רשת המתנ"סים נשר
תרבות חוגים ופעילות קהילתית
תשע"ז  -תשע"ח 2017-2018

תוכן עניינים

החזון שלנו
רשת המתנ"סים נשר תוביל ותשפיע על חיי הקהילה,
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מותאם ומונגש לאוכלוסיות השונות ,תוך קיום דיאלוג
עם התושבים ומתן שרות מקצועי ואוהב.
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תושבים יקרים,
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אני שמח להגיש לכם את חוברת הפעילויות של רשת המתנ"סים
נשר לשנת תשע"ח .החוברת ,המרכזת את שלל החוגים ,ההצגות
והפעילויות החינוכיות שמציע לכם מתנ"ס נשר ,מהווה כלי שימושי
עבור כל אחד ואחת מכם .במקביל מצליחה החוברת לבטא נאמנה
את המדיניות העירונית שמקדמת שיפור ושינוי בתחומי החינוך,
התרבות ,הספורט והפנאי ,תוך הקצאת משאבים בלתי מבוטלים
לצורך כך.
לפני כארבע שנים יצאנו לדרך חדשה .בתחילת הדרך פעלנו לפתח
עבורכם פרויקטים גדולים ,שמהווים כיום את גולת הכותרת של העשייה
החינוכית-תרבותית .כך לדוגמה ,השקנו ביחד עם רשת המתנ"סים
המקומית את פרויקט הצהרונים ,שאין שני לו בכל מדינת ישראל.
בשנה האחרונה המשכנו לקיים ולפתח את הפרויקטים ההתחלתיים,
ובמקביל פעלנו להרחבת סל שירותי החינוך ,התרבות והפנאי עבור
כל אחד ואחת מכם .בד בבד ,גם הובלנו תהליך ארגוני משמעותי
ברשת המתנ"סים שמטרתו העיקרית היא לשפר את השירות
לתושבים.
עיניכם הרואות :אמנים מובילים פוקדים את העיר נשר חדשות
לבקרים ומופיעים בפניכם ,פסטיבל שבועות הפך למוקד משיכה

עבור אלפים מתושבי העיר ותחנה  ,4.5שעמדה בשיממונה שנים
רבות ,הפכה בארבע השנים האחרונות לאכסניה חמה לפעילות
תרבות ופנאי במהלך חודשי הקיץ.
כעת ,עם תחילתה של שנת פעילות חדשה ,עיריית נשר ורשת
המתנ"סים נשר ממשיכות לפעול יחדיו על מנת לייצר שלל תכנים
עבורכם .אני מזמין כל אחד ואחת מכם להצטרף למעגלי העשייה
והפעילות של רשת המתנ"סים בנשר .רק בעזרתכם נוכל לחזק
את הפעילות הקהילתית ובמקביל להפוך את העיר נשר למוקד
תרבותי-אזורי.
בהזדמנות זו אני רוצה להודות להנהלת רשת המתנ"סים נשר
ולעובדיה המסורים ,שמשקיעים מזמנם וממרצם על מנת להעניק
לכם אינספור פעילויות מגוונות .תודה לכם!
שתהיה לכולנו שנת פעילות טובה ומוצלחת.
									
שלכם ולמענכם,
				
אבי בינמו – ראש העיר נשר
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חברי הדירקטוריון

תושבים יקרים,

6

רשת המתנ"סים נשר שמחה להזמין אתכם להיות שותפים איתנו
בפעילות תשע"ח.
צוות המתנ"ס פועל לאורך השנה על מנת להבטיח תכנית שנתית
עשירה ,מגוונת ומקצועית ,שתעניק לכם הנאה ,חוויה וחיבור חברתי
בתחומי קהילה ,חברה ,תרבות ,חינוך בלתי פורמאלי ופנאי.
אנו בטוחים שמגוון התחומים המוצעים יאפשרו לכל אחד להיות
שותף ולחבור לאחרים בחגיגה קהילתית משמעותית.
החוברת שבידכם מציגה חלק מרכזי מהעשייה שלנו השנה בתחומי
ההעשרה  -לילדים ,נוער ומבוגרים .בדפדוף בין דפיה תוכלו להתרשם
מהחוגים ,הסדנאות ,להקות הייצוג וקבוצות הפעילות והעשייה
שמוצעות לכם השנה.
כמדי שנה אנו מחדשים ומרעננים את ההיצע ונשמח ,לקראת השנה
הבאה ,לקבל רעיונות נוספים ומציעים לכם את ההזדמנות להשפיע
על העשייה החברתית.
הצטרפו גם השנה למשפחת רשת המתנ"סים נשר ותהנו ביחד איתנו
משותפות קהילתית ומעשיית פנאי מאתגרת ומרחיבת אופקים.
צוות רשת המתנ"סים נשר ואנחנו מאחלים לכם שנה מעניינת ומהנה.
חגי טנדלר
יו"ר דירקטוריון
רשת המתנ"סים נשר

וינו טרפה
מנכ"ל
רשת המתנ"סים נשר

חגי טנדלר

מלי רביבו־משה

ברוך דסה

דויד אנקווה
7

עדה רביבו

מני אסרק

סרגיי קופמן

הצוות שלנו
וינו טרפה ,מנכ"ל רשת המתנ"סים נשר
 | 04-8105510שלוחה 511
Nesher@matnasim.org.il
אולגה פצ'רסקי ,מנהלת הספריה
 | 04-8105510שלוחה 520
library@nesher.matnasim.co.il
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אור מורדו ,מנהל יחידת הנוער
 | 04-8105510שלוחה 528
or.m@nesher.muni.il
אורנית ססובר ,מנהלת אירועים ,שיווק ופרסום
 | 04-8105510שלוחה 526
ornit@nesher.matnasim.co.il
אלה צ'סרסקי ,הנהלת חשבונות
 | 04-8105510שלוחה 525
בתשבע זגורי
מנהלת תחום מתנדבים ופיתוח קהילה
מנהלת מרכז המוסיקה והמחול
batsheva@Nesher.matnasim.co.il

דיקלה אדלר ,רו"ח
גזברית רשת המתנ"סים נשר
dikla@Nesher.matnasim.co.il
 | 04-8105510שלוחה 518
חנה הרוש ,חשבת שכר
 04- 8105510שלוחה 523
hana@Nesher.matnasim.co.il
חפי כהן ,מנהלת תחום הגיל הרך וצהרוני הגנים
04-8213544
alon@nesher.matnasim.co.il
ליאורה שמואלי
מנהלת מכון תמיכה לימודי טיפולי (מת"ל)
04-8210571
matal1@nesher.matnasim.co.il
מוטי זריהן ,מנהל תחום רכש ואחזקה
 | 04-8105510שלוחה 515
motti@nesher.matnasim.co.il

מרכז המוזיקה והמחול
04-8203280
music@nesher.matnasim.co.il
עמית בר ,מנהל חדר הכושר
04-8210669
ציפי פדידה ,מנהלת מרכז קהילתי בית לנדאו
04-8211594
zipi@Nesher.matnasim.co.il
רוני לוי ,מנהל היכל התרבות
 | 04- 8105510שלוחה 516
tarbut@nesher.matnasim.co.il
שולמית לוי ,מנהלת תחום החוגים ושיווק מבנים
04-8299296
shulamit@nesher.muni.il
שמעון זוהר
מנהל צהרוני בתי ספר ותחום תרבות תורנית
 | 04-8105510שלוחה 527
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נהלי הרשמה ותשלום
נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות רשת המתנ"סים נשר
תושבים יקרים ,על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות
הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא את נהלי הרישום והתשלום הבאים:

