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צוות המתנ״ס

לוח חופשות וחגים
תשפ”ב

פתיחת שנת הפעילות 1.9.21

בחופשת חנוכה - חוגים כרגיל
סיום שנת הפעילות 30/6/22 | סיום הפעילות במרכז המוסיקה 31/7/22

ערב יום השואה וערב יום הזיכרון הפעילות מסתיימת בשעה 19:00

  ___ השנה  ראש 
     ____ כיפור  יום 
    _ _ _ _ _ _ סוכות 
         _______ פורים 
           ________ פסח 
__ העצמאות  יום 
_ _ _ _ _ שבועות 

 6-8/9/2021
 15-16/9/2021
 20-28/9/2021
 17-18/3/2022
 15-22/4/2022

 4-5/5/2022
4-5/6/2022

מרכז קהילתי מתנ״ס תל מונד
טל׳ 09-7777600 | פקס 09-7777601

אולם ספורט טל׳ 09-7967819
telmond.smarticket.co.il

מנהלי תחומים:

עדי כהן רייטן - מנהלת ביה"ס למחול
נטע זינגר - מנהלת תרבות, אירועים, שיווק ופרסום

עמית פרידמן - מנהל מרכז המוסיקה
נעמה ראובנס - מנהלת תחום אמנות ופנאי

ענת רביב - מנהלת תחום צהרונים
גלית צרפתי ששון - מנהלת מרכז הספורט

נועה שמיר - רכזת מתנדבים
רחל ריעני - מנהלת תחום קהילה ונגישות

מנהלה:
דליה שובל עדני - מנה"ח וחשבת שכר בכירה

תמר שגיא - נוימן - מזכירת מנכ"לית
עינת כהן זברו - מזכירת קבלה ורישום

יעקב אברג'יל  - מנהל התפעול
דני חיון - עוזר אב בית

אושרי אוחנה - עוזר אב בית
וולדו ימנה - עוזר אב בית

iris_i@matnasim.org.il

adidance@telmond.matnasim.co.il
tarbut@telmond.matnasim.co.il
yeladim@telmond.matnasim.co.il
rishum2@telmond.matnasim.co.il

09-7777610
 09-7777612
09-7777604
09-7777606
09-7777614
09-7967819
09-7777610
09-7777617

09-7777608
09-7777602
09-7777600
09-7777605

09-7777602 איריס אייזנברג - מנכ״לית המתנ"ס

מזכירות המתנ"ס

ksafim@telmond.matnasim.co.il
rishum@telmond.matnasim.co.il
rishum3@telmond.matnasim.co.il
ulam@telmond.matnasim.co.il

pnay@telmond.matnasim.co.il   

zaharon@telmond.matnasim.co.il
sportaf@telmond.matnasim.co.il
shalem@telmond.matnasim.co.il
khila3@telmond.matnasim.co.il

חברי הנהלת המתנ"ס:
יונת ארז חגאי - יו"ר הנהלת המתנ"ס

איילה רבין - חברת הנהלה
ניר קויפמן - חבר הנהלה
רותם ריעני - חבר הנהלה

צופית הדר לוריא - חברת הנהלה
דורון חמו - נציג החברה למתנ"סים

גילה מנור - נציגת החברה למתנ"סים
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נהלי הרשמה ותשלום לחוגים ופעילויות המתנ"ס

על מנת שנוכל לשרת אתכם ביעילות ובנאמנות הנכם מתבקשים להקפיד ולקרוא בעיון את 
נהלי הרישום והתשלומים הבאים:

1.  כללי

3. ביטול השתתפות

www.taliasharon.comעיצוב גרפי טליה שרון //

2. תנאי תשלום

המתנ״ס יהיה רשאי לפי שיקול דעתו לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד חוגים.
משפחה החייבת כספים למתנ״ס, לא תורשה להשתתף בפעילות המתנ״ס בשנת תשפ״ב.

המתנ״ס שומר זכות  להפסיק פעילות של משתתף עקב התנהגות בלתי הולמת.
בחודש ספטמבר 2021 תגבה מחצית המחיר החודשי בחוגים עקב החגים. שימו לב - יש חוגים שיחלו רק בחודש אוקטובר.

התשלום בגין הפעילות הינו שנתי ומחוייב חודש בחודשו. משתתף לא יזוכה בגין השתתפות חלקית בחוג.
ימי החופשה בהם לא מתקיימת פעילות מתפרסמים בתחילת שנה. 

שיעור שאינו מצויין בלוח החופשות, שיבוטל ע״י המדריך או ע״י המתנ״ס, יוחזר ויתקיים במועד אחר )כולל חודש יולי(.
כניסה לשיעור נסיון בחוג תתאפשר רק לאחר ביצוע הרשמה )בטופס או באתר(. אם בחר המשתתף להמשיך, הוא יחוייב 

בעבור שיעור הניסיון. אם בחר שלא להמשיך, ימלא טופס ביטול ולא יחוייב בעבור שיעור הניסיון.
במרכז המוסיקה ייגבה תשלום גם עבור שיעור ניסיון בסך של 25% מהמחיר חודשי.

ליגות כדורעף וכדורסל מתחילים 20/8 ויחיבו ספטמבר מלא. טניס עובדים גם בחופשת סוכות לכן יחויבו מלא.

ביטול השתתפות בחוג יתבצע על-ידי מילוי טופס ביטול במזכירות או שליחת מייל לרכזת התחום. לא יעשו ביטולים 
בטלפון או דרך המדריך. ללא טופס ביטול או מייל, המשתתף יחשב כממשיך בפעילות ויחוייב בהתאם.

על ביטול השתתפות בחוג יגבו 60 ₪ דמי טיפול. לא ניתן לבטל השתתפות רטרואקטיבית, לא ינתן החזר כספי 
רטרואקטיבי.

ניתן לבטל השתתפות בחוג עד לתאריך 31/3/22. לאחר מועד זה, המשתתף יחוייב במחיר החוג עד סוף שנת הפעילות.  
ביטול השתתפות בליגות הספורט אפשרי עד תאריך 1/1/2022. 

הפעילות במרכז המוסיקה, חוג טניס ונבחרת האקרוג'ים ממשיכה עד סוף חודש יולי 2021 )כולל(.
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התשלום עבור החוגים הינו שנתי והחיוב יעשה חודש בחודשו. התשלום ייעשה באמצעות כ. אשראי/שיק. בראש כל חודש 
עבור אותו חודש השתתפות.

עבור המחאה שחזרה יחוייב הלקוח בכיסוי הוצאות על סך 20 ₪. 
בביה״ס למחול ומועדון הטניס - ייגבה תשלום חד פעמי עבור תוכנית העשרה כחלק בלתי נפרד מהשתתפות החוג. 

נפרד  בלתי  כחלק  תיאוריה,  קורס  עבור  פעמי  חד  בתשלום  יחוייבו  ג׳,  מכיתה  החל  במוסיקה,  ראשונה  שנה  תלמידי 
מהשתתפות החוג. במרכז לאומנויות, בחלק מהחוגים ייגבה סכום חד פעמי עבור חומרים. 

