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לעוף לאן שבא לך



THE

חמישי 20.8.20
ב- בקרוב  נוספים  פרטים 

הכרמל 20, גני תקווה
 * האירוע יתקיים בכפוף להנחיות משרד הבריאות. הזכות לשינויים שמורה. ט.ל.ח.

לעוף לאן שבא לך
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קהילה יקרה,
בואו לעוף לאן שבא לכם!

בהתרגשות גדולה אני גאה לפתוח את "מרכזה", הבית השני שלכם לאומנויות, העשרה ומצוינות.
דאגנו להביא אליכם פעילויות שמתאימות לילדים, נוער ומבוגרים, ולהעניק לכם הזדמנות 

להרחבת האופקים, להתרוממות גוף ונפש, להתפתחות לתחומי עניין חדשים ולמימוש היכולות 
הטמונות בכל אחת ואחד מכם.

הקדשנו מחשבה רבה בבחירת התכנים על מנת להבטיח שתהנו מעושר תרבותי ומפעילויות פנאי 
איכותיות.

עיון בחוברת בתשומת לב יגלה לכם עולמות תוכן חדשים ומרתקים.
אני מזמינה אתכם להתחדש ביחד אתנו ולהגיע

לטעימה מכל הטוב הזה באירוע החשיפה ב-20.8.20.

תושבות/ים יקרות/ים
אנחנו מזמינות/ים אתכן/ם להתחבר לעולם התוכן שלכן/ם...

בתוך התקופה הנוכחית, למרות האתגר, אני שמחה לבשר לכן/ם על פתיחת הבית השני שלנו 
לתרבות הפנאי - "מרכזה".

בית בו כל אחת ואחד יוכלו לבחור מה שמתאים לה/ו מתוך עולמות תוכן מגוונים ומעשירים 
שאנו מציעות/ים בין כותלי הבית.

הצטרפו לחוויה - ילדים, נוער צעירים ומבוגרים, יש תוכן ומקום לכולן/ם.
פעילויות עשירות המפתחות כישורים חברתיים, מטמיעות ומחזקות, ערכים של מחויבות 
ויצירתיות של ילדנו בחברה ובקהילה ובסיס לערכים אנושיים - לשם אנו שואפים להגיע! 
מרכזה הוקם על מנת לתת לכן/ם פעילויות העשרה, לחלום אתכן/ם, להעצים את הידע.

מזמינה אתכן/ם להצטרף אלינו לפעילויות שהבית החדש מציע, נתראה ביום החשיפה!

נתראה במרכזה,
מיכל אהרוני, מנכ"ל

עמותת אומנות ותרבות גני תקווה

ליזי דלריצ'ה,
ראש המועצה



בתי הספר לאומנויות הבמה
5המרכז למחול

6בית הספר למוסיקה 
7בית ספר לתיאטרון ואומנויות הבמה

8תיאטרון גני תקווה )מבוגרים(

פעילויות לקטנטנים וילדים 
9מפגשיר

10רובוטיקה
11ארכיטקטו 

12שחמט ומשחקי חשיבה
13אינג'ינו

14האקדמיה למדע
15דיבייט באנגלית

16סיפורים באוריגמי
17אנגלית חוויתית
18אומנות הבישול

19עיצוב אופנה וסטיילינג
20אומנותי

21אומנותי לילדים מיוחדים
22האקדמיה לראפ - סדנה

23סדנת רחפנים

פעילויות לנוער ומבוגרים
24צ'י קונג

25מיינדפולנס - סדנה
26ניהול פיננסי - סדנה

27סדנת כתיבה
28טאי צ'י 

29ציור אומנותי
30חדר כושר למוח - סדנה

תוכן עניינים
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בניהולה האומנותי של: טל סוואיד גיברט
dance with the best!