הנחות :
.1
.2
.3
.4

.1
.2

10

.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9
.10
.11
.12
.13

שנת הפעילות ברשת המתנ"סים נשר הינה בין החודשים ספטמבר עד יולי ,למעט ערבי חג ,ימי חג וחול המועד פסח.
מחירי החוגים מחושבים עפ"י עלויות הביצוע בפועל .החופשות בחגים שבהן אין פעילות ,כמפורט בלוח החופשות,
נכללות בעלות החוג.
רשת המתנ"סים מתחייבת למינימום  35שיעורים בשנת הפעילות בחוג חד שבועי ,ובמינימום של  70שיעורים בחוג דו שבועי.
ההרשמה לחוגים הינה הרשמה שנתית ולא יתאפשר תשלום חודש בחודשו.
התשלום בגין הפעילות הינו תשלום חודשי ,משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית.
פתיחתו של חוג והמשך קיומו מותנה במספר מינימלי של משתתפים הנקבע ע"י הרשת.
הנהלת רשת המתנ"סים תהיה רשאית לפי שיקול דעתה ,לשנות ימים ושעות פעילות ,לבטל או לאחד חוגים.
במקרה של ביטול חוג על ידי הרשת ,יוחזר החלק היחסי של התשלום לנרשמים.
אי השתתפות בפעילות אינה משחררת את המשתתף מתשלום מלוא שכר הלימוד.
בגין היעדרות מדריך ,יוחזר שיעור במועד אחר.
לכל אחד הזכות לנסות חוג באופן חד פעמי .במידה והחליט לא להמשיך ,לא יחויב בגין ההשתתפות ,במידה ויבחר להמשיך 		
יחויב באופן מלא.
משפחה החייבת כספים לרשת לא תורשה להירשם לפעילות הרשת בשנת תשע"ח עד הסדרת החוב .המתנ"ס מרשה לעצמו את
הזכות לבטל הרשמות חדשות עקב חובות משתתפים משנה קודמת
הנהלת רשת המתנ"סים רשאית להפסיק פעילות של משתתף אם הוא פוגע בפעילות השוטפת ו/או אינו עומד בתנאי התשלום.

עבור חוג נוסף במתנ"ס לכל בית אב תינתן הנחה של .5%
גימלאי יהיה זכאי להנחה של  10%עבור עצמו ,עבור החוג הראשון.
לקבלת הנחות מעבר למוגדר בסעיף  ,1-2ניתן לפנות לועדת הנחות ע"י מילוי טופס בקשה ,שניתן לקבל במזכירות הרשת		 .
את הבקשה יש להגיש בצירוף כל האישורים הנדרשים עד לתאריך . 30/09/2017
ההנחה תתקבל רק לאחר אישור ועדת ההנחות .לא ידונו בבקשות אשר יוגשו ללא כל המסמכים.

ביטול השתתפות :
.1
.2
.3
.4
.5
.6
.7
.8
.9

ביטול השתתפות יעשה אל מול מזכירות רשת המתנ"סים בלבד.
ניתן לדחות שיעורים פרטניים עד  24שעות לפני מועד השיעור ,וזאת עקב סיבות רפואיות ובצירוף אישור מחלה מרופא.
בכל מקרה אחר יגבה תשלום מלא.
ניתן לבטל חוג עד סוף חודש קלנדרי – הביטול ייכנס לתוקף חודש לאחר מכן.
מועד אחרון לביטול חוג יהיה ה 15 -לחודש מרץ  .2018לאחר התאריך הנ"ל יחויב המשתתף עד סוף שנת הפעילות.
העברה מחוג לחוג תתבצע אך ורק בתחילת חודש.
ביטול רישום לחדר כושר יבוצע רק עם מסירת כרטיס המנוי במשרדי הרשת.
לא יתאפשר ביטול ו/או החזרת כספים רטרואקטיבית.
על קורסים /סדנאות שמתקיימים לפי מספר מפגשים לא חלה הנחה כחוג נוסף.
התשלום עבור קורסים/סדנאות המורכבים ממספר מוגדר של מפגשים הינו בגין קורס מלא וניתן לביטול עד למפגש השני.
לאחר מכן לא יזוכה המשתתף בגין השתתפות חלקית.

אופן התשלום :
תשלום בגין החוגים והפעילויות ייעשה באמצעות כרטיס אשראי ,או שיקים מראש .אין אפשרות לתשלום חודש בחודשו במזומן.
שימו לב! ההרשמה לא תתבצע באופן אוטומטי משנה לשנה .יש להגיע למשרדי הרשת ולמלא טפסים חדשים.
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תיאטרון מבוגרים
ההצגה חייבת להיגמר
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הקומה השלישית

אבודים ביונקרס

היכל התרבות נשר
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 26.10.17חמישי ,בשעה 20:30

 23.11.17חמישי ,בשעה 20:30

 7.12.17חמישי ,בשעה 20:30

 28.10.17מוצ"ש ,בשעה 21:00

 25.11.17מוצ"ש ,בשעה 21:00

 9.12.17מוצ"ש ,בשעה 21:00

קומדיה פרועה

דרמה מרגשת על פי סיפורו של אשכול נבו

דרמה קומית מרגשת ומשעשעת

מאת הנרי לואיס ,ג'ונתן סאייר והנרי שילדס

מאת דפנה אנגל-מחרז

מאת ניל סיימון

משתתפים :נעמה אמית | עופרי ביטרמן |לירון

משתתפים :יונה אליאן-קשת | אילן דר | יורם

משתתפים :אודי בן דוד | שירי גדני | ליאת גורן

ברנס  /עומר עציון שירן הוברמן | אופיר וייל |

טולדנו | אור בן מלך | שלומי טפיארו | יפעת

אורן כהן אדוה עדני יואב סעדיאן רוזנברג  /ניר

יובל ינאי |אורי לייזרוביץ | יניב סוויסה

מאור | דניאל מייזלר אנה סנגר | אביב פנקס |

פרץ | אדם שנל

ישראל קוג'ינסקי | מעין רחמים/אבי סרוסי

יהודי טוב

סליחות

קוראים לו מלך

החדר האחורי

התיאטרון העירוני נשר  -היכל התרבות פותח את שעריו לעונת המנויים החדשה
לשנת  .2017-2018במסגרת המנוי תהיינה שתי סדרות בימים :ה' ומוצ"ש.
המנוי כולל  7הצגות שהן המיטב שבמיטב מהתיאטראות בישראל .
אצלנו תמצאו ,שרות מקצועי ,אדיב ואישי ,אולם ממוזג ומפואר ,תערוכות אמנות
מתחלפות ,אולם נגיש לבעלי מוגבלויות ,קפיטריה וחניה חופשית.
דרך השלום  ,26נשר
טל 04-8105510 .שלוחה 516
פקס04-8210852 .
tarbut@nesher.matnasim.co.il
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 11.01.18חמישי ,בשעה 20:30

 15.02.18חמישי ,בשעה 20:30

 15.03.18חמישי ,בשעה 20:30

 3.05.18חמישי ,בשעה 20:30

 13.01.18מוצ"ש ,בשעה 21:00

 17.02.18מוצ"ש ,בשעה 21:00

 17.03.18מוצ"ש ,בשעה 21:00

 5.05.18מוצ"ש ,בשעה  21:30שימו ♥ !