סכומים אלו ייגבו בתחילת השנה בשני תשלומים. 
חוג שלישי ומעלה לכל בית אב יזוכה בהנחה בגובה 5% )על החוג הזול מבינהם(. ההנחה לא תחול על: הרכבים מוסיקליים 

וליגות ספורט ) כדורסל, כדורעף והוקי רולר(.
פניה לועדת הנחות תעשה עד 10/10/21. רשאים לפנות אל הועדה: משפחות בעלות הכנסה נמוכה, או במצב כלכלי קשה, 

משפחות חד הוריות, עולים חדשים, משפחות המתמודדות עם מחלה או נכות או בעיות מיוחדות אחרות.
אין כפל הנחות.

הרשמה



te
lm

on
d.

sm
ar

tic
ke

t.c
o.

il
09

-7
77

76
00

נד
מו

ל-
 ת

ס
תנ״

מ
3

תושבים יקרים
תקופת הקורונה נמשכת ומאתגרת את כולנו. 

תקופה המתאפיינת  מחד בחוסר יציבות  ומוכנות לשינויים ומאידך, מדגישה את הקהילתיות שאנו חווים 
כאן בתל מונד.

מתנ״ס תל מונד הינו בית מרכזי ומשמעותי עבור כלל הקהילה בתחומי החינוך הבלתי פורמלי ותרבות הפנאי.
גם השנה, אנו - צוות המתנ״ס והנהלת המתנ״ס בשיתוף המועצה, נעשה כל שביכולתינו להמשיך ליזום, 
להוביל ולעודד שירותים קהילתיים ואירועי תרבות ורווחה עבור כל גווני הקהילה ולספק מענה איכותי 

לצרכי הפנאי של התושבים. גיל רך, ילדים, נוער, צעירים, מבוגרים, גיל הזהב ובעלי צרכים מיוחדים.
נמשיך לפעול במקצועיות תוך שימת דגש על חדשנות, שירותיות ועידוד מעורבות קהילתית, לצד שיתוף פעולה מלא עם שאר 

הגורמים המובילים בישוב.
מתוך שליחות זו מוגשת לכם חוברת גדושת פעילויות. אנו מאמינים כי כולם ימצאו בה פעילויות ההולמות לצורכיהם.

אנו קוראים לכם להיות שותפים לעשיה, להציע, להצמיח ולפתח את מעורבות המתנ״ס בחיי קהילה.
בברכת שנת פעילות בריאה, מוצלחת ופוריה

                               איריס אייזנברג מנכ״לית המתנ״ס וצוות המתנ״ס

תושבות ותושבים יקרים,
מתנ”ס תל מונד הוא הבית של כולנו והוא משמש עוגן חזק במושבה שלנו לקידום החינוך הלא - 

 פורמאלי ולפעילויות פנאי וקהילה רבות ומגוונות.
מתנ”ס תל מונד עבר בחודשים האחרונים שינוי ארגוני בהובלתי הכולל מינוי מנכ”לית חדשה, 

מינוי דירקטוריון חדש ועוד. לשמחתי הרבה, ההנהלה החדשה הינה הנהלה מעורבת מאוד, יוזמת 
 ופרואקטיבית, הפועלת למימוש החזון הכללי שלי: 

להפוך את תל מונד לרשות מובילה, משתפת, מחדשת ומאפשרת בכל תחום.
בתקופה הקצרה שחלפה מאז השינויים שתיארתי הושגו מספר הישגים משמעותיים:

• לראשונה בתי הספר של החופש הגדול הופעלו על ידי המתנ”ס מתוך כוונה ליצור מכנה משותף גבוה לתלמידים שלנו.
• מחירי הצהרונים הורדו. 

• נבנה שיתוף פעולה מצוין עם ועדי ההורים ביישוב.
• נערכו הופעות ואירועים קהילתיים בחלקם חינם או במחירים מופחתים כתוצאה מסבסוד שקיבלנו מקולות קוראים של 

מפעל הפיס ומשרד התרבות והספורט.
והיד עוד נטויה...

מעבר לכך שהמתנ”ס הינו הזרוע מבצעת של המועצה בפעילויות שונות, בכוונתנו להפוך את מתנ”ס תל מונד 
למרכז הקהילתי של היישוב במובן המלא והרחב של המילה. בשנה הקרובה המתנ”ס ירחיב את המענים שלו לאוכלוסיות נוספות 

במושבה שלנו ויעמיק את הפעילות במגוון תחומים כולל אירועים קהילתיים. 
ברצוני להודות להנהלה ולצוות המתנ”ס על העשייה הברוכה והחשובה עד כה ולאחל שנת פעילות מוצלחת, עשירה ופורייה.

אני מזמינה אתכן ואתכם להצטרף לפעילות הענפה, לטעום, לחוות ולהירשם למגוון הפעילויות והאירועים הקהילתיים
שעוד נכונו לנו. 

                              שלכם, לין קפלן ראש המועצה

שנה טובה ומלאה כרימון 
חג שמח ובריאות לכולם!

ובמתווים  בהגבלות  מלווה  מאתגרת,  שנה  חדשה.  פעילות  שנת  של  בפתחה  עומדים  אנו 
חדשה. רוח  חדשה,  ומנכ״לית  חדשה  הנהלה  עם  שמתחילה  שנה  זאת,  ועם   שונים 
אני גאה לעמוד בראש הנהלה אשר רואה במתנ״ס כמרכז מוכוון קהילה. הנהלה אשר פועלת בשיתוף 
 פעולה מלא עם המועצה ומיישמת את חזונה של ראש המועצה להוביל, לשתף, לחדש ולאפשר בכל תחום.

שמחתי להכיר את רכזי התחומים, מלאי המוטיבציה ואהבה רבה לתפקידם. 
 אני בטוחה שיחד, נפרוץ מסגרות, נחשוב יצירתי, נגבש קהילה ונפעל לטובתה, לטובתינו.

 אני מזמינה אתכם תושבים יקרים, לקחת חלק פעיל באירועי המתנ״ס, בצהרונים ובחוגים.
 ישנן תכניות רבות, חדשות ויצירתיות ויש למה לצפות.

מאחלת למנכ״לית המתנ״ס איריס אייזנברג הצלחה רבה בתפקידה.
חג שמח ושנה טובה תל מונד.

                                יונת ארז חגאי יו”רית הנהלת המתנ”ס.

קהילה יקרה,
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מנהלת תחום:  רחל ריעני /// 7777617 -09קהילה

יום המעשים הטובים:
הוא יום גלובלי המאחד יותר מ-100 מדינות בעשייה 
למען הזולת והסביבה. יום המציין פעילות מתמשכת 
של עשיית טוב המתקיימת לאורך כל השנה ומקדמת 
את הקשר הקהילתי, מגדילה ערבות הדדית ומרחיבה 
מעגלי התנדבות. ביום המעשים הטובים, כולנו 
שותפים: רשות מקומית, מתנ״ס, קהילה: נשים, 
גברים, צעירים ומבוגרים. כולם מוזמנים לגבש 

רעיונות לפעילויות התנדבות לתועלת הציבור.

 עם הפנים לקהילה! יש לכם רעיונות לפעילויות קהילתיות? רוצים לקחת חלק פעיל? 
מוזמנים ליצור איתנו קשר!

