נובמבר 2020 במרכז החוגים. מחיר 100 ₪ לחודש. 

אומנות ויצירה
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לפרטים והרשמה: מנהל המועדון - עדו אורן, נייד: 054-5466181

חוג שחמט

השחמט, משחק המלכים, הינו משחק האסטרטגיה העתיק בעולם, בן למעלה 

מ-2000 שנים! חוקי המשחק פשוטים, אך מספר האפשרויות אדיר. השחמט 

מפתח תכונות רבות: ריכוז, זיכרון, חשיבה, הגיון, למידה והסקת מסקנות, בחירת 

אפשרויות וכן סבלנות והגינות. 

מועדון השחמט כפר סבא, הינו מועדון הנוער המוביל בארץ, פותח השנה קבוצות שחמט 

במושב, למתחילים ומתקדמים.

כיתות א׳-ג׳
כיתות ד׳-ו׳

ראשון
17:45-18:45

מרכז החוגים180 ש״ח 18:45-19:45

גילאים מיקוםעלותשעותימים

לפרטים והרשמה: הילה לב, נייד: 052-6629249     

www.kidrama.co.il :אתר

חוג דרמה לילדים ונוער

חוג הדרמה ממשיך השנה בפעילותו במושב. במהלך החוג אנו עובדים עם אביזרים 

ותחפושות, נחשפים לעבודה על שפת גוף, מימיקה ודיקציה, משחק מול מצלמה, עבודה 

על דמויות, הגשת טקסטים ועוד. משתתפי החוג יקחו חלק פעיל בהצגות ובסרטים שנפיק 

במהלך השנה. 

חוגי העשרה

רובוטיקה

לאור דרישה רבה של החוג על פי הסקר, אנו מיידעים על אופציה של קיום 

החוג ב"אשכול פיס" רעננה. 

תיאור: תכנון, בניה והפעלה של רובוטים מבוססים ערכות לגו חדישות, תוך 

לימוד אלקטרוניקה, חשמל, היגוי, תכנות ועוד מיומנויות טכנולוגיות.

מועד החוג: יום רביעי, יש אפשרות להצטרפות לקבוצה קיימת או לפתיחת 

קבוצה לילדי שדה ורבורג (מותנה ב-10 משתתפים).

עלות: 255 ש"ח לחודש. יש להציג ביטוח תלמידים מהרשות. 

לפרטים והרשמה: יפים טורצ'ינסקי, נייד: 054-4417317

כפר מנגן

מרכז המוזיקה “כפר מנגן", בניהולו של המורה והמנצח יפים טורצ'ינסקי, 

פועל כל השבוע עם צוות מורים שמלמדים כלים שונים: כלי נשיפה

(כל הכלים), פסנתר, גיטרה ותופים. 

מרכז המוזיקה פתוח לכל הגילאים מגיל +5 עד 120.

המרכז פועל כבר 15 שנה לשירות תושבי שדה ורבורג.

לפרטים והרשמה: אשכול פיס רעננה, טלפון 09-7742515, 09-7729246   

nimrodb@raanana.muni.il או נמרוד

נא לעדכן את נירית הראל מועדת החוגים, נייד: 054-3444275



ער
ונו

ם 
די

יל

13

ער
ונו

ם 
די

יל

חוגי ילדים ונוער

12

לפרטים והרשמה: שחר ברגיג, נייד: 050-3456708

חוג לגו ומדעים

לקחנו את אבני הלגו האהובות, חיברנו אותן עם עולם המדע ויצרנו חוויה שלא תרצו לפספס.           

בואו להבין איך מסוק ממריא ונוחת, לדעת כיצד פועל המנוף ולהכיר את המדענים והתגליות ששינו את 

העולם.

המפגשים והתכנים מועברים בצורה חווייתית ומעשירה, בשפה 

פשוטה, נעימה והומוריסטית. בנוסף לתחום לימוד המדעים, 

ניתן דגש על שיפור המוטוריקה העדינה, פיתוח קשר עין יד 

התוכנית מתאימה לבנות ולבנים! והתמצאות במרחב.

התוכנית מוכרת ומאושרת ע"י משרד החינוך.

גילאים: כיתות א`-ד` (גן חובה - בליווי הורה).