מחזה על אהבה ,גזענות וזהות

דרמה קומית ישראלית מרגשת

מאת הנרי יאגלום

מאת חנה אזולאי-הספרי

מחזה ישראלי חדש
מאת סביון ליברכט

מחזה ישראלי חדש
מאת עדנה מזי"א

משתתפים :גדי צדקה | טטיאנה מחלנובסקי

משתתפים :יעל איתן | אוולין הגואל | אורלי

משתתפים :יעל בוטון | דני גבע | אבי גרייניק

משתתפים :ידידיה ויטל | מוני מושונוב | דודו ניב

דינה בליי | אולג רודובילסקי

טובלי | מעיין תורג'מן

רועי ויינברג  /ויקטור סבג | איתי פולישוק | יוסי

הילה פלדמן סנדרה שדה

צברי | נתי קלוגר
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צהרונים
רשת המתנ"סים נשר ,רואה את צהרוני הגנים ובית הספר כמקום של הנאה ,שמחה ,הפגה ,כיף
וגם כמקום של למידה – שילוב שמבחינתנו מהותי לכל ילדי בית הספר בשנותיהם הראשונות.
לאחר יום שלם בגן ובבית הספר מקבלים הילדים ארוחה חמה ומזינה ,עזרה בהכנת שיעורי הבית ולאחר מכן פעילות למידה משמעותית
ובנוסף ,כל יום חוג נפלא שנבחר במיוחד עבורם.
שעות הצהרון מלאות בשמחה ולמידה ואנו שמים דגש על כל ילד וכל צורך שעולה .
צהרונים גני הילדים ובתי הספר נגישים לכולם ,במחיר מיוחד לתושבי העיר.
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הצהרונים בגני מתנ"ס נשר:
הצהרון משמש המשך לפעילות פורמאלית בגני הילדים המעבירים תכנים ,ערכים ומיומנויות וכלים באופן חוויתי ומכיל.
הדגש הינו על מיומנויות חברתיות ותקשורת בינאישית ופיתוח הערכים אצל הילדים.
צוות הצהרון – הינו צוות מוביל ומקצועי – הגננות עוברות השתלמויות ופועלות על פי תוכנית לימודים המותאמת לילדים.
בכל צהרון יופעלו שני חוגים  -דרמה ות .בובות ,ארוחה חמה ומזינה ,יצירה ,הקשבה למוסיקה ,מפגשים ,סיפורים ותנועה.
צוות הצהרון פועל תחת פיקוח של מדריכה פדגוגית.
מיועד לגילאי  3-6ילדי תת חובה וחובה.
מה בצהרון?
ארוחת צהריים בשרית חמה ,פעילות חברתית ויצריתית ,חוג ייחודי שבועי ,האזנה למוסיקה ומשחקי חצר.
מחיר הצהרון490₪ -
צהרוני בתי הספר:
צהרוני בתי הספר בנשר הינם איכותיים .חדשניים ומובילים לילדי העיר.
הצהרונים משלבים פדגוגיה מקדמת הישגים ,בשילוב תרבות פנאי איכותית ומעשירה.
קיימת סביבה לימודית מכילה ורגועה ,המעמידה את הילד במרכז העשייה.
* מחיר הצהרון -כיתות א'  -ב'  | ₪ 590כיתות ג' ₪ 950 -

משחקייה
ביקשתם? קיבלתם!
אנו גאים להציג את המשחקיה הכי צבעונית בעיר...
לפרטים נוספים ניתן ליצור קשר עם שלוחת בית לנדאו בשעות הפעילות
יום

בוקר

א'
ב'
ג'
ד'
ה'

10:00-12:00

אחה"צ
16:00-18:00
16:00-18:00
16:00-18:00

10:00-12:00

עלות הכניסה חד פעמית | ₪ 12
עלות מנוי  5 -כניסות | ₪ 50
הכניסה לילדים מגיל  3 - 0שנים ליווי הורה בלבד
הורה לא משלם
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בית לנדאו
התעמלות אומנותית
גיל
גן חובה+כיתות
א'-ב'
כיתות ג'  -ו'

18

ימים
שני  +רביעי

קרב מגע ישראלי  -קמ"י
שעות
18:30-19:15
18:30-19:15

מחיר

מדריך

₪200

אנה וינר
050-7818758

גיל
5-7
8-11
נוער ובוגרים

ימים
שלישי  +חמישי
שלישי  +חמישי
שלישי  +חמישי

מחיר
₪180
₪180
₪200

שעות
16:45-17:30
17:30-18:30
18:30-19:45

מדריך
לבשטיין ניר

050-6930625

ריקודי עם
גיל

19
ימים

שעות

מחיר

ראשון

19:30-24:00

דמי שימוש

מדריך
אמסלם מאיר

053-5219795

חוג ספורטלי למבוגרים
ימים

שעות

מחיר

שני

19:00-20:00

₪150

מדריך
פרי דנה

050-6428384

היכל התרבות

מועדון אשכולות

בלט
אומנות לחימה
גיל
12 - 6
12 - 6
20

מתקדמים

ימים
ראשון
ראשון  +רביעי
ראשון  +רביעי +
חמישי

שעות
18:00-19:30
18:00-19:30

מחיר
₪130
₪220

19:30-21:00

₪300

מדריך

גיל
3-5
6-7
8-10

ימים
חמישי
שני  +חמישי
שני  +חמישי

שעות
17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:30

מחיר
₪190
₪280
₪280

מדריך
פסטרנק שירלי

052-6770146

שסטקוב ולדימיר

054-2190906

טבע והתחדשות
גיל
גימלאים

ימים
שלישי
( 12מפגשים)
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שעות

מחיר

09:30-12:00

₪360

מדריך
זגורי בת שבע

050-9283280

ספורט גמלאים
גיל

ימים

שעות

מחיר

מבוגרים

ראשון

09:30-10:15

₪110

מדריך
פרי דנה

050-6428384

אלון

ביה"ס בית יהושע
אנגלית

חוג כדורשת למבוגרים

22

גיל

ימים

שעות

מחיר

+ 18

שלישי

18:45-20:15

₪ 160

מדריך
זהבית מלאכי
0523341772

גיל
א' ,ב'
ג' ,ד'

ימים
ראשון

שעות
17:00-17:45
17:45-18:30

מחיר
₪160
₪160

מדריך
סיטניקובה ילנה

054-2083992

הכנה לכתה א'
גיל
גנים

23
ימים
שני
רביעי

שעות
17:10-18:10
17:10-18:10

מחיר
₪160
₪160

מדריך
אוחיון דנה

054-4230160

אלון

ציור

מחול אחר
גיל

גיל

ימים

שעות

מחיר

גנים

שלישי

17:00-17:45

₪170

מדריך
רכליס אנה
054-5232525

מחול אחר
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קבוצה

מחיר

ימים  +שעות

גיל
גן חובה שנה
ראשונה-חדשות גיל
הרך
גן חובה -גיל הרך
שנה שניה וכיתה
א'

גן חובה -שנה
ראשונה

₪ 175

יום ג' 16:10-16:55

קבוצה 1

₪ 175

יום ג' 17:00-17:45

כיתה ב'-ג'

קבוצה 2

₪ 255

כיתה ג' ד'

קבוצה A3

₪ 265

כיתה ד'-ה' (שנה
שלישית)

קבוצה B3

₪ 265

כיתה ה'

קבוצה 4

₪ 265

יום א' 18:45-19:30
יום ג' 17:45-18:30
יום ב' 17:15-18:15
יום ד' 17:00-18:00
יום א' 16:45-17:45
יום ה'17:00-18:00
יום א' 17:45-18:45
יום ה' 16:00-17:00

מרכז מוסיקה
קבוצה

מחיר

כיתה ו'

קבוצה 5

₪ 265

כיתה ז'

קבוצה 6

₪ 265

כיתה ח'

קבוצה 7

₪ 280

מדריך

דנה מרגלית

054-5257545

כיתה ט'

קבוצה 8

₪ 280

כיתה י'

קבוצה 9

₪ 280

כיתה יא'-יב'

קבוצה 10

₪ 280

ימים  +שעות
יום ב' 18:15-19:15
יום ד' 16:00-17:00
יום א' 15:45-16:45
יום ג' 20:00-21:00
יום ב' 16:00-17:15
יום ד' 20:00-21:00
יום א' 19:30-20:45
יום ה' 18:00-19:15
יום ב' 20:45-22:00
יום ה' 19:15-20:30
יום א' 20:45-22:00
יום ה' 20:30-21:45

טרום עתודה
משולב

טרום עתודה

₪ 440

יום ג' 18:30-20:00

מסלול עתודה
חלקי

עתודה חלקי

₪ 460

יום ד' 18:00-20:00

מסלול עתודה
מורחב

עתודה מורחב

₪ 560

יום ב' 19:15-20:45
יום ד' 18:00-20:00

מדריך

דנה מרגלית

054-5257545
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ורדים

ורדים
קראטה

קפוארה
גיל
גנים
כיתות א' ,ב'