לימודי מחול ברמה הגבוהה ביותר ובסטנדרט בינלאומי עם צוות מורים
מקצועי ממיטב להקות המחול המובילות בארץ, בסביבת לימוד נעימה ומעצימה.
בלט קלאסי, פוינט, מחול מודרני , ג'אז , היפ הופ, אקרובטיקה,

ברייקדאנס, מחול יצירתי לגיל הרך ושיעורי עיצוב לנשים.
השיעורים מותאמים לכל שכבות הגיל מכיתות גן ועד לשיעורי מבוגרים.

הופעות, סדנאות ותחרויות מקצועיות, פסטיבלים באילת ובחו"ל,
צפייה במופעי מחול ועוד

המרכז למחול

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
הזכות לשינויים שמורה
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ללמוד מוסיקה ברמה המקצועית והגבוהה ביותר.
טרום כלי - החל מגיל 3, חשיפה ליצירות מגוונות, תווים, מקצבים ומונחים 

מוסיקאליים דרך שירה, נגינה ותנועה.
לימודי נגינה - פסנתר, גיטרה, גיטרה בס, תופים, פיתוח קול, כינור, סקסופון, 

חצוצרה או חליל צד.
שירה - למידת טכניקת שירה נכונה, דיקציה, סולפג', נשימה, יציבה ועוד.

מסלולי לימוד שונים המותאמים לכל תלמיד על-פי גיל, העדפות אישיות ויכולת.
שיעורים פרטניים, זוגיים, הרכבים והופעות!

הקדימו להירשם, ולשריין שעת שיעור מועדפת
השיעורים יתקיימו במתחם של חטיבת הראשונים - דרך הים 9, גני תקווה

בית הספר
למוסיקה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

בניהולו האומנותי של: ניב שקד

הזכות לשינויים שמורה
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> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

ילדי כיתות א'- י"ב' ,
זו ההזדמנות שלכם להגשמת החלום

הקניית מיומנויות בכל מקצועות הבמה בדרך חווייתית
וברמה מקצועית גבוהה.

סדנאות ייחודיות - קרבות במה, איפור תיאטרון,
משחק מול מצלמה, פיתוח קול ועוד.

צפייה בהצגות מובילות, בכיתות אומן ואירועי שיא עם הפקות מרגשות.
זהו המקום לטיפוח היצירתיות והביטוי האישי

תוך העצמה אישית וקבוצתית. 

בית הספר לתיאטרון  
ואומנויות הבמה

הזכות לשינויים שמורה
7
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התיאטרון מפעיל שתי קבוצות:
קבוצת סדנה - סדנה חווייתית שבה נרכשים יסודות 

המשחק והתיאטרון, תוך שימוש בכלים של פסיכודרמה, 
אימפרוביזציות, משחקי תיאטרון, עבודה על טקסטים ועוד.

קבוצת פרויקט - מתמקדת בהעלאת הצגות תיאטרון 
בסטנדרטים מקצועיים. לאחרונה, הועלתה ההצגה המקורית 

"אש בשדה קוצים" שזכתה לביקורות נלהבות ונרגשות: "סיפור 
מציאותי ומרגש, שמשלב שחקנים מצוינים ובימוי נפלא...".

תיאטרון
גני תקווה 

במאי, שחקן, מורה למשחק, מנחה דרמה טיפולית.
בניהולו האומנותי של: איציק סיידוף

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

הזכות לשינויים שמורה
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חוויה המשלבת שיר ותנועה, מיומנויות מוטוריקה עדינה ופיתוח השפה דרך 
דקלומים וסיפורים המלווים באביזר המעודד חשיבה ודמיון.

השירים מוגשים בקול מדויק ואנושי, נעים ומזמין, יצירות קלאסיות איכותיות 
יתורגמו דרך תנועות גוף והמחשה עם בובות, שירים ישראלים קלאסיים ומושגים 

מוסיקליים ראשונים מתוך עולם הצלילים והתווים.

מפגשיר
מפגש מוסיקלי לקטנטנים

זמרת יוצרת, בוגרת שיטת חמל לגיל הרך, בית הספר לתוכן ליאורה 
שלזינגר )ערוץ לולי(, שיטת גורדון ושיטת המראות ד"ר מיכל חפר, 

מוסיקה התפתחותית לתינוקות אצל ד"ר עידית סולקין.