אירועים קהילתיים ביוזמת תושבים:
שוק תחפושות - מכירת תחפושות יד 2 מתרומות.

שיק שוק - מכירת בגדים של נשים יד 2.
10 של ספר - מכירה של ספרי קריאה, מבוגרים וילדים.
מימונה, ערב הווי בנוסח תימן, אירוע קהילתי לעדה 

הטריפוליטאית....

אירועים קהילתיים וציון חגים בצוותא:
חנוכה - הדלקת נרות בגינה 

ט”ו בשבט - הפנינג נטיעות, ויצירה עם ילדים והורים.
פורים - שוק תחפושות, יצירה, איפור פנים ועוד...

שבועות - סדנאות ויצירה, פינת ליטוף, שעשועי מים 
ופעילות לכל המשפחה.

סוכות - הפנינג קישוט סוכה, אימהות מארחות 
חיילים בסוכה. 

שבת עולמית, יום ירושלים, יום האישה ואירועי קיץ.

שעת סיפור 
עבור ילדים, סיפורים הם מזון לנפש. שעת הסיפור שלנו 
הינה שעה של הנאה עם מיטב הסיפורים. ההצגות 
בליווי אביזרים, מוזיקה ושירים בהשתתפות מלאה של 
ההורים. גם השנה גינת הסיפורים פותחת שעריה לילדים 

ולאחיהם הקטנים לפעילות חופשית במרחב הציבורי.

נגישות:
לכל אדם מגיעה הזכות לחיות בשוויון, כבוד, נוחות 
ועצמאות. גם במתנ״ס תל מונד אנו פועלים לקידום 
הנגישות של אנשים עם מוגבלויות, במטרה לאפשר 
להם ולבני משפחותיהם להשתלב בחברה בשוויון, בזכות, 

בכבוד ובמקסימום עצמאות.

פעילויות חדשות ומגוונות לכל המשפחה, תוך התייחסות 
לפלחי אוכלוסייה שונים וצרכים משתנים.

נרחיב את שיתופי הפעולה עם התושבים במטרה 
למנף רעיונות ויוזמות שיביאו לשיפור רווחת החיים 

של התושבים.



te
lm

on
d.

sm
ar

tic
ke

t.c
o.

il
09

-7
77

76
00

נד
מו

ל-
 ת

ס
תנ״

מ
5

מטיילים עם מתנ״ס תל-מונד

טיולי משפחות וימי כיף:
טיול משותף הינו הזדמנות נהדרת לגיבוש חברתי 
ומשפחתי. אנו בוחרים בקפידה את מיטב המסלולים 
בכל רחבי הארץ מצפון ועד דרום: טיולי פריחה, 
טיולים בעקבות אתרים היסטוריים, טיולי קיץ/חורף. 
כולם גדושים בערכים של אהבת הארץ וחיבור לטבע 

ולסביבה בה אנו חיים. הצטרפו אלינו לחוויה!
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פרלמנט
מפגש חברתי המתקיים אחת לחודש, ביום ג׳ הראשון 
של כל חודש. נפגשים באולם הרב תכליתי במתנ״ס על 
כוס קפה, משחקים משחקי קופסא בצוותא ומאזינים 
להרצאות בנושאים חברתיים שונים, המועברים ע״י 

מתנדבים מהקהילה ומחוצה לה. הכניסה חופשית!

זכרון בסלון
מסורת חשובה של זכרון. כל שנה, בסמוך ליום השואה, 
אנו מזמינים את הקהילה, הכוללת בתוכה גם את בני 
הנוער של תנועת הצופים ובני עקיבא, להאזין לסיפורי 
הישרדותם של ניצולי שואה, המועברים על ידם או 

באמצעות בני משפחתם. 

מתנדבים
מתנדבים רבים מהישוב, הפעילים בבתי הספר היסודיים 
ובתיכון, בבית הקשיש, בקידום נוער, בתמיכה באזרחים 
מרותקים לבתיהם ובתחומים רבים נוספים לפי הצרכים 

העולים מהשטח. 
הצטרפו גם אתם וקחו חלק בעשייה החברתית 

היישובית!

פטאנק 
משחק כדורת המתקיים במגרשי הפטאנק הצמודים 
לחורשה. מתאים לכל גיל. המשחקים מתקיימים פעמיים 

בשבוע, בימי שני וחמישי, בשעות אחה״צ. 

קורסים לטלפונים ניידים
“מחוברים לגיל הזהב“, קורס ללימוד שימושי לבעלי 
טלפונים בעלי מערכת הפעלה אנדרואיד בשיתוף של״מ. 
ההשתתפות בקורס אינה כרוכה בתשלום. ההדרכה בת 

8 מפגשים ומועברת ע״י ישי טל - מתנדב מהקהילה.

סורגות בקהילה
קבוצת נשים סורגות בקהילה, הנפגשות בימי ראשון 
בבוקר במטרה אחת: להכין בהתנדבות, תוצרים עבור 
הקהילה: כובעי צמר למתגייסים, בגדי בובות לגני הילדים, 
חליפות לתינוקות שנולדו, כובעים וגרבים לניצולי שואה 

ועוד...פרוייקט מרגש של נתינה. 
מוזמנות להצטרף אלינו!

רובוטיקה
קבוצת הייטקיסטים הנפגשת כל שבוע עם קבוצת 
תיכוניסטים בעלי רקע ריאלי. יחד הם עוסקים בנושא 

הרובוטיקה ומקדמים פרוייקטים.

אירועים קהילתיים
ארועים קהילתיים ביוזמת תושבים בהובלת רכזת קהילה 

ורכזת מתנדבים: שוק יד 2 ושוק ספרים.

מועדון בראש צעיר
מועדון המציע פעילויות מגוונות לרווחת הקהילה. הוקם על ידי קבוצת פעילים, המגלים עניין בעשייה חברתית ובעלי 

מודעות קהילתית ורצון לתרום. 

קהילה מטיילת 
יחודיים  מנוי שנתי ל-8 טיולים בשבתות. מסלולים 
היסטוריים. אתרים ומפגשים עם דמויות מיוחדות. 
נופים עוצרי נשימה עם מיטב המדריכים. ההרשמה 

בתחילת השנה.

חוג ריקודי עם
בהדרכת נועם יערי, בימי רביעי בתשע בבוקר באולם הרב 
תכליתי. מתאספים ביחד לרקוד ולהנות בבוקר של כיף.
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בואו להתנדבבואו להתנדב
ולתרום לקהילהולתרום לקהילה

בואו להתנדבבואו להתנדב
ולתרום לקהילהולתרום לקהילה

בגני
ילדים

חבר
בלב

בבתי-ספר
יסודיים
ובתיכון

בית
הקשיש

קהילה
מטיילת

בבית
הנער

בספריה

במרכז
הלמידה חוג

רובוטיקה
פעילויותבתיכון

קהילתיות:
שוק ספרים,
שוק בגדים

סורגות
בקהילה

פרלמנט 
חודשי
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“התרבות איננה בגדר מותרות; היא בגדר הכרח.” גאו כסינג׳יאן

השנה החולפת איתגרה את העולם כולו , בכל 
 התחומים ובתחום התרבות בפרט. 