ימים
ראשון

שעות
17:00-17:45
17:45-18:45

מחיר
₪180

מדריך
דניאל בסקינד

054-6985003
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גיל
מתחילים ב' ומעלה

17:00-17:45

גנים

17:45-18:30

מתקדמים ב'

גו'דו
גיל
גנים
6-8
9-12

ימים
ראשון  +רביעי
ראשון  +רביעי
ראשון  +רביעי

שעות
17:00-17:45
17:45-18:30
18:30-19:30

מחיר
₪210

מדריך
מקסים גושין

058-7790332

ימים

שעות

שני  +חמישי

18:30-19:15

מתקדמים ג'

19:15-20:00

בוגרים

20:00-21:30

חד שבועי

מחיר

מדריך

230

27
מישל ביטון

052-5347080
240
180

ורדים

ורדים
בלט  /ג'אז  /היפ  -הופ

28

גיל
ג' ,ד' (ג'אז ,היפ-הופ)
גנים (בלט  /ג'אז)
א' ,ב'(ג'אז ,היפ-הופ)
ה'-ו' (היפ-הופ)
חטיבה ,תיכון
(היפ-הופ)
חד שבועי

English Kids
ימים

שני  +רביעי

שעות
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00
19:00-20:00

מחיר

מדריך

₪130

אירית לוסקי
052-4685060

₪120

חוג משולב  -זומבה
ימים
ראשון  +שלישי

19:30-21:00

גן  +א'-ב'

שלישי

17:00-17:45

₪160

058-3291660
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19:00-20:00

שעות

גיל

ימים

שעות

מחיר

מדריך
שיטרית אסתר
הדסה

מחיר

מדריך
לילך רון
050-5808483

ורדים

ביה"ס לטכנולוגיה ומדע

אקדמיה לכדורסל (רמת יצחק א')
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גיל
ד'  -ו'
כיתות א' ,ב'
גן חובה
ג'

ימים

שלישי  +חמישי

מסלול הייטק
שעות
16:00-16:45
16:45-17:30
17:30-18:15
18:15-19:00

חד שבועי

מחיר
פעמיים בשבוע |
₪170

מדריך
אסף אמגר

כיתות ו' ומעלה

ימי שלישי

18:00-19:15

₪ 220

053-2762827

טכנו מדע

₪120

טכנולוגיה
גיל
כיתות א'-ג'
כיתות ד'-ו'

גיל

ימים

שעות

מחיר

מדריך
עודד סביון
052-3910337

גיל

ימים

שעות

מחיר

כיתות ג'  -ה'

חמישי

18:00-18:50

₪ 185

מדריך
עודד סביון
052-3910337

קסמי מדע
ימים
חמישי

שעות
17:00-18:00
18:00-19:00

מחיר
₪190
₪230

מדריך

גיל

ימים

שעות

מחיר

052-8289296

כיתות א' -ב'

חמישי

17:00-18:00

₪ 185

פיליפ שיינמן

מדריך
עודד סביון
052-3910337
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היכל הספורט חטיבה

אשכול פיס
ג'אז

התעמלות אומנותית

32

גיל
נבחרת
חובה ,טרום,
וכיתה א'
כיתות ב' ,ג'
כיתותד' ,ה'

ימים

שני  +רביעי

שעות

מחיר
₪270

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

מדריך

גיל
כיתות א' ,ב' ,ג'
גן  -מגיל 4
כתות ד' ,ה' ,ו'

ימים
ראשון  +רביעי

שעות
16:30-17:15
17:15-18:00
18:00-19:00

מחיר
₪200

מדריך
לוסקי חבצלת

050-9302239

אנה וינר

₪200

050-7818758
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טניס
שעות

גיל

ימים

ילדים (פעם בשבוע)

א' ,ב' ,ד' ,ה'

₪180

נבחרת
(פעמיים בשבוע)

א'+ד' ,ב'+ה'

₪350

מבוגרים (פעם בשבוע)

א' ,ב' ,ד' ,ה'

ילדים
(פעמיים בשבוע)

א'+ד' ,ב'+ה'

בתיאום מראש
עם המדריך

מחיר

₪240

מדריך
ריקרדו הוטנר

054-4499244
שי הוטנר

054-2199244
₪240

אשכול פיס

אשכול פיס
ציור

טניס

34

גיל
גנים (פעם בשבוע)
 8ילדים (פעם בשבוע)
 8ילדים
(פעמיים בשבוע)
מבוגרים
(פעם בשבוע)
ילדים
(פעמיים בשבוע)

ימים
שני  /חמישי
שני  /חמישי

שעות

מחיר
₪170
₪230

שני  +חמישי

₪330

שני  /חמישי

₪230

שני  +חמישי

₪230

גיל

ימים

שעות

מחיר

6-12

ראשון

16:45-18:00

₪180

054-5232525

מדריך
35

Funky Beat
ריקרדו הוטנר

054-4499244

גיל
6-8

ימים

שעות

מחיר

שלישי וחמישי

שלישי | 17:00 - 18:00
חמישי | 18:00-19:00

₪240

חד שבועי
9-12

*במגרשי הטניס החדשים ברחוב השיטה*

מדריך
ריכליס (פוד) אנה

שלישי וחמישי
חד שבועי

לפי בחירת היום
שלישי | 17:00 - 18:00
חמישי | 18:00-19:00
לפי בחירת היום

* לפרטים יש ליצור קשר עם מזכירות היכל התרבות
 8105510שלוחה 511

₪180
₪240
₪180

מדריך

שני מירב קנול
052-5286233

חוג חובבי טבע

לכדורסל
אקדמיה
חובבי טבע
חוג

מועדון השחמט היוקרתי
ברחוב הסביון 1

רמות יצחק א'  ,רבין
בית יהושע  ,גלילות
36

גילאים | 6-10
בימים | ראשון ,שני ,רביעי וחמישי
בשעות | 13:00-14:30
עלות |  160ש"ח
מדריכה | גילה סלע
טל' | 054-5420872

עם אסף אמגר ספורט
של אלופים
גן חובה | 17:30-18:15 4-6
כיתות א'  -ב' | 16:45-17:30
כיתות ג' | 18:15-19:00
כיתות ד'  -ו' | 16:00-16:45
ימים :שלישי וחמישי
עלות₪ 170 :
עלות חד שבועית₪ 120 :
*כדור וחולצה
מתנה לכל נרשם!

בואו לשחק שחמט עם אלופים!
מועדון השחמט בניהול ולדימיר ויינשטיין ,אמן השחמט
ילדים *נוער* מבוגרים ,כולל תחרויות ליגה
37

מתחילים
ראשון עד חמישי | 17:00-20:00
שישי | 13:30-15:00
פעם בשבוע ₪ 200 -
פעמיים בשבוע ₪ 300 -

מתקדמים
ראשון עד חמישי | 17:00-20:00
שישי | 13:30-15:00
פעם בשבוע ₪ 200 -
פעמיים בשבוע ₪ 300 -

*שעות וימים יש לתאם עם
המנהל המקצועי 052-3480757

הספרייה העירונית נשר
מנהלת הספרייה אולגה פצ'רסקי
דרך השלום  26טלפון  048210875שלוחה 541 ,519
דוא"ל libray@nesher.matnasim.co.il
שעות פתיחה
כל המחלקות |  | 14:00-18:45א',ב',ד',ה'
רק מחלקת השאלה | ג'  | 09:00-13:45 -ו' 09:00-12:45 -

38

הספרייה כוללת
אוסף הכולל  40,000ספרים בכל נושא ולכל הגילאים בעברית ,רוסית ואנגלית .
•
אוסף סרטי  ,dvdאוסף ספרים מוקלטים.
•
פינת עיתונים וכתבי עת (הארץ ,ווסטי ,ראש אחד ,מעריב לילדים ועוד.)..
•
פינת מחשבים :אינטנרט ,הדפסה בצבע ,איתור מידע ממוחשב  ,משחקי רשת,
•
סריקה ממוחשבת וכד' בתמיכת איש מקצוע.
שירותי פקס וצילום הכי זולים בעיר.
•
שירותי כריכה  ,ניילון ,תיקון ספרים .
•
בנוסף
שעת סיפור ומפגשים ספרותיים לילדים ומבוגרים .
•
הדרכות לבתי ספר וגנים.
•
תמיכה מקצועית ויחס חם מצוות הספרייה.
ההרשמה לספרייה הינה ללא עלות בצירוף המחאת משמורת.