בהנחיית: אתי קארי

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

בין השעות:
10:45-11:30

בין השעות:
10:00-10:45

קהל יעד:
10-18 חודשים

קהל יעד:
3-9 חודשים

יום:
רביעי

יום:
רביעי

עלות חודשית:
₪ 200

עלות חודשית:
₪ 200
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בואו להכיר את עולם המחר. במהלך החוג הילדים יבנו מגוון דגמים הנדסיים,
ילמדו על אפשרויות התכנות, חוקי הפיזיקה, הנדסה, עולם מדעי המחשב,

מכניקה ויתכנתו את הדגמים באמצעות בקרים בתכונה ייחודית.

רובוטיקה

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

הערכה כולל 230 חלקי הרכבה + 5 חוברות לבניית 40 דגמים שונים + 2 מנועים חשמלים + 3 חיישנים וכבלי תקשורת.

בין השעות:
15:30-16:30

קהל יעד:
ג׳+

יום:
ראשון

עלות )חודשית(:
₪ 210

עלות ערכה:
₪ 555

חד 
פעמי!
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תכנית הנדסה לקטנטנים שחושפת את הילדים הצעירים לבסיס 
עולם ההנדסה באמצעות בנייה, הרכבה, התנסות ולמידה על מגוון 

דגמים הנדסיים. בשילוב ידע תאורטי מותאם גיל.
נבנה דגמים ע"פ חוברות הוראות תוך קבלת תמיכה מהמדריך, 

בעזרת חלקי הרכבה המותאמים לידים קטנות!
נלמד מיומנויות: מוטוריקה עדינה/ידע הנדסי/חוקים פיזקליים/

ראייה מרחבית/ היסטוריית המכונות וידע בעולם החי.

ארכיטקטו

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

הערכה כוללת 170 חלקי הרכבה + 4 חוברות לבניית 40 דגמים שונים

בין השעות:
16:30-17:15

קהל יעד:
טרום חובה+חובה

יום:
ראשון

עלות )חודשית(:
₪ 199

עלות ערכה:
₪ 280

חד 
פעמי!
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ללמוד איך ניתן לפתח מיומנויות חשיבה ע"י גירוי המוח והעשרה.
התחומים הנלמדים: חשיבה יצירתית, לוגית מתמטית, שיפור יכולות זיכרון וריכוז, 

קבלת החלטות, ראיה חזותית ומרחבית, שיתוף פעולה, אינטליגנציה רגשית, 
תחרותיות, סבלנות וסובלנות, ניצחון והפסד, מתן כלים לפתרון בעיות ועוד.
בתחילת השנה הילדים יחלו במשחקי יחיד וימשיכו למשחקי זוגות שלשות 

רבעיות וכן הלאה.

שחמט
ומשחקי חשיבה

בין השעות:
17:15-18:00

קהל יעד:
חובה-ב'

יום:
ראשון

עלות )חודשית(:
₪ 199

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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נבנה מודלים טכנולוגיים של כל אותן מכונות הסובבות אותנו, נבין איך הן עובדות,
מה גורם להן לפעול ביעילות וכמובן נחבר הכל למנוע ונתחיל לשחק!

במהלך השנה נבנה: מכוניות מרוץ, מנופים, מטוסים, גשרים, אופנועים, מסוקים, 
דינוזאורים, מעליות, משאיות תחנות רוח ואת כולם נפעיל בעזרת מנועים!

אינג'ינו

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

הערכה כוללת 230 חלקי הרכבה + 5 חוברות לבניית 40 דגמים שונים + מנוע חשמלי. 