היא הדגישה ביתר שאת את מיקומה החשוב של 
התרבות בחיי הקהילה ואת תרומתה למצב הרוח 

הלאומי ולחיבור חברתי בין אנשים – על אף היותם 
מרוחקים פיזית.

אירועים קהילתיים
בתפיסתנו וכחלק מחזון המתנ״ס אנו רואים בשיתוף 
פעולה והעמקת הקשרים עם הקהילה  - חלק בלתי 
נפרד מהתרבות היישובית. חשיבה מחוץ לקופסא והצעת 
מגוון פעילויות לגילאים השונים – מהווים אבן שואבת 

ומסייעים בבניית חוסן קהילתי. 

השנה אנו שואפים להמשיך ולקיים אירועים שונים 
כפי שקיימנו כל השנים – גם אם האירועים יתקיימו 

בפורמטים שונים:

ערבי הצדעה ללהקות המתנ"ס, בו משתתפים תלמידים 
רבים מתל מונד והסביבה

אירועים סביב חגים ומועדים – יום המשפחה, יום האישה 
הבין לאומי, פורימונד, שבועות ועוד

הפנינג בתים פתוחים
טקסים: יום הזיכרון לשואה ולגבורה, יום הזיכרון לחללי 

צה"ל ונפגעי פעולות האיבה, אירועי יום העצמאות
הפנינג חוגים

אירועי קיץ – פעילויות ברחבי הישוב: גינות מספרות 
לילדים, מופעים לנוער,  הרקדות  ויוגה, מופעים ו....

פסטיבל הבירה.

יום האישה
יום האישה השנה היה בסימן כוחות מקומיים. נשים 
ומובילים,  שונים  בעלות תפקידי מפתח  מוכשרות 
כולן תושבות תל מונד,  העבירו הרצאה  - כל אחת 
בתחומה והעשירו את נקודות המבט שלנו בצורה מעוררת 
התפלאות. המפגש הקהילתי המעצים, היה מרומם רוח 

וללא ספק יחזור על עצמו גם בשנה הקרובה!

פורימונד 
האירוע היישובי המאחד כוחות עם שבט הצופים, לא 
התקיים בשנה שעברה עקב מגבלות הקורונה. זהו אירוע 
המשלב מתקנים הנבנים ע״י חניכי שבט ״פולג״ לצד 
מתקני מתנפחים, דוכנים, מוסיקה, תחרות תחפושות 

ועוד... חגיגה של ממש! 
אנו שואפים לקיים את האירוע המסורתי בשנה הקרובה.

היכל התרבות
היכל התרבות בתל מונד מהווה מרכז 

תרבותי לתושבי תל מונד והסביבה 
ומארח את ההצגות, המופעים 

וההפקות הכי גדולות
מכל התיאטראות בארץ.

האולם מונגש ומותאם מבחינה אקוסטית 
הן לקונצרטים והן להופעות מחול והופעות 
מוסיקליות מגוונות. מבוא הכניסה, הפואייה, 
מכיל קפיטריה ומרחב לתערוכות מתחלפות. 
אולם ההיכל מכיל 379 מקומות ישיבה. תכנון 
המבנה והבמה, מאפשר העלאה של הפקות 

תיאטרון, מחול ומוסיקה מורכבות.
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ימי ג' בשעה 11:00
בהיכל התרבות מתנ״ס תל-מונד

מנוי ל-4 מופעים: 220 ₪ בלבד | כרטיס בודד למופע: 65 ₪ | הרשמה באתר המתנ״ס

יום ג׳ 25.1.22 
״כשאמא באה הנה...״

מופע זמר עברי
מופע המפגיש על במה אחת את אופירה גלוסקא וגיא שגיא 
- אם ובנה, שני זמרים בעלי איכויות קוליות נפלאות שמעולם 

לא שרו על במה אחת, בשיריהם של טובי הכותבים הישראלים 
ובעיבודים יפהפיים: ״חורשת האקליפטוס״ , ״שלווה״, ״אסתריקה״, 

״מרים בת ניסים״, ״דבקת החמור״, ״כי מציון תצא תורה״,״החיים היפים״, 
״לשיר איתך״, ״בשמלה אדומה״, ״חייך וחיי״ , ״קרנבל בנח״ל״ ועוד.

עריכה ובימוי: איקה זהר עיבודים: אורן אלדור
פסנתר: שחר בורק  כלי הקשה: ארז קינן

יום ג׳ 23.11.21 
״שוק המציאות״

קברט מוסיקלי משירי נתן אלתרמן
בהלחנת משה וילנסקי וסשה ארגוב
ובעיבוד המוסיקלי של האחים אסנר

בוקר מוסיקלי משעשע עם השירים שהפכו לנכס צאן ברזל בתרבות 
הישראלית. הפקה עכשווית, מלאת חן והומור, שהפכה לאחת ההצגות 

המיתולוגיות של עולם הזמר והבידור הישראלי.
עם שירים שהפכו לנכס צאן ברזל, כמו “לימון וצלחת”, 

“מרים בת ניסים”, “בכל זאת יש בה משהו”, “קונצרטינה וגיטרה”, 
“צריך לצלצל פעמיים”, “זמר מפוחית” ועוד.

בימוי ודברי קישור: שוקי וגנר עיבוד מוסיקלי: עוזי וחיים אסנר        
בהשתתפות: דפנה דקל ואלון אופיר

בליווי נגנים על הבמה: ורד פיקר/מיכאל גוטליב בפסנתר, 
לאוניד רוטשטיין בכינור ואיתן שפירא באקורדיון

יום ג׳ 21.12.21 
״המנגינה היא שקובעת״

משירי הגשש החיוור
מופע נוסטלגי מצחיק ומרגש המבוסס על מיטב השירים שבוצעו

ע״י הגשש החיוור. בין השירים: ״מים לדוד המלך״, ״פנס בודד״, ״למה 
צחקה מיכל״, ״לו יהי״, ״אהובתי יעל״, ״האשה היחידה בחיי״ ועוד...

 
ביצוע: עידו ביאליק, מרווה קלצ'קו, אביתר בר דוד
 ניהול מוסיקלי ועיבודים: אפי שושני | בליווי נגנים

יום ג׳ 19.10.21 
״קול החלומות״

מיטב השירים והסיפורים של אריק לביא
הזמר יוסי מאיר מארח את שושיק שני שתספר על אריק לביא 

והשניים יספרו על אחורי הקלעים בכתיבת להיטיו של אריק.
המופע מלווה במצגת מילים ובנגנים.

בין השירים: ״שיר הקטר״, ״קול החלומות״, ״נועה״, ״היה או לא היה״, 
״שיר ההד״, ״בבוסתנים״, ״זה קורה״, ״הסלע האדום״ ועוד שירים 

רבים ויפים.

הפקה, ניהול מוזיקלי ועיבודים: אפי שושני

סדרת מופעי בוקר לגיל השלישי

חדש!



מתנ"ס תל מונד גאה להציג: 10

עונה יוצאת מן הכלל!