יוצרים בעקבות הסיפורים
ילדים יוצרים ונהנים בעקבות הסיפורים
לפירוט ראה עמוד .42
קשת צלילים וסיפורים
(מיועד לילדי הגן)
מופעים קסומים של צלילים וסיפורים לכל
המשפחה.
חוויה נהדרת המשלבת מתופפים ,תיאטרון
בובות ,מוסיקה ,סיפור ותנועה.
לפירוט ראה עמוד .42
שירותים טכניים ונלווים
₪2
שליחת  /קבלת פקס :דף ראשון
 0.5אג'
כל דף נוסף לאותו מספר
 0.30אג'
		
צילום בשירות עצמי
* הנחות למנויים

שירותי כריכה וניילון
כריכת חוברת עד  100דף
כריכת חוברת עד  200דף
כריכת חוברת עד  300דף
		
תוספת שער מיוחד
ניילון דף ( A4כלל חומר )
ניילון דף ( A3כלל חומר)
שחזור ספר מאוסף פרטי

₪7
₪ 10
₪ 13
₪4
₪ 2.5
₪ 3.5
לפי מצבו

שירותי מחשוב
		
הדפסה בשחור לבן
		
הדפסה בצבע חלק
		
הדפסה בצבע מלא
			
סריקת דף A4
		
שעת שימוש במחשב

₪1
₪ 2.5
₪5
₪4
₪5
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"קשת צלילים וסיפורים"
בספרייה לשנת פעילות הבאה
ימי שלישי 17:30
מועד

26.9.17

31.10.17

28.11.17

26.12.17

30.1.18

שם המופע

הביצה
שהתחפשה

הג'ירף שאהב
לנצח

ג'ק ואפוני הקסם

החלילן מהמלין

הנשיקה האבודה
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תאור

מפעיל

מבוסס על לאגדה
הצגה מוזיקלית ,שבה ג'רי הג'ירף אוהב
המפורסמת ,שבה
לשחק עם חבריו
נפגוש ביצה שלא
הילד ג'ק ,יוצא לתקן
מרוצה מעצמה .נעזור אך לעולם לא מוכן
את המצב אליו
להפסיד! יום אחד
לביצה להתחפש
משפחתו נקלעה,
ג'רי מפסיד במשחק
למשהו אחר ,ובסוף
בעזרת המון אומץ,
והוא לא הפסיק
נגלה שלכל אחד
נחישות ,ויצירתיות.
לכעוס ולרגוז על
גם
מטרה.
בעולם יש
ג'קי הוא ילד המגיע
חבריו ,שלימים
לביצה!
הפסיקו לשחק איתו .ממשפחה שאוהבת
לעזור לכולם.
וכך נשאר ג'רי ללא
חברים .וכשהוא סיפר הוא לומד בדרך לא
נעימה אך אמיצה
להוריו על המקרה
מאוד ,שמי שמתעצל
הם מלמדים אותו
שצריך לדעת להפסיד בסופו של דבר
מפסיד.
בכבוד .
הצגה מרגשת,
מצחיקה ומרתקת,
מלאת קטעי
פנטומימה ותנועה.
תיאטרון של שירה

תיאטרון בים בם בום תיאטרון עולם הדמיון

שקד בטוח שאמא
הצגה מוזיקלית,
המבוססת על הסיפור שלו איבדה את
הקלאסי על החלילן ,הנשיקות שלה ולעולם
לא תוכל לנשק אותו
שבזכות נגינת
יותר .הוא מחליט
החליל שלו ,הצליח
לסלק מהעיר את כל לצאת ולחפש את
הנשיקה ולא מוצא
העכברים .בהצגה
נגלה מה קרה כשראש אותה בשום מקום.
כשאמא מסבירה
העיר לא הסכים
לשלם לו על עבודתו ,לשקד שנשיקה לא
ונלמד שהבטחות צריך יכולה ללכת לאיבוד,
ובוודאי לא נשיקה של
לקיים!
אמא שאוהבת כל-כך.

תיאטרון של שירה

תיאטרון בים בם בום

מועד
שם המופע

27.2.18

27.3.18

24.4.18

המכשפה
קומקומינה
מגדלת תינוק

מעשה בחמישה
בלונים

צבעי הקשת

לגילאים 3-6

29.5.18
איזמרלדה
מרמילדה
לגילאים 4-7

תאור

הצגה מוזיקלית על
הצגת יחיד מאובזרת הצגה מספרת על
הפתעות מופלאות
וחגיגית על קשת
פי הסיפור האהוב.
המכשפה המפורסמת
מחכות למכשפה
בהצגה נפגוש חמישה שמעוניינת להיות
מהאגדה של עמי
קומקומינה כשיום
אהובה על כולם .היא ותמי.
ילדים ,ששיחקו
אחד היא מוצאת...
פוגשת שלל טיפוסים איזמרלדה מרמלדה
בחמישה בלונים,
תינוק!
ונלמד שכל בלון בסוף משונים (האדון שאוהב מנסה לחזור לעולם
שעת סיפור בסגנון
מתפוצץ" .זה סופו של לישון ,הגברת הירוקה ,האגדות לאחר
תיאטרון חפצים,
הליצן ,ועוד) שכל
כל בלון"...
שגורשה משם על ידי
כלומר חפצים
אחד מהם בתורו
שמלוק הקוסם הגדול,
יומיומיים מתעוררים
אינו מרוצה מאחד
מפני שהפרה את חוק
לחיים והופכים
מצבעיה ,ודורש
הקוסמים והיער.
לדמויות.
שתוותר עליו .הקשת
בהשראת סיפוריה של
הטובה נאותה ,עד
נורית זרחי.
שהיא נשארת ללא
צבעים! או אז היא
מתעשתת ועוטה
חזרה את צבעיה,
ובעצם את זהותה.

מפעיל

תיאטרון עולם הדמיון

שני ליצנים מספרים

תיאטרון של שירה

אורנהטרון
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סדנאות בעקבות ספרים

מועדון "אדמס"

בספרייה לשנת פעילות הבאה | ימי רביעי 17:30
 - 8.11.17סדנת " זחלים ופרפרים" בעקבות " הזחל הרעב "  /אריק קרל ,גילאי 3-7
בסדנה זו ניצור מניפה מחומרי יצירה מגוונים המתחילה כזחל ונפתחת לאט לפרפר צבעוני .הדגם הינו דגם משחק
לילדים בעקבות הסיפור.
 – 6.12.17מכשפות מצחקקות  /גילאי 4-7
אחת ושתיים בעזרת דבק נייר ומספריים נכין מכשפה מצחקקת בהשראת הסיפור
"טרמפ על מטאטא "  /ג'וליה דונלדסון
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 - 10.1.18סדנת בובנאות "עצים מדברים"  /גילאי 4-7
בהשראת הסיפור הנפלא " העץ הנדיב " סדנת בובנאות בהן ניצור " עצים מדברים " מחומרי מחזור
מגוונים .
 - 7.2.18סדנת גמד  -ענק בעקבות הסיפור "הגמד הגבוה  /הענק הנמוך"  /רינת הופר -
נקרא יחדיו את הסיפור ובעקבותיו ניצור בובת גמד ההופכת לענק ולהפך ,הבובה צבעונית ומרהיבה.
 - 9.5.18סדנה בהשראת סיפורי ההרפתקאות של "הדוד אריה"  /ינץ לוי לגילאי +6
ניצור בובת דוד אריה ונפליג איתה בדמיון לאן שרק נבחר  -לערבות רומניה ,לג'ונגל הסיבירי או למדבר
השווייצרי ,לקוטב המערבי ,ליערות הסהרה ,ואולי בכלל לאוקיינוס הטיבטי?
הסדנה כוללת קריאת קטע קצר מתוך אחד הספרים של דוד אריה יצירת בובה בדמותו ובסופה כל ילד יוכל לבחור לאן
ירצה להגיע עם דוד אריה שלו ויכין דגלון לפי בחירתו.