בין השעות:
18:15-19:15

קהל יעד:
א׳-ג׳

יום:
ראשון

עלות )חודשית(:
₪ 199

עלות ערכה:
₪ 355

חד 
פעמי!
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עולם שלם של קסמי מדע. נחקור את עולמנו ונבין איך הדברים עובדים, נבצע 
ניסויים בכל שיעור וננהל מחברת מעבדה לצורך תחזית, מעקב, ניתוח תוצאות. 

במהלך השנה המשתתפים יתנסו ב: גידול גבישים קריסטליים, הכנת טילים, 
מערבולות מים, סופת טורנדו, כדורים קופצניים, צמידי ג'לי זוהרים, הר געש ועוד...

האקדמיה למדע

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

בין השעות:
15:45-16:30

בין השעות:
16:30-17:15

קהל יעד:
ג׳-ד׳

קהל יעד:
גן-ב'

יום:
שלישי

יום:
שלישי

עלות )חודשית(:
₪ 210

עלות )חודשית(:
₪ 210

עלות חומרים:
₪ 205

עלות חומרים:
₪ 205
כל ילד מקבל ערכת מדען: חלוק, משקפי מגן וחוברת מדבקות בה מדבקים את המידע על הניסויים שעשו.

חד 
פעמי!

חד 
פעמי!
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הדיבייט מעודד תרבות דיון בריאה ושיפור היכולות האישיות של משתתפי 
הדיבייט; איך לעמוד מול קהל; איך לנהל דיון תרבותי המכבד את הצד השני 

ואיך להציג נושא ולהסביר טענות בצורה מנומקת.
הילדים ילמדו על תהליך השכנוע ובניית הנאום, שפת גוף, כריזמה, משא 

ומתן, תקשורת בינאישית ועוד.

דיבייט באנגלית
אומנות השכנוע

בין השעות:
15:45-16:30

קהל יעד:
ה׳-ו׳

יום:
שלישי

עלות )חודשית(:
₪ 199

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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בכל מפגש, נלמד לקפל יצירה חדשה: חיות, פרחים, מטוסים, סירות, בובות 
אצבע וכו'. בנוסף נלמד על הדגמים שאנו מקפלים. החוג מאתגר את 

החשיבה, מעשיר את הדמיון של הילד, משפר את יכולת הריכוז, משפר 
מיומנויות מוטוריות, מפתח דרכי חשיבה גיאומטריות וסבלנות.

סיפורים באוריגמי
אומנות הקיפול

 כל סיפור הוא הצגה

בין השעות:
16:30-17:15

קהל יעד:
חובה-ב'

יום:
שלישי

עלות )חודשית(:
₪ 199

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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למידה חוויתית ומהנה באמצעות משחקים ושירים. אותיות, חיות, 
צבעים, ימות השבוע, מספרים )עד 20(, פירות וירקות, פרטי לבוש ואוכל.

תחילת שיחה ומיומנויות בניית שיח באנגלית – למידת מילות קישור 
ופנייה וחיבור כל מה שנלמד לכדי אוצר מילים שבאמצעותו הילדים 

יתחילו לדבר ולתרגל שיח באנגלית.

אנגלית חוויתית

בין השעות:
17:15-18:00

קהל יעד:
חובה-ב׳

יום:
שלישי

עלות )חודשית(:
₪ 199

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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חגיגה של טעמים. הכרת כלי המטבח, תזונה נבונה, ערכים תזונתיים, 
תפקידי הוויטמינים, אבות המזון, חשיבות המדע במטבח, הבישול 

המולקולארי, הכנת מגוון רחב של תבשילים וניחוחות בשילוב הומור ולמידה!
סלטים שונים, פיצות, עוגות, ספגטי ענק, מאכלי שוקולד, מאכלי עדות, 

גלידה בטעמים ועוד )מעל 50 מתכונים(...

אומנות הבישול

בין השעות:
17:30-18:30

בין השעות:
18:30-19:30

קהל יעד:
א׳-ב׳

קהל יעד:
ג׳-ד׳

יום:
שלישי

יום:
שלישי

עלות )חודשית(:
₪ 210

עלות )חודשית(:
₪ 210

עלות חומרים:
₪ 255

עלות חומרים:
₪ 255

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

כל ילד יקבל ערכת שף- סינר, כובע וספר ממתכוני החוג עם מדבקות מתכונים שנלמדו

חד 
פעמי!