28.10.21 יום חמישי בשעה 20:30
30.10.21 מוצ"ש בשעה 21:00

זאקפונה שלי

הורוביץ שחקנים:  רועי  בימוי:  אגוז  אורי  עליכם. מאת:  שלום  סיפורי  בהשראת 
ליא קניג, מיקי קם, שירן  הוברמן, ארז רגב, רקדנים שחף בוארון, ויטל גיזלגיל.

הנפש  כבר  הצליל  את  מלשמוע  שרק  קסומה.  מרפא  עיירת  זאקופנה.   1911
גם שלוש   – ובוקר אחד  פנים  וטיפולי  יערות  והרים,  אגמים,  יש  מרגישה ששם 
נשים. ואף אחת לא ציפתה לראות שם את האחרת, ולא רק שלא ציפתה, גם 
הפתעות כאלו שיהיו לשונאים שלה. אלא שבינתיים, בין ואלסים זוהרים למכתבים 
הכל  סך  צריך  מה  באמת  כי  לגלות.  הסודות שאסור  נחשפים  לבעלים,  הביתה 

בנאדם חוץ ממה שחושבים עליו? שום דבר, ואם נדייק, ממש כלום.

תיאטרון הבימה

18.11.21 יום חמישי בשעה 20:30
20.11.21 מוצ"ש בשעה 21:00

אינטימיות

מחזה ישראלי חדש מאת: רוני קובן בימוי: אמיר וולף שחקנים: גל אמיתי, ליאת 
אנדולט. לובנברג, ירדן  קשת, אלונה  וקשטיין, מאי  היב, יעל  גורן, דניאל 

ארבע נשים במשפחת קפלן וכולן, כבר שנים, לא ידעו אהבה. אל בית המשפחה 
מגיע יותם מורנו, קצין כריזמתי ויפה תואר, שכל בנות המשפחה מתאהבות בו. 
פורצת מלחמה על לבו של יותם, מלחמה לא פחות קשה מהמלחמה שמשתוללת 
ישראלים. בשירים  מלווה  יצרים,  ורוויית  שנונה  משפחתית  קומית  דרמה  בחוץ. 

תיאטרון בית לסין

16.12.21 יום חמישי בשעה 20:30
18.12.21 מוצ"ש בשעה 21:00

אהבה וחושך
תיאטרון החאן

דרמה תקופתית מרגשת על פי פרקים מספרו של: עמוס עוז מאת ובבימויה של: איה קפלן 
משתתפים: אודליה מורה-מטלון, אריה צ’רנר, ויטלי פרידלנד, תמר אלקן מאושר, יואב 
היימן, יהויכין פרידלנדר, כרמית מסילתי-קפלן, פטר קנולר, יונתן בר אור, דניאל ברקאי.

שחיה  דורות,  שלושה  בת  קטנה  משפחה  קלוזנר,  משפחת  של  סיפורה  זהו 
של  הראשונות  ושנותיה  הבריטיי  המנדט  בימי  הירושלמית  אברהם  כרם  בשכונת 
תוך  אל  צולל  הסופר,  עמוס  תקופתה.  של  הגדולים  המאורעות  את  וחווה  המדינה, 
פניה. אמו,  התאבדה  מדוע  ולהבין  לנסות  כדי  בירושלים,  ילדותו  מימי  זיכרונותיו 

מאת: גור קורן ועירד רובינשטיין בימוי: עירד רובינשטיין  
יצחק  זוהר,  מרים  משתתפים:  קסונה  אלחנדרו  של  זקופים”  מתים  “העצים  עפ”י 
שמחוב. שרי  שמואלי,  גלעד  עוזיאל,  הררי/מיכל  אביגיל  נייטס,  נדב   חזקיה, 
קשיש שרוצה לשמח את אשתו הזקנה שוכר את שירותיו של שחקן תיאטרון כדי שזה 
יגלם את נכדם שעזב את הבית. הסבתא, שלא יודעת שנכדה האמיתי התדרדר לפשע 
להצליח. אבל השחקן  עומדת  ונדמה שהתוכנית  ומת, מקבלת באהבה את ה׳נכד׳ 
׳בימת החיים׳ מגלה שהתפקיד קשה.  שרגיל לשחק על בימת התיאטרון ומגיע אל 
הכואבת  האמת  בין  לבחור  יאלצו  כולם   - בהצגה  מתערבבים  האמיתיים  כשהחיים 

שהחיים מציעים לנו לבין הפנטזיה הקסומה שיכולה להעניק לנו האומנות.

12.5.22 יום חמישי בשעה 20:30
14.5.22 מוצ"ש בשעה 21:00

הנכד
תיאטרון הקאמרי

6.1.22 יום חמישי בשעה 20:30
8.1.22 מוצ"ש בשעה 21:00

הקומיקאים
תיאטרון חיפה

תרגום ובימוי: אילן רונן 
שחקנים: מוני מושונוב, שלמה בראבא, מיכאל מושונוב, סיגלית פוקס, נועה טסה.

צמד  במרכזה  ומושונוב.  בראבא  הצמד  עבור  נכתבה  כמו  סיימון,  ניל  של  הקומדיה 
שנות   43 במשך  הקומדיה.  מלכי  שהיו  מי  וקלארק,  לואיס  האמריקני,  הקומיקאים 
נתק  אחרי  בכעס.  נפרדו  ואז  לשאוג מצחוק  לקהל  השניים  גרמו  קריירה משותפת, 
ארוך, משכנע אחיינו הצעיר של קלארק את דודו לאחד כוחות עם לואיס לטובת מחווה 
את  ומשבשים  שצפים  במשקעים  טעון  המחודש  המפגש  העבר.  לכוכבי  טלוויזיונית 

החזרות, המלוות בהתנגשויות רוויות הומור.

10.2.22 יום חמישי בשעה 20:30
12.2.22 מוצ"ש בשעה 21:00

השיטה
תיאטרון באר שבע

קומדיית מתח מרגשת מאת: ג׳ורדי גלסרן  בימוי: עמית אפשטיין
משתתפים: אודי בן דוד, רון ביטרמן, עומר עציון, מעיין תורג’מן.

שיווק  מנהל  לתפקיד  האחרונים  המועמדים  ארבעת  ישיבות.  חדר   .2018 יורק  ניו 
מתייצבים לשלב האחרון בתהליך המיון. הם נדרשים לעבור מספר מבחנים, שיאלצו 
אותם להתמודד עם חייהם האישיים, במטרה להיות האדם האחרון שיישאר בחדר, 
עובד לסרט, משקף בדרכו המצחיקה  עטור השבחים, שאף  ויזכה בתפקיד. מחזה 
והשנונה את הקונלפליקט התמידי בין האנושי להישגי בחברה שבה אנחנו חיים כיום.

24.3.22 יום חמישי בשעה 20:30
26.3.22 מוצ"ש בשעה 21:00

אהבה
התיאטרון  העברי

קומדיה רומנטית מאת: גדי צדקה ובבימויו
בהשתתפות: טוביה צפיר, גילת אנקורי, גיא לואל ויעל עמית.