כתובת | החצב 1
מועדון "אדמס" הוקם בתחילת שנת  ,2015במימון הפרויקט הלאומי ליוצאי אתיופיה ,עיריית נשר ורשת המתנ"סים
העירונית .את המועדון פוקדים בני נוער מהקהילה האתיופית מגילאי כיתות ב' -י'.
מטרות המרכז
•
לספק לנוער מענה איכותי ומשמעותי בשעות הפנאי.
להוות מקום לצמיחה ולהעצמה אישית תוך פיתוח מנהיגות ונכונות לתרום לקהילה ולחברה בכלל.
•
•
לאתר ולפתח פוטנציאל ייחודי בקרב החניך ,תוך יצירת הזדמנויות להתנסות מגוונת.
לספק חוויות של הצלחה דרך דמויות סמכות ,המהוות מודל לחיקוי והזדהות.
•
•
שינוי תפיסה בקרב הורי הנוער.
חיזוק הקשר עם ההורים.
•
המרכז פעיל בימים א'-ה' בין השעות .13:00-20:00
במרכז קיימים מגוון חוגים ,סיוע לימודי ופעילויות העשרה לבני הנוער והילדים.
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מת"ל
| בכל שאלה ,תהייה או הבהרה  -הנכם מוזמנים לקבל ייעוץ מקצועי אצל מנהלת היחידה |

מת"ל נשר  -מרכז תמיכה לימודי טיפולי
טל' | 04-8210571 :פקס04-8210280 :
Matal1@nesher.matnasim.co.il
המתמיד  14נשר
מת"ל  -מרכז תמיכה קהילתי ,לימודי טיפולי ,הוקם במטרה לתת מענה מקיף לקשיים בהתפתחות ובתפקוד ילדים ונוער ,וכשירות
משלים למערך החינוכי המקיף שקיים בעיר נשר .זהו גוף מקצועי שמספק לקהילה שירותים בתחומים :התפקודי ,הרגשי והלימודי.
ומצוי בקשר רציף עם מוסדות החינוך והרווחה ,כדי לספק שירות הוליסטי ומקיף שיקדם את הילדים והנוער ככל שניתן.

44

יחידת הנוער העירונית
יחידת הנוער העירונית של עיריית נשר מתכללת ומרכזת את כל פעילויות החינוך הבלתי פורמאליות לנוער בעיר ,היחידה פועלת לקידום מנהיגות
הנוער ומעורבותו בחיי הקהילה ,למען חינוך ערכי לאזרחות טובה ושירות צבאי משמעותי .המתנ"ס בשיתוף פעולה עם העירייה ומשרד החינוך
מצעידים ביחד את בני הנוער בעיר למצוינות ,ערכיות ואהבת הארץ.
היחידה פועלת במרכז הנוער בן דור
כתובת | דרך הטכניון 6
מועצת הנוער העירונית – הגוף הרשמי ,הנבחר והמייצג של בני הנוער בעיר.
תפקיד המועצה לייצג את בני הנוער בפני מקבלי ההחלטות ולפעול למען
פיתוח רווחת תרבות שעות הפנאי וניהול חיי הנוער בעיר .חברי המועצה
מורכבים מנציגים נבחרים ממועצות התלמידים ותנועות הנוער .חברי המועצה
נהנים מהשתלמויות לאורך השנה.

המת"ל עובד בשיתוף עם קופות החולים במסגרת טיפולי ההסדר בתחומים  -התפקודי והרגשי.
תחומי פעילות המרכז :

המד"צים – ארגון המד"צים מכשיר בני נוער כמנהיגים צעירים תוך מתן מיומנויות
הדרכה ותפיסת קהילתיות על בסיס תכני מינהל חברה ונוער במשרד החינוך.
כל אחת משכבות הגיל בכיתות ד' – י"ב יהנו מטיולים ,סמינרים ,הובלה של
פרויקטים קהילתיים והשתתפות בפעילויות עירוניות.
תלמידי כיתות ח' – ט' יעברו קורס הדרכה מתקדם ,כיתות י'-י"ב יובילו את
ההדרכה העירונית.

אבחונים  -אבחון דידקטי ,אבחון פסיכולוג ,אבחון משולב (פסיכודידקטי)

חונכות צעירה (ח"ץ) – בני נוער מכיתות י'-י"ב העוברים הכשרה לקראת חונכות
תלמידים .כל פעיל בקבוצה חונך תלמיד מגילאי היסודי בעל קשיים לימודיים
 /חברתיים שונים .בני הנוער משתתפים בסדנאות ויוצאים לטיולים .התכנית
עתידה להתרחב לגילאים נוספים.

טיפול רגשי  -תרפיה באומנות ,ביבליותרפיה ,תרפיה באמצעות בעלי חיים ,תרפיה במוזיקה.
אימון (קואצ'ינג) לילדים עם הפרעות קשב ולקויות למידה יחד עם הדרכת הורים.
טיפולים פארארפואיים  -ריפוי בעיסוק ,קלינאות תקשורת

הוראה מתקנת לגילאי גן  -תיכון  -מוכנות לכיתה א' ,הקניית קריאה ,חיזוק קריאה והבנת הנקרא ,חשבון לתלמידי היסוד
מתימטיקה לתלמידי חט"ב ותיכון ,אנגלית ,אסטרטגיות למידה ,העשרה אינסטרומנטלית.

הכנה לשירות משמעותי:
"אחריי בשטח" – חוגי סיירות לכיתות ט' – י' אשר נועדו להפגיש את הנוער
עם ארצם ולהמחיש כי ניתן לשנות ולהשתנות על ידי פעילות אקטיבית למען
עצמנו והקהילה.

"אחריי לצה"ל" – קורס הכנה לצה"ל כיתות י"א – י"ב שנועד להגביר את הנכונות
והמוכנות לשירות משמעותי בצה"ל.
בה"ד  1בנשר – קבוצת נוער מכיתות יא" -י"ב העוברת הכנה מנטלית לקראת
קצונה בצה"ל.
הכנה לשנת שירות – קבוצת נוער מכיתות י"א – י"ב העוברת הכנה והסברה
לקראת שנת שירות.
"קפה שיין" – בית קפה לנוער המופעל ביחידה ע"י נערים ונערות שהוכשרו לכך".
בית הקפה כולל משחקים ,פעילויות וקיוסק.
הצופים – שבט נשרים – תלמידי כיתות ד'  -י"ב ייקחו חלק ב תנועת נוער ציונית
וממלכתית ,שייעודה הוא להקים ולפתח מסגרות חינוכיות ,בהן יפעלו ילדים ובני נוער
בכל רחבי הארץ במגוון פעילויות שמהוות עבורם מקור לפיתוח אישי ,לבילוי ולהנאה.
חשוב לדעת!
הגיוסים לקבוצות החברתיות ייערכו בחודש אוקטובר ,נובמבר
שעות וימי הפעילות יקבעו בהתאמה עם החניכים .במהלך השנה חברי הקבוצות
ייהנו מטיולים ,סמינרים ואירוע שיא בקיץ ובחגים ומועדים.