כיתות א׳-ד׳ 180 ש״ח18:00-19:10חמישי
גילאים עלותשעותימים

17:00-19:00שני, חמישי

שעותימים

כיתות ג'- יב'
כיתות ט'- יב'

שלישי
חמישי

17:30-19:00
18:00-20:30

בית צחי

גילאים מיקוםשעותימים

לפרטים והרשמה: רכז הנוער יואב לוי, נייד: 052-8391865

לפרטים: אילת, דינה ואפרת,  נייד אפרת: 054-2229916

תנועת הנוער - האיחוד החקלאי

סיפרייה

"הדואג לימים זורע חיטים, הדואג לשנים נוטע עצים, הדואג לדורות 

מחנך אנשים". (יאנוש קורצ'אק). 

אנו צוות בית צחי, מזמינים בזאת את כלל תלמידי השכבות במושב 

להגיע לפעילויות המתקיימות במסגרת תנועת הנוער "האיחוד החקלאי", 

דווקא בתקופה זו, בה החינוך הבלתי פורמלי עומד למבחן.

כל הנוער מוזמן ביום זה בלי קשר לתנועת הנוער. בברכה צוות בית צחי ורכז הנוער יואב לוי.  

השנה נפתחת עם הרבה ספרים חדשים לילדים, לנוער ולמבוגרים. 

בספריה תוכלו למצוא קלסיקות ישנות לצד ספרים עדכניים, 

ספרות מתורגמת לצד סופרים ישראליים ומבחר ספרים מכל הסוגים. 

צוות הספרייה ישמח לרכוש עבורכם ספרים שאינם בספריה וכן 

ליידע אתכם כאשר ספר שחיפשתם יחזור מהשאלה.

כמו כן, ספרים לתרומות רק בתיאום איתנו. 

בואו ליהנות מחוויית הקריאה! 

שעות סיפור לשנה הקרובה: יתפרסמו בהמשך. 

ספרים לתרומות בתיאום איתנו. 

טיסנאות

תתנסו בבניית טיסנים והטסתם,  בואו להצטרף לקלוב התעופה לישראל בחוג, כאן בשדה ורבורג!

תוכלו להצטרף להרצאות העשרה, להשתתף בתחרויות ועוד...

לפרטים והרשמה: 

אביעד לוי, רכז קלוב התעופה לישראל כפר-סבא, נייד: 054-4272487

תוכלו להצטרף להרצאות העשרה, להשתתף בתחרויות ועוד...

אביעד לוי, רכז קלוב התעופה לישראל כפר-סבא, נייד: 054-4272487
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ספורט, מחול ותנועה
אימוני כושר

כולם יכולים! הורים , אימוני כושר לכל המשפחה, זמן איכות של תחום עניין משותף שווה 

ביותר. אימונים פונקציונאליים בקבוצה או עם בן משפחה, אימונים שמתבססים על עבודת 

כוח, עבודה אירובית ואנאירובית באמצעות משקל גוף ואביזרים. האימונים מתקיימים שלוש 

פעמים בשבוע. שיעור ניסיון במתנה.

19:00-20:00ראשון

18:45-19:45

שעותימים

שלישי וחמישי

לפרטים והרשמה: לינדה דברת, נייד: 052-692529

לפרטים והרשמה: ליקי מאלי, נייד: 054-5809021

ריקודי בטן

היא רקדנית, כוריאוגרפית ומורה לריקודי בטן כ-20 שנה.   ליקי מאלי
והכשרת מורות למחול  בוגרת תואר ראשון של האקדמיה למוסיקה  ולמחול,

מתאמנת ומלמדת טאי  מזרחי בוינגייט. מנהלת אומנותית של להקת אלוואן,
צ'י וצ'י קונג ומדריכת פילאטיס.

זורם ועוצמתי בליווי מוסיקה חובקת עולם.  רך, ריקוד הוא בטן ריקוד
מוזמנת למסע מופלא של העצמה נשית שעה של הנעה הנאה שחרור קבלה 

עצמית וחיבור לגוף ולנפש.
לרקוד זה הסוד לשמחת חיים, בריאות וחיבור לגוף ולנפש.

מתאים לכל גיל אין צורך בניסיון קודם!