אך   אשת   חברו   ושותפו   מקס ,   אלמן   כבן 60,  מאוהב   כבר 30    שנה   באורה ,   נפתלי ,  
 מעולם   לא   סיפר   לה   על   כך   דבר .  היום ,  יום   השנה   ללכתו   של   מקס   מאיתנו ,  נפתלי  
 מחליט   לגלות   לאורה   את   הסוד   הגדול   של   חייו .  כעת   על   אורה   להחליט   האם   להתמיד  

 בחיי   האלמנות   או   לפרוץ   ברומן   חדש   ומסקרן   אשר   יעורר   מחדש   תשוקות   ישנות . 

הרשמה בטלפון 09-7777600

מיטב ההצגות ממיטב התיאטראות, הצטרפו אלינו!
הפעילות מתקיימת ע"פ הנחיות משרד הבריאות

הרשמה למנויים ולמצטרפים חדשים באמצעות מועדונים: חבר, הסתדרות המורים, ארגון המורים, מועדון "טוב" , ארגון אלמנות ויתומי צה"ל

עונת מנויי התיאטרון

בהיכל התרבות
2021-2022
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עונת מנויי התיאטרון
בארץ!  התאטראות  ממיטב  תיאטרון  הצגות   7
ע״ב  ו/או  מנוי  בסיס  על  חמישי/מוצ״ש  בימים 
אלינו! הצטרפו  בודדים.  לכרטיסים  פנוי   מקום 

TALKING HEADS
סדרת הרצאות מרתקת

בית עם תוכן תרבותי המכיל בתוכו את טובי המרצים 
5 הרצאות מרתקות!   ממגוון תחומים, בסדרה של 
נפתחה! ההרשמה  הדעת.  את  להרחיב   ה-מקום 

בשנה החולפת היו כאן צופית גרנט, דני קושמרו,
אסף גרניט ודנה וייס. אל תישארו מחוץ לאולם!

 סדנאות פיינט דייט
הסדנא הכי מפתיעה השנה!

סדנת ציור ל.... מי שלא יודע לצייר! 
ערן בר נחום, שלימד אצלנו ציור, הנחה סדנא בת 
כשעתיים, שנערכה ברחבת המתנ״ס, במהלכה לימד 
טכניקה שבאמצעותה בסוף הסדנא כל אחד יצא עם 
ציור משלו! חוויה שעוד נחזור עליה עם המורה לציור 

החדשה שלנו אלה פופקו ויימן!

הכל זהב
לראשונה! סדרת מופעי בוקר לגיל השלישי. מיטב 
המופעים במיוחד עבורכם, בשעות הבוקר - ימי ג׳ 

בשעה 11:00.

מופעים בהיכל התרבות
משרד  בתמיכת  המאתגרת,  התקופה  אף  על 
אירחנו  המקומית  והמועצה  והספורט  התרבות 
מופעים באולמות מלאים מפה לפה: שלומי קוריאט, 
שבן,  שלומי  דיקלה,  קשת,  ששי  אמדורסקי,  אסף 
נטויה.  עוד  והיד  שרעבי  בועז  כהן,  מאור   ג'ירפות, 
השנה לראשונה, אירחנו את המחזמר "סאלח שבתי" 

שגרף מחמאות רבות! 

סדרת סרטי טרום בכורה
עונה שניה של הסדרה המוצלחת, המשלבת הרצאה 
מקדימה וסרט בהקרנת טרום בכורה. מיטב המרצים 

ומיטב הסרטים, לצפות לפני כולם!

מנויים יקרים, עונת המנויים 2019-20 לא הסתיימה כפי שקיווינו, עכב מגיפת הקורונה שהפתיעה את העולם 
כולו וגם אותנו. אנו מודים לכם על שבחרתם להצטרף לעונה זו, על אף שלא הושלמה במלואה ומקווים שנהניתם, לפחות 
כמונו, מן ההצגות שהתקיימו. את השנה הקרובה אנו פותחים עם אותה המחויבות המלווה אותנו כבר שנים רבות, לבחור 

 את ההצגות האיכותיות ביותר ממגוון התיאטראות בישראל ולהביא אותן הכי קרוב לבית.
למעוניינים, ניתן כבר לחדש מנוי לעונת המנויים  באמצעות אתר ארגון המורים, הסתדרות המורים, חבר, מועדון טוב 

ומועדון אלמנות ויתומי צה״ל ולשלוח אלינו במייל את שמות המנויים המחדשים, את מס׳ אישור הרכישה ואת שם החבר 
באותו ארגון. שימו לב, ללא מס׳ אישור ושם מחדש המנוי - לא נוכל לחדש את המנוי!

 נתראה גם בשנה הבאה!
נטע זינגר, מנהלת תחום תרבות, אירועים, שיווק ופרסום

tarbut@telmond.matnasim.co.il מנויים הנרשמים ישירות מולנו, נא לציין זאת במייל

הרשמה למנויים ממשיכים עד התאריך 3.10.21
הרשמה למנויים חדשים החל מה-3.10.21

עקבו אחרינו באתר

ובדף הפייסבוק לעדכונים 

בנוגע למופעים השונים.
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מתנ"ס תל מונד גאה להציג: 

2021
2022

הצטרפו אלינו

לסדרה איכותית ומרגשת!

הרצאה+הקרנת סרט
מוצ״ש ב-20:30

בהיכל התרבות מתנ"ס תל מונד

telmond.smarticket.co.il מחיר מנוי 300 ש״ח ל-6 סרטים | רכישה באתר המתנ"ס
 *פירוט בנוגע לשם הסרט וההרצאה, יתפרסם כשבועיים לפני כל מועד.

בתאריכים:
25.6.22 9.4.22 12.3.22 15.1.22 11.12.21 6.11.21

האירועים יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות



14
עולם הילדים

“איך אדע? ועודני ילד, זו חידה...”

הצגות
ילדים

ההצגות יתקיימו בהתאם להנחיות משרד הבריאות

מקוריים  שירים  עם  מוזיקלי  מחזה 
של  הנהדר  ספרו  על  המבוסס 
ואיש".  חתול  "כלב  אבולעפיה,  יוסי 
בכלל  בוקי  שבהתחלה  היא  האמת 
את  לו  היה  חברים,  עוד  רצה  לא 
לו  היה  אתו.  גר  שהוא  האיש  אמיר, 
בית נעים וספה לרבוץ עליה וכמעט 
תמיד היה לו אוכל בקערה.  אבל הכי 
לו חבר, חבר טוב-אמיר.  -היה  חשוב 
הוא  ובוקי  איש  הוא  שאמיר  ולמרות 
ממש  שהם  אומר  תמיד  אמיר  כלב, 
אל  נכנסה  אחד  יום  משפחה.  כמו 
הבית קישטה, חתולת רחוב חוצפנית 
ודעתנית שרצתה גם היא חלק מכל 
ואמיר,  בוקי  הטוב שמציע הבית של 
חברה  את  לקבל  מסרב  בוקי  אבל 
חדשה למשפחה ובטח לא חתולה...  
לגילאי 3 עד 7 ולכל המשפחה | כ-60 

דקות.