אור מורדו ,מנהל יחידת הנוער
 | 04-8105510שלוחה 528
or.m@nesher.muni.il
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מתנדבים ופיתוח קהילה
מנהלת תחום מתנדבים ופיתוח קהילה | בת שבע זגורי
היכל התרבות ,טלפון | 04-8210875
דוא"ל | batsheva@nesher.matnasim.co.il
סיירת הורים
הורים מתנדבים המסיירים בלילות בעיר במטרה להפגין נוכחות ומעורבות הורית בישוב.
פעילויות פנאי
תכנון טיולים ואירועים לבוגרים ולמשפחות.
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נאמני מורשת נשר ו'נשר נגלית לעין'
תיעוד תולדות העיר ,תיעוד סיפורים אישיים והעלתם לרשת כחלק מתוכנית לאומית 'ישראל נגלית לעין'.
איסוף מידע ,חומרים ועדויות.
'אור ירוק'
לקידום הבטיחות בדרכים ותרבות הנהיגה בנשר
תוכנית 'זה"ב בגן'
תכנית התנדבות ארצית של סבים וסבתות בגני הילדים ,ביצירה ,בסיפור ובאהבה ,בין היתר להעלאת מודעות לבטיחות וזהירות
בדרכים.
מתנדבים בחינוך
העשרה ותמיכה לימודית אישית וקבוצתית בבי"ס ,צהרונים ומועדון 'אדמס' לנוער אתיופי.

* המעוניינים להתנדב באחת מהפעילויות או בתחומים אחרים מוזמנים לפנות למייל

סיירת תיקונים
סיוע בתיקונים ביתיים לקשישים ונזקקים בעיר.
'בית בלב'
התנדבות בבי"ח השיקומי למטרת הפגת בדידות ופעילות חברתית עם מאושפזים שיקומיים.
הפגת בדידות לקשישים
ביקורי בית לקשישים בישוב במטרה להפיג בדידות חברתית.
מערך המתנדבים לשעת חירום
מגוון תפקידי מתנדבים – בכל שכבות הגיל והמיומנות
הכשרה וליווי של פיקוד העורף
מועדון הפנאיונרים
מגוון פעילויות מגוונות ואיכותיות לגיל השלישי – המקום לותיקים הצעירים ברוחם
בקרים של טבע והתחדשות -מידי יום ג' בהיכל התרבות הפעלה בתנועה ,מפגש רעים והרצאה מרתקת.
ומידי יום רביעי בבית לנדאו.
מועדון שחמט וברידג'  -מפגשים של הנאה בהובלת חברי הקהילה.
שיעור תנועה וספורט – מידי יום א' בהיכל התרבות.
מפגש בוקר חברתי בבית לנדאו – ימי ראשון וחמישי.
טיולים ,סיורים וביקורים במוזיאונים.
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החוג המשולב

כושר ובריאות
מכון כושר השיטה
יחד במלוא העוצמה
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•חדר כושר ברמה גבוהה
•מיטב הציוד
•מדריכים בוגרי וינגייטמורים
לחינוך גופני
•יחס אישי
•אווירה משפחתית
•אימונים אישיים

חדש! חדש! חדש!
אימוני כושר לגברים
(תלוי במספר המשתתפים)
חוגים חדשים
 TRXאימונים פונקציונליים
אימוני  – HITאימון  /אימון
תחנות /אימון טבטה

רחוב השיטה  | 19טלפון 04-8210669
* לרישום יש להביא תמונת פספורט ואישור רפואי

יום

סטודיו חדר כושר

ורדים

ראשון

אימון אינטרוולי | אלכס | 18:00 - 19:00
עיצוב הגוף לנשים | שירלי | 19:00 - 20:00
תחנות אימון  | HITשירלי | 20:00 - 21:00

זומבה | לילך רון | 19:30 – 21:00

שני

פילאטיס | אפרת | 19:00-20:00
אימון  | HITעמית | 20:00 - 21:00
אימון תחנות | עמית | 20:00-21:00

שלישי

אימון טבטה | 19:00-20:00
עיצוב נשים | תום | 20:15 - 21:15

רביעי

עיצוב הגוף נשים | שירלי | 20:00 - 19:00
פילאטיס | אפרת | 21:00 - 20:00

חמישי

אימון תחנות | בועז | 20:00 - 19:00
אימון  | HITעמית | 20:00 - 21:00

שישי

אימון תחנות אינטרוולי | אלכס | 8:00 - 9:00
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זומבה | לילך | 19:30 - 21:00

מרכז למידה

עיסויים רפואיים בחדר כושר

זה הזמן להצליח!
כל הדרכים פתוחות ,אתם תחליטו לאן תרצו להגיע ואנחנו נביא אתכם לשם!
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סוג עיסוי
עיסוי רפואי
שחרור גב ,צוואר
עיסוי ספורטיבי
מנוי  5טיפולים
מנוי  5טיפולים
מנוי  10טיפולים

זמן טיפול
 50דקות
 30דקות
 45דקות
 45דקות
 60דקות

מחיר
₪100
₪60
₪140
₪400
₪450
₪900

משה וינוקור  -מומחה למסאג' רפואי
054-6708562

פנסיונר
₪80
₪45
₪300
₪510



למידה בלתי פורמלית ברצף החיים מקטנים ועד בוגרים



נבחרת מורים מנצחת שתעשה הכל למען הצלחתך



אפשרות ללמידה אישית או בקבוצות קטנות



כיתות מאובזרות ומשוכללות



למידה בקצב שלך



מחירים הוגנים ואטרקטיביים



שיתוף פעולה עם כל הגורמים הרלוונטים לקידום התלמי ובפרט עם בית הספר



אפשרות לימוד בשלוחת אשכול הפיס



תחומי לימוד | אנגלית ,מתמטיקה ושאר מקצועות לפי דרישה וצורך

אחראית | ענת חובן
טלפון |  8105510שלוחה 522
כתובת | היכל התרבות ,דרך השלום 26
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מרכז המוסיקה והמחול העירוני
"היכן שמילים נכשלות המוסיקה מדברת"
האנס כריסטיאן אנדרסון

מרכז המוסיקה והמחול הינו מרכז ייחודי המשרת
את אוכלוסיית נשר והסביבה .במרכז מתקיימים
שיעורי מוסיקה ומחול פרטניים וקבוצתיים ,מופעים
וקונצרטים .התלמידים מפתחים את כישוריהם
המוזיקליים עם צוות מורים מקצועי ,מוסמך ובעל
נסיון .המרכז למוזיקה מציע תוכנית לימודים מובנית,
למתאימים ,בעלת מספר שלבים ובסופה  -בגרות
במוסיקה (רסיטל).
לימודי מוסיקה לכל הגילאים
לימודי הנגינה פרטניים בכלים הבאים:
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מנהלת מרכז המוסיקה והמחול :בת שבע זגורי.
קרן היסוד  ,43נשר .טל04-8203280.
Etielmzr.ne@nesher.matnasim.co.il

קלידים :פסנתר ,אורגן.
כלי קשת  /מיתר :כינור ,ויולה ,צ'לו ,גיטרה קלאסית,
גיטרה אקוסטית ,גיטרה חשמלית וגיטרה בס.
כלי נשיפה :חלילית ,חליל צד ,קלרינט  ,סקסופון,
חצוצרה ,טרומבון ,קרן יער ,בריטון וטובה.
כלי הקשה :מערכת תופים מקצועית ,קסילופון
תזמורתי ,תוף סנאר ,דרבוקה ,קונגס ובונגוס.
פיתוח קול :פיתוח קול ולימודי שירה אומנותית.