חד 
פעמי!
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כמה כיף לעצב לבד! פיתוח דרכי חשיבה יצירתית, העצמה,
הכנסת ספר סקיצות, היכרות עם חומרים ובדים.

תרגול טכניקות בסיסיות בתפירה, אריגה וסריגה והחשוב ביותר נכין
לעצמנו פריטים כמו כובעים, תיקים, חולצות, גופיות, צעיפים ועוד

עיצוב אופנה
וסטיילינג

בין השעות:
16:30-17:20

קהל יעד:
ד׳-ה׳

יום:
רביעי

עלות )חודשית(:
₪ 220

עלות חומרים:
₪ 305

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

חד 
פעמי!
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ניצור ונעצב בחומרים כמו גבס, עיסת נייר, צבעים שונים, בטון, קרטון וקליי.
החוג מלמד טכניקות עבודה עם הידיים בעולמנו הטכנולוגי, תוך שימת דגש 

על פיתוח חשיבה מקורית והעצמה.
חגיגה של חומרים צבעים וכייף.

אומנותי

בין השעות:
17:30-18:20

קהל יעד:
ב׳-ג׳

יום:
רביעי

עלות )חודשית(:
₪ 210

עלות חומרים:
₪ 305

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

חד 
פעמי!

20

https://habama.smarticket.co.il/%D7%90%D7%95%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%AA%D7%99


אנו מזמינים אתכם לחוויית יצירה משותפת ומגבשת, זמן איכות להורה וילד/ה.
יצירה עם מגוון גדול של חומרים- גבס, עיסת נייר, צבעים שונים, בטון, קרטון וקליי.
החוג יונחה ע"י מדריכה בעלת ניסיון בעבודה עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

אומנותי
לילדים מיוחדים

בין השעות:
18:20-19:05

יום:
רביעי

עלות )חודשית(:
₪ 199

עלות חומרים:
₪ 305

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

חד 
פעמי!
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סדנה

להיות ראפר: היסודות החשובים והסודות הקטנים...
סדנה מעשית וחווייתית, איך יושבים נכון על ביט, יסודות הכתיבה והחריזה, 

סגנונות שונים ואמנים בולטים, דיקציה ופיתוח קול, פריסטייל ובאטלים, טיפים 
להופעה על במה וגם - כתיבה וביצוע של שיר ראפ אישי משלכם.

האקדמיה לראפ
חן רותם )סגול 59( מהראפרים 

המנוסים, הוותיקים והמוערכים בישראל.
חן הוציא עד כה שבעה אלבומים ומופיע 
רבות בארץ ובעולם ומרכז את קורס ראפ 

והיפ הופ בבית הספר למוסיקה "רימון".

מץ
שה 

פא
 / 

"צ
יח

ם: 
ילו

צ בהדרכת: סגול 59

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

קהל יעד:
ה׳-ז׳

יום:
רביעי

בין השעות:
18:30-19:30

מס׳ מפגשים:
10

עלות:
₪ 625
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במסגרת הסדנא נלמד להטיס רחפן מתקדם ולהשתמש ביכולות הצילום שלו.
dJi teLLO בסוף הסדנה יקבלו הילדים רחפן מדגם

הסדנה מוגבלת עד ל-5 ילדים בסדנה

רחפן זה כן
משחק ילדים

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

בין השעות:
15:00-15:45

קהל יעד:
א׳-ב׳

יום:
שישי

מס׳ מפגשים:
3

עלות:
₪ 985

בין השעות:
14:00-14:45

קהל יעד:
ג׳-ד׳

יום:
שישי

מס׳ מפגשים:
3

עלות:
₪ 985

בין השעות:
13:15-14:00

קהל יעד:
ה׳ +

יום:
שישי

מס׳ מפגשים:
3

עלות:
₪ 985

סדנה

המחיר כולל את עלות הרחפן
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פעילות גופנית קלה ונעימה לביצוע, בעלת השפעה ממריצה ומחדשת, 
מחזקת את מערכות הגוף השונות: מערכת העצבים, מערכת עיכול, 
מערכת הנשימה, מערכת השלד-שרירים, המערכת ההורמונאלית, 