שירי משוררים וסיפורים על חיות
 שירי חיות וסיפורים מאת משוררים 
אהובים על פילה מנוזלת מאת לאה 
גולדברג, זבוב שעזב לבלי שוב מאת 
שלתוך  בלעם  החתול  שניר,  מיריק 
נורית זרחי, זברה  פיהוק נעלם מאת 
ועל  נקודות  על  מפטפטים  וג'ירף 
פסים מאת שלומית כהן אסיף, הסוד 
זנבות  אורן,  רות  מאת  הקיפוד  של 
שנקשרו מאת שירה גפן ועוד נביחות 
המשוררים:  טובי  מאת  וקרקורים 
אליגון- תלמה  ספורטה,  רפאל 

מספרים  שרים,  אתר.  ותרצה  רוז 
טל  בגיטרה,  סמדר  ענבל  ומנגנים: 

בלכרוביץ' בקלידים.    
לגילאי 3 עד 7 ולכל המשפחה | כ-60 

דקות.

כוחה  על  וקסומה  מוסיקלית  הצגה 
האמת.  של  וכוחה  האהבה  של 
אמיתי,  לילד  להפוך  חולם  פינוקיו 
אבל קודם עליו לעמוד במבחן. בסופו 
מוכיח פינוקיו שהוא ילד אמיץ, נאמן 
ססגוני  תיאטרלי  עיבוד  ומתחשב. 
אקרובטיקה,  מוסיקה,  המשלב 

מסיכות ותיאטרון בובות.
קמחי גלעד  וכוריאוגרפיה:   בימוי 
דניאל  צפיר,  טוביה  משתתפים: 
זלצמן,  רויטל  ויטל,  מורשת/ידידה 
וייל, חייקה מלכה, קרן מרום/ אופיר 

דור אוחיון, אביתר בר דויד.

שלו,  הרעמה  את  מאבד  שהוא  אחרי  ורגע  החיות,  למלך  מוכתר  שהוא  לפני  רגע 
הוא  שבסופו,  ואתגרים,  הרפתקאות  מלא  למסע  יוצאים  הג'ירפה  וחברתו  האריה 
יותר מרעמה  מקווה, ישוב להיות רעמתן. אבל מה שימצאו בדרך, מתגלה כחשוב 

מלכותית ככל שתהיה. גילאי 4-9 | כ-50 דקות.

סל  במסגרת  הילדים,  הצגות  במיטב  התאטראות  מיטב 
תרבות בשעות הפנאי אחה"צ. תיאטרון אורנה פורת, תיאטרון 
ועוד... הפקות  ברלינר  הקרון,  תיאטרון  הישראלי,  השעה 

4.1 ַײ יום ה'
ב-17:30

 "האריה הרעמתן והג'ירפה גם" 
של תיאטרון הקיבוץ

16.11 ַײ יום ג' 
ב-17:30

"אם פתאום אפגוש אריה" 
של תיאטרון חיפה

19.10 ַײ יום ג'
ב-17:30

"כלב חתולה ואיש" 
של תיאטרון באר שבע

9.12 ַײ יום ה'
ב-17:30
"פינוקיו" 

של תיאטרון ארצי
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לצהרונים בתל-מונד דרושים/ות גננים/ות, מורים/ות,
סייעים/ות או סטודנטים/ות לחינוך!

עבודה מעניינת מספקת ומאתגרת עם ילדים בגילאי 3-9.
זמינות לעבודה בשעות הצהריים בין השעות 13:00-17:00

בקייטנות במהלך השנה, ובקייטנת הקיץ אפשרות לעבודה בין 07:30-16:30

מצטרפים 
לצוותים 

המנצחים!!
לצהרונים בתל מונד

דרושות גננות וסייעות

zaharon@telmond.matnasim.co.ilתנאים מעולים והמון סיפוק למתאימות

תנאים מעולים!

בואו להתפתח ולצמוח איתנו!

אנרגיות חיוביות, אהבה לילדים, רצון להעניק ולהשפיע

פתיחות ורצון ללמוד ולהתפתח, יכולת עבודה בצוות.

ניסיון בעבודה עם ילדים בגיל הרך - יתרון.

המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד.

דרישות המשרה:

מנהלת תחום: ענת רביב /// 7777614 -09צהרונים
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הוקי
בהדרכת מקסים וייס //  054-4674749

החוג מתקיים במגרש הפתוח ברח’ הפרדס.
חוג עממי עם אפשרות לשילוב בנבחרת ההוקי של 

המתנ״ס הפעילה בליגת ההוקי רולר הארצית.

למתחילים - אפשרות להגיע לאימונים בלי רולר וציוד 
הגנה - בתאום עם המאמן.

כל ההסעות למשחקי הליגה באחריות ההורים | שיעורים 
שמתבטלים במהלך השנה יוחזרו כמשחקים )למשתתפים 
בליגה(, בתחילת חודש יולי או כשיעורים מרוכזים | 
במהלך השנה יתקיימו מחנות ואירועים אשר ההשתתפות 

בהם אינה חובה וכרוכה בתשלום נוסף.

שימו לב, בתאריך 1/7/2018 פורסם ונכנס לתוקף תיקון 
מס' 15 לחוק הספורט בענין ביטוח ספורטאים | על 
פי תיקון זה, קיים פטור מהחובה לבטח את ספורטאי 
המועדון בביטוח תאונות אישיות | פטורים מביטוח: 
תלמידים המבוטחים בביטוח הלימודים הקיים בישראל 

24 שעות 7 ימים בשבוע.

טניס שולחן
מתן סימון // 054-3320161

7 פעמים אלוף ישראל לגילאים הצעירים ושחקן נבחרת
ישראל. גדל בפנימייה במכון וינגייט, בעל תעודת הסמכה

ממכון וינגייט.
יונתן שוסטרמן - אלוף ישראל לבוגרים בטניס שולחן 
ושחקן נבחרת ישראל. גדל בפנימייה במכון וינגייט, בעל 

תעודת הסמכה ממכון וינגייט. 
רוצים להיות אלופים בטניס שולחן? הגעתם למקום 
הנכון! שני אלופי ישראל בטניס שולחן מגיעים עד אליכם 

כדי למצוא ולאמן את האלוף הבא! 

מה נעשה באימונים? 
נתקדם  לאט  ולאט  נכונה  בסיסית  טכניקה  נלמד 
לחבטות עוצמתיות ומסובבות. נלמד לעשות סרבים 
נשחק  וקואורדינציה.  על מהירות  מסובבים. נעבוד 
במשחקים ותחרויות פנימיות של המועדון וניקח חלק 
בתחרויות אזוריות וארציות. כדאי לכם לבוא לנסות, 

יהיה כיף!

התעמלות עם עופר
בהדרכת עופר בן דוד – מומחה לגיל הרך.

תוכנית הפעלה וחיזוק לילדים מגיל 3 בקבוצות קטנות, 
דגש על חיזוק השרירים, חגורת כתפיים, תיקון בעיות 

יציבה, שיפר הקואורדינציה והמוטוריקה.
עד 9 ילדים בקבוצה | אין להגיע לשיעור ניסיון ללא מילוי 

טופס רישום או הרשמה באתר.
שימו לב! הפעילות מסתיימת בסוף מאי 2022.

גלית צרפתי ששון /// 7967819 -09 מרכז ספורט

הפעילות מתקיימת באולם בית ספר "שלנו"
- כניסה משער הספרייה.