*לימודי הנגינה נפתחים בהתאם לדרישות הציבור.
הגיל הרך-טרום כלי
סדנאות הורים וילדים לגילאי  3-4ו5-6-
פיתוח שמיעה ,מוטוריקה ,האזנה למוסיקה ,הכרת כלי
נגינה ,הכנה לנגינה ועזרה בבחירת כלי נגינה מתאים.
פרויקט ביה"ס מנגן -בביה"ס היסודים
פיתוח קישורים מוסיקליים בסביבה תומכת וידידותית.
בניית קהילה מוסיקלית מקצועית בבית הספר.
הלימודים מתקיימים במהלך ובהמשך ליום הלימודים
וכוללים נגינה בקבוצות קטנות.
בכלים :אורגנית ,כינור ועוד.
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מרכז מוסיקה

מערכת שעות מרכז מוסיקה
*שעות וימים יש לתאם עם המורים

החברים של רני
גיל
קבוצה צעירה
קבוצה בוגרת

ימים

שעות

מחיר

חמישי

16:30-21:15

₪250

מדריך
רני חיים

050-5522341

כתום תפוז
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גיל
קבוצה צעירה
קבוצה בוגרת

ימים

שעות

רביעי

17:00-20:00

מחיר
₪150
₪170

ריקודי שנות ה - 60-סלונים
גיל
צעירים
מבוגרים

ימים
ראשון  +רביעי

שעות
18:00-19:00
19:00-20:00

מחיר
₪180
₪120

מדריך
בתיה אדד

052-6101948

יום א'

יום ב'

יום ג'

טטיאנה מדורסקי | פסנתר /
אורגן

15:00-20:00

15:00-20:00

15:00-20:00

דנה מרגלית | מחול אחר

15:45-22:00

16:00-22:00

16:10-21:00

יום ד'
16:00-21:15

יום ה'

מיקום

15:00-20:00

חדר 9

16:00-21:45

סטודיו גדול

14:45-18:45

ג'ניה קוזבה | פסנתר
יעקב ורוניק | כינור תזמורת

14:00-20:00

אנג'לה מג'בובסקי | ליווי /
פסנתר

16:00-20:00
ליווי

14:00-20:00

14:00-20:00

חדר 10
כיתת מקצוע
כיתה 4

16:00-20:00

16:00-20:00
ליווי

16:00-20:00
ליווי

משתנה

סימה שפירא | פיתוח קול

13:30-14:15

14:00-20:15

13:30-21:00

כיתת מקצוע

נתן גופרמן כינור

15:00-19:00

כיתת טרום כלי

14:00-20:00

כיתה 6

17:00-19:15

צוות

אינה לרנר פסנתר /אורגן

14:00-20:00

בוריס לבנברג | תיאוריה

16:30-21:00

רני חיים | להקה /שירה
בתיה אדד  /הילל | להקה /
שירה
אילנה בורלק | פסנתר /אורגן

14:30-19:00

אלכס וסרמן | ריקודים

18:00-20:00

סלבה ריביצ'ב | כלי נשיפה

14:30-19:00

14:30-19:00

14:30-19:00

כיתה 2

18:00-20:00

סטודיו קטן

18:15-20:30
20:00-21:30
14:00-20:00

דן קונדל | גיטרה
דימה יסין | קלרינט וסקסופון

17:00-20:00

אולם קונצרטים

אולם קונצרטים

הלל שטרית | אקורד
יורי פנקוב תופים

אולם קונצרטים

14:30-20:00
16:00-20:00
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"כתום תפוז"  -הלהקה הייצוגית של נשר
הלהקה פועלת בשני הרכבים :הלהקה הצעירה-
כיתות ד'-ח' והלהקה הבוגרת-כיתות ט'-י"ב.
באופן שוטף נפגשים ההרכבים אחת לשבוע לחזרות
שירה מקצועית בהנחיית המפיק המוזיקלי.
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במפגשים אלה נחשפים הילדים לסגנונות מוזיקליים
שונים ומגוונים ,לטכניקות שירה מגוונות תוך שימת דגש
על התקדמות אישית לצד התקדמות קבוצתית.
לקראת המופעים מתקיימים שיעורי ריקוד ומשחק עם
כוריאוגרף ובמאי מקצועיים.
במהלך השנה מופיעות הלהקות באירועים השונים של
העיר (יום העצמאות ,פורים ,שבועות ועוד) ומעלות
הפקות מקוריות שהפכו דרך במסורת התרבותית של
העיר נשר .הלהקה הצעירה מובילה במשך שנים את
המופע "הפסטינשר" השנתי בחג החנוכה ,כשהלהקה
הבוגרת מעלה מחזות זמר מורכבים המאגדים תחומים
שונים של אומנויות הבמה.

הלהקות מהוות מסגרת חברתית ,חמה ומקצועית כאחד
ותורמות רבות לפיתוח כישרונם של הילדים ,ביטחונם
העצמי וחווית ההתבגרות.
*ההשתתפות מותנית בעמידה במבחן קבלה.
מנהלת הלהקה – בתיה אדד
מפיק מוזיקלי – הלל שטרית
"החברים של רני"  -להקות פופ רוק בוגרת וצעירה
ייצוגיות של נשר.
נגנים וזמרים ברמה גבוהה נפגשים אחת לשבוע
לחזרה כשעתיים .נהנים ממסגרת חברתית בונה,
מעצימה וחווייתית .הלהקות מופעים באירועים עירוניים
וקהילתיים כגון :יום העצמאות אירועי נוער ועוד.

תזמורת כלי נשיפה לנוער
נגני התזמורת מקבלים אחת לשבוע שיעור נגינה ואחת
לשבוע חזרות לתזמורת .התזמורת נותנת קונצרטים
מוסברים בכל בתי הספר היסודיים בנשר ,מופיעה
באירועים .ההשתתפות בתזמורת ללא תשלום נוסף.
חבורת זמר למבוגרים "אקורד"
חבורת זמר "אקורד" בניהולו המוסיקלי של שטרית
הלל הלהקה הייצוגית של נשר מופיעה באירועים
ומפגשים ברחבי הארץ .נפגשים אחת לשבוע  ,לעבודה
בסגנונות מוזיקה שונים.
קורס כתיבת מוזיקה במחשב,
אולפן הקלטות וקורס DJ
יצירת מוזיקה והקלטה במחשב באמצעות תוכנות-
כתיבת מוזיקה ועיבוד יצירות באופן עצמאי.
הקלטה דיגיטאלית -מוזיקה קריינות ,ג'ינגלים לרדיו,

טלוויזיה ואינטרנט .הפקת שירים ,קטעי סאונד
לסרטים וקליפים.
ספורט הריקוד – ריקודים סלוניים
המרכז ללימודים סלוניים ולטיני בנשר לומדים
מגוון סגנונות.'cha-cha ,samba ,rock & roll :
מתאים לילדים מגיל  ,5נוער ומבוגרים.
קבוצות למתחילים ומתקדמים.
בהדרכת הכוריאוגרף אלכס וסרמן.
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שלוחת החצב

תרבות תורנית
פנאי  -לי
פעילות התרבות התורנית עונה על הצורך להעמיק ולהנחיל תרבות ומורשת יהודית לכלל רבדי
האוכלוסייה .יצירת הקשר בין התושבים לתרבות היהודית נעשית עי חגיגת החגים ,הרצאות,
סדנאות מפגשים עם בני נוער ועוד ....השנה קיימנו סדנאות הורים ,ביקרנו במירון ,נסענו לקברי
צדיקים ,כותל קבר רחל ,פרוייקט בר מצווה ,שיעורי תורה ,שמחת תורה ,שמח בית השואבה ועוד.
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לקבלת פרטים נוספים ,שמעון זוהר | 048210875

גיל
גן חובה
וכיתות א'  -ב'

ימים

שעות

מחיר

ראשון

17:00-18:00

₪ 160

מדריך
אסתר הדסה
058-3291660

שף בכיף
גיל
גילאי 6-9
גילאי 9-13

ימים
ראשון

שעות
17:00-18:30
18:30-20:00

מחיר
₪ 220

אצלנו חוגגים ימי הולדת בענק!
עלות של  ₪ 300בלבד!
תיאום ופרטים 04-8299296 -
שלוחת החצב ,רחוב הסביון 1
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חוברת חוגים
תשע"ז  -תשע"ח 2017-2018