יוגה אשטנגה

"יוגה אשטנגה" היא מדיטציה דינאמית אשר מטרתה ניקוי המחשבה, חידוד 

הריכוז והעצמת היכולת להיות נוכחים בכאן ועכשיו. במיזוג שבין נשימה 

ותנועה ובין התחזקות ורכות- נחפש איזון בכל שריר ומפרק ונשחרר כאב 

ונוקשות.  האיזון וחופש התנועה מעצימים את הרגיעה והבהירות בכל דבר 

שאנו עושים.

שני השיעורים הראשונים יהיו ללא עלות ויעסקו, בין היתר, בדיוק התנוחות. 

השיעורים מיועדים לגברים ונשים כאחד.

השיעורים יתקיימו בימי שלישי בשעה 20:30 בבית החוגים. 

מרכז אלה

מרכז אלה הוא סטודיו לפילאטיס מכשירים וריצפה ושיטת הג׳ירוטוניק 

והג׳ירוקינזיס. הסטודיו הוקם על ידי הילה  וייסברג בשנת 2008.

במקום מוצעים שיעורי פילאטיס מכשירים , פילאטיס ריצפה,  

שיעורים פרטיים, זוגיים או קבוצות קטנות (עד 4 משתתפים) בימי 

חמישי ב-20:30. בנוסף, שיעורים פרטיים וזוגיים בשיטת הג׳ירוטוניק  

ושיעורים קבוצתיים של ג׳ירוקינזיס .

הסטודיו מתמחה ביחס אישי, גישה מקצועית ללא פשרות, עבודה לצורך 

אימון הגוף ושיקום פציעות. נגיש לכל הגילאים וכל היכולות.

www.ellah.co.il :לפרטים והרשמה: הילה, נייד: 054-3516137  אתר

שיעור  למתחילות

שיעור ממשיכות
שיעור להקה

שיעור מתקדמות

שיעור להקה

שני
18:00-19:15
19:15-20:30
17:30-18:45

18:45-20:00
14:00-15:15

גילאים שעותימים

שלישי

שישי

adibashan   :לפרטים והרשמה: עדי בשן, נייד:  050-3253952 - אינסטגרם_
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 - Niaריקוד בתנועה

ניה היא שיטת ריקוד הוליסטית עם זיקה לגוף ולנפש, המתמקדת 

בעונג שבתנועה, בחיבור לגוף ולמוזיקה. אין צורך בניסיון קודם בריקוד! 

התנועות הן פשוטות וחוזרות על עצמן ומלוות במוסיקה סוחפת ומגוונת.

עיקרון הבסיס של השיטה הוא חווית תנועה שמעוררת את אנרגיית החיים העמוקה 

שבכל אחת מאיתנו ומעודדת שמחה והתרוממות רוח. על הדרך... משפרים את הכושר, גמישות, 

יציבות וחיזוק כל שרירי הגוף. 

לפרטים והרשמה: גילי אטקין, נייד: 050-5334836  

חדר מחול בבית החוגים8:30 בבוקרשני
19:00 ערב

מיקוםשעותימים

רביעי

פלדנקרייז

ליאורה זינגר, מורה ומטפלת בשיטת פלדנקרייז,  בעלת תואר ראשון ושני במדעי החיים, ומשתדלת 

להיות כמה שיותר בתנועה… 

שעורי ההנחיה בשיטת פלדנקרייז נקראים "שעורי מודעות דרך תנועה": שילוב של תנועה עם נשימה 

ומחשבה. 

ההנחיה מביאה את התלמיד לנוכחות מלאה עם גופו, חקירה של התנועה 

והתחושות הנלוות לה. 

בסוף השיעור התלמידים יחושו לרוב ביציבה זקופה יותר, בהקלה 

בכאבים שלדיים ומפרקיים, בנשימה טובה יותר ובתנועה קלילה 

ונעימה יותר של הגוף והנפש.

לפרטים והרשמה: ליאורה, נייד: 052-2778815
לפרטים והרשמה: חיה, נייד: 054-5773783

פינג פונג 

בבית העם בכל יום רביעי  בין השעות 19:30-21:00, ללא עלות.