מערכת הדם ועוד. התרגול מורכב מחזרות על קבוצות תנועות מדויקות 
מאוד, שתוכננו במיוחד לטובת שיפור הבריאות ברבדים שונים ומגוונים.

צ'י קונג
עוסק בצ'י קונג מעל ל-10 שנים. מדריך מוסמך לאומנויות לחימה מבית 

הספר להכשרת מדריכים ומאמנים באישור משרד התרבות והספורט.

בהדרכת: ערן דמלין

בין השעות:
10:00-10:45

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
ראשון

עלות חודשית:
₪ 220

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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מיינדפולנס הינו אימון מוחי ותודעתי העוזר להפחתת סטרס ושחיקה
ופיתוח רוגע ובהירות בחיי היום יום. במהלך הקורס יינתנו כלים יישומיים.

המפגשים כוללים: תרגול מודרך, למידה ושיחה, חומרים כתובים ובהם
סיכום המפגש והנחיות לתרגול בבית והדרכות מוקלטות לתרגול בבית.

מיינדפולנס

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

מאמנת בכירה )MCILׂ( ומורה למיינדפולנס
בהנחיית: אנה נווה לדרמן

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
ראשון

בין השעות:
10:00-12:30

מס׳ מפגשים:
9

בתאריך 15.11.20 המפגש יהיה ארוך יותר ויתקיים בין השעות 9:00-12:30

עלות:
₪ 1,800

סדנה
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הקורס יעניק למשתתפים כלים מעשיים לניהול תכנון ובקרה פיננסיים. 
במסגרתו נלמד על קבלת החלטות, אומנות ניהול התקציב, לחיות 

בכוחות )ובכספי( עצמך, רכישת בית, שירותי בנקאות, אשראי, רכבים 
והלוואות, מודעות צרכנית, חיסכון והשקעה - ומה לעשות עם הפנסיה?

בין השעות:
20:00-21:30

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
ראשון

מס׳ מפגשים:
4

עלות:
₪ 380

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

סדנה

ניהול פיננסי
הרווח כולו שלך!
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מפגשים חווייתיים, מעוררי השראה ויצירתיים, בהם נתרגל כתיבה 
אינטואיטיבית, נפתח את הדמיון ונתנסה בכתיבת טקסטים שונים ודיאלוגים.

הסדנה מיועדת למי שרוצה לטעום מעולם הכתיבה, לבטא ולפתח את 
היצירתיות ולגלות את האמן שבתוכו.

סדנת כתיבה
"מה הסיפור שלך?"

בימאית, ומחזאית זוכת פרסים ומלגות, ביניהם פרס הבימוי
וההצגה הטובה ביותר לנוער, בפסטיבל חיפה.

בהנחיית: יערה רשף נהור

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
שלישי

בין השעות:
20:00-22:00

מס׳ מפגשים:
10

עלות:
₪ 1,800

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

סדנה
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טאי צ'י צ'ואן היא אמנות לחימה סינית המתורגלת גם לצרכי הגנה עצמית וגם 
למטרות בריאותיות. התרגול נעשה בתנועה איטית וזורמת, תוך תשומת לב מיוחדת 
לגוף ולמיקוד המחשבה. תרגול טאי צ'י מפתח יציבה, גמישות, שיווי משקל ושלווה 

פנימית וגם יכולת לחימה וביטחון עצמי.

טאי צ'י
בשיתוף עם המרכז הישראלי לטאי צ'י

עוסק בטאי צ'י למעלה מ-22 שנה. מדריך מוסמך לאומנויות לחימה מבית 
הספר להכשרת מדריכים ומאמנים באישור משרד התרבות והספורט.