החוג מתאים גם למתחילים המקבלים הדרכה מקצועית מאלישע בן ארצי.

Tabata -

לפרטים והרשמה: דורין, נייד: 052-4808211

אימוני טאבטה

האימון שכל העולם התמכר אליו! אימון אינטרוולים אנרגטי מהנה וחזק 

המתמקד החיזוק השרירים ובסיבולת לב ריאה. מתאים לכל הרמות! 

השיעורים יתקיימו בשעות הבוקר בימים ושעות לפי הדרישה. 

השיעורים בקבוצות קטנות, בעבודה מגוונת ממוקדת ומדויקת לתוצאות 

אופטימליות.

דורין דמיאל ליבר הינה מדריכה מוסמכת בעלת ניסיון של מעל ל-10 שנים.

לפרטים והרשמה : יגאל, נייד: 050-2452825

ריקודי עם

החוג יתקיים בימי שני ויכלול ריקודי עם, שנות ה-60, ריקודי שורות, 

מעגלים וזוגות.  בהדרכת יגאל טריקי , בוגר קורס מדריכי ריקודי עם 

במכון וינגייט וקורס מדריכי מדריכים בסמינר הקיבוצים.
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סדנת צילום מקצועית

שמי אורלי לנדאו ואני צלמת סטילס. גדלתי בשדה ורבורג וכיום אני גרה 

ברעננה. אשמח אם תצטרפו אלי השנה למסע מרתק לתוך עולם 

הצילום. 

במסע נלמד נושאים טכניים של תפעול המצלמה, נלמד על 

קומפוזיציה ושפה צילומית, נחקור את האור דרך המצלמה, נעשה 

לעצמנו טיולי צילום קצרים באזור, נתנסה בתוכנות לעיבודי תמונה 

ובסוף – גם נעשה לעצמנו תערוכה מהודרת. אם עולם הצילום מדבר 

אליכם, אם תמיד חלמתם לצלם ולא על אוטומט, או אם בבוידם שוכבת 

מצלמה מקצועית או אפילו חצי מקצועית - אז זה החוג עבורכם.

אשמח לראות אתכם מאחורי העדשה.

www.orlandau.com
www.facebook.com/OrlilandauPhotography

לפרטים והרשמה: אורלי לנדאו, נייד: 052-5795660

לפרטים והרשמה: תמר, נייד: 052-6493304

ריקמת עמים

קליעת סלים

בהדרכת הרוקמת רבקה בקר. חוג שכולו צבע וחדוות יצירה.

נפתחת קבוצה חדשה בימי שני בין השעות 16:00-18:00 . 
לא נדרש ידע קודם. 

בואו ליצור יופי שימושי ממה שצומח סביבנו, 
בסדנאות קליעה עם בועז שילה.

למה קליעה? הקליעה היא מלאכה מגוונת ומורכבת שיכולה 
להיות גם מפתיעה ומשעשעת. הקליעה מביאה אותנו לחשוב 

מחוץ לקופסה, להצליב בין שיטות קליעה וחומרים בצורה בלתי 
צפויה ולקבל תוצאות מרגשות . 

משך המפגש יהיה כשעתיים. 

פסיפס

בהדרכת תמר אריאלי בוגרת המכון לאמנות. בעלת סטודיו לעיצוב, 

מלמדת, יוצרת ואוצרת אמנות. בחוג נלמד את הטכניקות של עולם 

הפסיפס. נלמד לשלב טכניקות קלאסיות עם טכניקות מודרניות, נלמד 

על אמנים מהעולם וכיצד משתמשים במדיה של הפסיפס יחד עם 

חומרים מגוונים אחרים.

פיסול, רישום וציור עם ליאת

המציאות כציור - לימוד רישום וציור שיש בו הנאה, משחק ומשמעות. נלמד את 

עקרונות הציור מהבסיס ומכל נקודה בדרך בה נמצא התלמיד/ה.  ניגע בנושאים 

מסורתיים כמו: טבע דומם, טבע ונוף, פורטרט וגוף האדם. משם נפליג 

לנושאים שייבחרו ע"י התלמידים - נושא אישי נלמד אפשרויות שונות של 

ביטוי ומשחק בחומרי אמנות ובצבע דרך חשיפה לתולדות האמנות. החומרים 

בהם נשתמש מגוונים: עפרונות, פחם, גירים צבעוניים, דיו, צבעי מים, צבעי 

אקריליק וצבעי שמן.  ההדרכה מקצועית, תומכת ומותאמת לכל מי שרוצה 

לחוות וללמוד רישום וציור.

יש מענה לכל סגנונות הציור: פיגורטיבי, מופשט, קולאז׳ים ושילוב יצירתי בין שפות 

שונות של ציור. הקורס יתקיים בספריה.

לפרטים והרשמה: ליאת בריגל שגיא, נייד: 052-3504550

אומנות ויצירה

לפרטים והרשמה: רבקה, נייד: 054-7401799

לפרטים והרשמה: בועז שילה, נייד: 050-7820107

הפסיפס. נלמד לשלב טכניקות קלאסיות עם טכניקות מודרניות, נלמד 
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לפרטים והרשמה: שרון הכהן, נייד: 052-3693796

מדוברת שירה

למדתם קצת ערבית בביה"ס ושכחתם? שמעתם את השכנים מדברים 

ורציתם להבין את שפתם? ללמוד שפה שהיא תרבות עם שרון כהן זבידה, 

מורה לערבית מדוברת וספרותית, תואר ראשון בשפה וספרות ערבית 

ותעודת הוראה בערבית. כל שיעור הופך לחוויה.

 ימי ראשון או שלישי בשעה 18:00 תלוי בהחלטת רוב המשתתפים.

חוג כתיבה - ביבליותרפיה

דליה שטרנברג Ph.D מטפלת בביבליותרפיה ופסיכותרפיה בגישה 

פסיכודינמית. הסדנה התעסוק בנושאים הקשורים לסיפור האישי של 

כל אחת ואחד. סדנאות שבהן נצא יחד למסע אישי מעמיק במרחב 

קבוצתי מעשיר, באמצעות התכתבות עם טקסטים מגוונים. בקבוצות 

אני משלבת כלים ביבליותרפיים המסייעים למשתתפים להתחבר, 

להכיר ולחשוף חלקים מנפשם אליהם לא היו מחוברים ולעבד אותם.

המפגשים יערכו בביתי בשדה ורבורג או בזום בימי שלישי 08:30-10:00 אחת לשבוע

החל מה-1.9.2020 המחיר 100 ₪ לפגישה, ניתן להשתתף במפגש בודד ו/או בסדרה של 

10 מפגשים בהנחה של 10%.

לפרטים והרשמה: דליה, נייד: 054-4646208

חוג סועדים

השנה אנו מחדשים את המסורת! חוג סועדים החל דרכו לפני 

למעלה מעשור, כמפגשים חברתיים, להכרות בין תושבי המושב 

ולהנאה משותפת מארוחה משובחת. 

במשך השנה יתקיימו 3-4 ארוחות מפגש. מארגני החוג בוחרים 

בכל פעם את המארחים ומוסרים לידיהם את רשימת האורחים, 

בצרוף תפריט לאותו ערב. כל אורח יכין מתכון מהתפריט לארוחה. 

המארגנים והמארחים יודעים מי המוזמנים לסעודה, לאורחים הסועדים זו הפתעה. 

בכל סיום עונה נערוך מפגש של כל חברי החוג, בשילוב תכנית אמנותית וכיבוד.

לפרטים והרשמה: נירית הראל, נייד: 054-3444275
ערבית מדוברת

 "ספוקן וורד" (Spoken word poetry) היא שירה שמדברים אותה. 
ז'אנר שמשלב בין אומנות המילה לאומנות הבמה. 

הסדנה היא סדרת מפגשים בני שעתיים, במהלכם נגיע משלב 
איסוף החומרים והתחלת העיבוד ועד לקטע שירה מדוברת מקורי 
של כל אחד ואחת מהמשתתפים. בדרך נעמיק בגישות וטכניקות 
שונות של כתיבה וביצוע (עמידה על במה, דיבור מול קהל, הבעה 

רגשית בדיבור, ועוד). 