בהדרכת: ערן דמלין

בין השעות:
20:00-20:45

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
שלישי

עלות חודשית:
₪ 220

בין השעות:
10:00-10:45

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
שישי

עלות חודשית:
₪ 220

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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נלמד בהדרגה לעבור מרישום לצבע, נתנסה ונכיר מגוון חומרים ושילובים. 
נלמד על פרספקטיבה ועל התבוננות ב"אור וצל".

נצייר עם עפרונות, דיו, גירים, צבעי פסטל, צבעי מים, צבעי אקריליק ועוד..

נלמד טכניקות שונות ונצייר נושאים כגון: טבע דומם, נופים, דמויות ודיוקן.
נכיר ונלמד מושגי יסוד באומנות, זרמים בציור ונאפשר התפתחות אישית 

ויצירתית לכל משתתף.

ציור אומנותי

בין השעות:
10:00-13:00

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
רביעי

עלות )חודשית(:
₪ 400

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 
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חדר כושר למוח
מטפלת בתנועה ומגע בשיטת אלבאום בשילוב פסיכותרפיה גופנית

בהדרכת: עירית דנאי

הפתיחה מותנת במינימום משתתפים, הזכות לשינויים שמורה

> לפרטים נוספים והרשמה לחצו כאן 

הסדנה מתמקדת בשיפור תפקודי המוח ע"י תכנית התעמלות ייחודית למוח.
במפגשים ינתנו כלים להתמודדות בחיי היום יום, ממה להימנע ואילו הרגלים 

לאמץ כחלק מההתנהלות בחיים.
נעבוד על איזון מערכות הגוף )כגון שיווי המשקל, התמצאות במרחב, 

החושים, המערכת הווסטיבולרית, ועוד( המשפיעות על המוח ומשפרות את 
היכולת והגמישות המנטלית.

נתרגל ונבנה בשלבים תרגילי קואורדינציה מורכבים המשפיעים ישירות על 
חיזוק הקשרים העצביים והיכולת המנטלית. נשתמש בטכניקות נשימה, 
דמיון מודרך ועוד להפחתת המתח בגוף ולקבלת כלים לאיזון ורוגע רוחני 

ונתרגל מדיטציות ייחודיות לחיזוק התאים האפורים והקשרים במוח.

קהל יעד:
מבוגרים

יום:
רביעי

בין השעות:
10:00-12:00

מס׳ מפגשים:
10

עלות:
₪ 1,800

סדנה
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הכרמל 20, גני תקווה

הפתיחה בספטמבר...

לעוף לאן שבא לך

https://www.facebook.com/%D7%9E%D7%A8%D7%9B%D7%96%D7%94-102432311543124/?__tn__=kC-R&eid=ARDIlIyaMmTiUlHJUg_h6jOABD1b9NJjR0x563hMBWx9-1SuExH2IOJGZHl2zuLKzFY_6OgUkXqNyttV&hc_ref=ARSqzPKVGTddXALyMEmE0JFngQeN8LhjEypQFoAsklZ5zIWwUGec1dLX_Cow0wFpqu0&fref=tag&__xts__[0]=68.ARDpC7MQp7scujXF0h4_ruuQWwxSmVx4rQH7h-HMqELtb3J1xHw6tcUZkQzuDCpL5VQkXyeRZHlx4KlgEu1YqTNOxIOdi1YbQYA3K_2MIk3t1v71gAy5tu1t6P6GE9vGvFP34YrCAeEWjCSbX9XXMOMOjBBmHNjpwhQ11wvxDjtVsR4oSd6ojL_ITUonpLHUJAdZ9ZBYZP6ufD-ULZTyv84vjxvRpjiIpb_W1BBu-Ozv8qRbnkPxuqzi3mxixmNWC7iwlcM0z0zhNqaWs-xQCua84F8lZORtqQD3gn-CS8QtSqIPdDlfj_V2pb5fHg