בין המפגשים, תתקיים הנחיית כתיבה אישית דרך המייל, אשר תאפשר 
לכל אחד להמשיך ולפתח את הטקסטים שלו בליווי צמוד. בסיום הסדנה – מופע 

שמורכב כולו מקטעי ספוקן וורד מקוריים של המשתתפים והמשתתפות. 

הסדנה מתאימה לסקרנים, לחולמות, למתרגשים, להרפתקניות ולכל מי שרוצה לנסות – גם 
לביישנים ולביישניות. אין צורך בנסיון קודם, רק בדף וכלי כתיבה. 

הסדנא מועברת על ידי יואב טלמור, דור רביעי במושב, אמן ספוקן וורד, כותב, מוזיקאי ואיש 
תיאטרון, מחלוצי השירה המדוברת בישראל. 

לפרטים והרשמה: יואב, נייד: 054-4793234

חוגי העשרה

להקת הדרים

מאז ומעולם המוזיקה חיברה בין אנשים. חבורת הזמר של ותיקי המושב שרה בכייף כבר כ-10 שנים. 

המנהל המוזיקלי והמנצח עזז פרנקו-מוזיקאי, מלחין וזמר. 

החבורה נפגשת בכל יום שני בין השעות 17:00-19:15 במכללת הדרים, חברים אוהבי שירה יתקבלו 

בברכה. 

לפרטים והרשמה:  נורית, נייד: 050-9222365  או חיה, נייד: 054-5773783
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מכללת "הדרים" - מכללה אזורית לחבר הותיק - הינה מרכז תרבות המהווה מוקד משיכה 

לשוחרי הידע והתרבות ומשמשת בית חם למפגשים חברתיים של גימלאי המועצה. במקום 

מתקיימים פעילויות ספורט, הרצאות, סרטים, לימודי מחשב ומפגשים חברתיים לאוכלוסיית 

ותיקי דרום השרון.  המכללה פועלת בימי ב' ,ד' ו-ו' בבוקר (מהשעה 09:00 ועד 12:30)

אומנות הזרמת אנרגיה - מדיטציה בתנועה. אומנות זו ידועה כמשפרת את 

הבריאות. התרגול אינו דורש מאמץ ומטפל בכל מערכות הגוף והנפש.

מתי? האימון יתקיים בימי ראשון בבוקר ב-8:30-9:30

חוג צ׳י קונג

מכללת הדרים

יוגה שיבננדהלוח פעילויות 2020-2021

מטרת המפגשים להבין ולתרגל יוגה מהיסוד. יוגה מאפשרת חיזוק של שרירי הגוף ותפקודי המוח, 
מתוך מקום של הרפיה ותשומת לב, בחוג נלמד את חמשת העקרונות ביוגה, תפקיד הנשימה, חיזוק 

השרירים, שיפור היציבה, שחרור מתחים ואיזון.

מתי? האימון יתקיים בימי שלישי בבוקר ב-9:00

חוג פיסול ועיצוב בעיסת נייר

בואו להתנסות בחוויה מרגיעה המציתה את הדמיון ואת היצירה בעיסת נייר. נלמד טכניקות בשימוש 
בנייר ובעיצובו. מתי? החוג יתקיים בימי חמישי בבוקר ב- 10:00-13:00

התעמלות בריאותית 

חוג התעמלות בריאותית משלב תרגילים לשיפור מרכיבי הכושר הגופני השונים בצורה מתונה, 
תוך הקפדה על יציבה נכונה ושמירה על עמוד השדרה. החוג מיועד לשיפור היכולת הגופנית, 

הקניית הרגלי תנועה ויציבה נכונים ומניעת כאבים. 

ימים -ב' ד' ו'  התעמלות בריאותית בין השעות 8:45-9:30, 9:30-10:15

לפרטים והרשמה: רינת וסרמן, מכללת הדרים, נייד: 054-7552919

צ׳י קונג8:30-9:30ראשון

10:45

9:00

פעילותשעותימים

שלישי

רביעי

הרצאות

יוגה שיבננדה

התעמלות בריאותית

התעמלות בריאותית

התעמלות בריאותית

הרצאות

עיסת נייר

הרצאות

9:00-9:45
9:45-10:30

8:45-9:30
9:30-10:15

8:45-9:30
9:30-10:15

10:45

10:00

10:45

שני

חמישי

שישי
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