בימי שני מתקיימים אימוני הוקי קרח בחולון 
)בתאום עם המאמן(, פעילות זו אינה 

באחריות המתנ״ס וההשתתפות בה אינה 
חובה וכרוכה בתשלום נוסף אשר

יגבה ע״י מדריך החוג.
אין הנחות לקבוצות הליגה.

מנהלת תחום: 
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קיר טיפוס בועז
ואוהב,  חם  משפחה  איש  היה  ז"ל,  לחובר  בועז 
רבים  עניין  תחומי  בעל  במעלותיו,  נדיר  איש 
ספורט. ענפי  של  רחב  במגוון  וספורטאי   ומגוונים 
קיר בועז, שהוקם לזכרו שם עצמו למטרה - לחשוף את 
הנוער לתחום הטיפוס ודרכו לטפח דור איכותי ואחראי 
שיודע להתמודד עם קשיים ואתגרים ושואף למצוינות, 

בדיוק כמו בועז.

יכולות  המצריך  נהדר,  ספורט  הוא  הטיפוס 
לחיים. רבות  תועלות  בו  לעוסקים  ומקנה   רבות 
דיוק,  במרחב,  התמצאות  סיבולת,  גמישות,  כוח, 

טכניקה וקואורדינציה 
ם  י אלי י ו ו י טר הם 
, ו נ ל ש ם  ו ח ת  ב
לא  לבדם  הם  אבל 

מספיקים. 
בכדי להצליח בטיפוס 
הרבה התמדה,  צריך 
לת  ו כ י  , ת ו ש י ח נ
להתמודד עם אתגרים 
ולא  ומנטליים  פיזיים 

לוותר.
הטיפוס מתבצע בזוגות 
צוות,  גם עבודת  ולכן 
לסמוך על האחר ולהיות 
אחראי בעצמי רלוונטיים 

לנו. 
כל התכונות האלו הן 
בדיוק מה שאנחנו רוצים 
שהילדים שלכם יקבלו 
 מאיתנו בסופו של יום,
היופי הוא שזה קורה 
דרך ספורט מהנה מאוד.

ביותר  הגדול  הבונוס 
מבחינתנו הוא שילוב 
כל היכולות האלו יחד 
לכדי חוויות אמיתיות,  
משמעותיות ומעצימות 
ם  י כ ס מ ל ץ  ו ח מ
הדיגיטליים דרך טיולי 
עורכים  שאנו  השטח 

עם הילדים.

החוג מתקיים בהובלתו של דָלַק איל // 050-8862878
דָלַק הוא איש של שטח, בעל תואר ראשון בביולוגיה 
וגיאולוגיה, מוסמך כמורה דרך, כמדריך סנפלינג ומדריך 

טיפוס. מטפס מקצועי מזה 11 שנים, במהלכן טיפס 
במקומות שונים ורבים ברחבי העולם, בעל ידע נרחב 
בתחום החבלים ובסגנונות טיפוס מגוונים. בעל הישגים 
ם  ו ח ת ב
ס  ו פ י ט ה
בארץ. עוסק 
בהדרכה של 
טיפוס,  חוגי 
ם  י ר ו ע י ש
 , ם י י ט ר פ
ם  י ל ו י ט
 , ם י י ר ג ת א
ת  ו י ו ל י ע פ
שטח ועבודה 
ילדים  עם 
 8 כ- מזה 

שנים.
)נ.ב. לא סתם 
הנינג׳ות  כל 
ת  ו י נ כ ו ת ב
ה  י ז י ו הטלו
ם  י ע י ג מ
ומגיעות מהתחום שלנו..  

בואו לטפס.(

טרם ההרשמה לחוג יש 
לפנות אל דָלַק | במהלך 
יוצאים  הילדים  השנה 
לפעילויות אתגריות בתחום 
הטיפוס והחבלים באופן 
לא מחייב ובתשלום נוסף.
או  המתקדמים  לחוג 
להירשם  יכול  לנבחרת 
לכך  אישור  שקיבל  מי 
מחודש  החל   | מדָלַק 
יוני מערכת החוגים כולה 
צפויה להתאחר בכשעה 
בשל מזג האוויר | הילדים 
בחוגי המתקדמים מחויבים 
בנעלי טיפוס ושק מגנזיום 
| ילדים בחוגי המתחילים 
בחוג  חודש  מלאחר 

מחויבים בנעלי טיפוס.

השנה קיר הטיפוס יהיה פתוח לקהל הרחב בכל ימי 
השבוע מהשעה 18:30אחר הצהריים-ערב, ובימי שבת 

לאורך כל היום.  
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ICF – קרב מגע
ISRAEL CONTACT FIGHTING

 מאמן ישראל אמרן  //  053-5255256 
מאמן מזה יותר מ 20 שנה. מורה ראשי של
ISRAEL CONTACT FIGHTING  I.C.F

 ומנהל 7 מועדונים.
קרב מגע - ICF הינה שיטה, דרך יעילה, פשוטה 
וקצרה ללימוד ופיתוח הגנה עצמית, פיתוח גוף 
ובניית ביטחון עצמי "קל ללמוד וקשה לשכוח". 

השיטה מתאימה לילדים, נוער, בוגרים ונשים. לא 
חייבים להתאמן 7,8,9 שנים כדי להיות מוכן לרחוב, 
לא חייבים להיות חגורה שחורה כדי להצליח לצאת 

ממצבי תקיפה. בשיטת קרב מגע ICF רואים 
תוצאות כבר בשיעור השני. הפעילות כוללת אימוני 

קרב מגע וכושר, מהרו להירשם.
במהלך השנה יתקיימו פעילויות העשרה )מבחני 

דרגה, מחנות(, אשר אינן חובה וכרוכות בתשלום נוסף.
למתנ״ס אין אחריות לפעילויות אשר מתקיימות מחוץ 

לשעות האימונים הקבועות. 

הפעילות מתקיימת בהיכל הספורט )רח' השקד 1( 
חדר אומניות לחימה.

קפוארה
מדריך: פטריק גובו // 052-7404936
מאמן קפוארה בעל 18 שנות ניסיון.

אומנות לחימה ברזילאית אשר משלבת ריקוד, מוזיקה 
ואקרובטיקה. החוג משפר את הביטחון העצמי, גמישות 
ומחזק את השרירים. במהלך השנה יתקיימו תחרויות, 
טקס קבלת חגורות עם אורחים מחו״ל וסדנאות אשר 

כרוכות בתשלום נוסף. 
הפעילות מתקיימת בהיכל הספורט רח’ השקד 1 - 

סטודיו 2.

טאקוונדו
בהדרכת מאסטר יניב נוחם // 052-4650866

חגורה שחורה דאן 5, בוגר ויינגיט, B.A מנהל עסקים.
 

 טאקוונדו אומנות לחימה קוריאנית וספורט אולימפי.
מהירה  חזקה,  רגליים  עבודת  בזכות  מתאפיין 
העצמי. וחיזוק הבטחון  עצמית  הגנה   ומרהיבה, 

ב-Y.T.G טאקוונדו המתאמנים זוכים לחינוך לערכים ודרך 
ארץ, חברות, שחרור אנרגיות ולחצים, לומדים להתמודד 
 עם קשיי היום יום, מתגברים על מכשולים ומתחשלים.

אימוני טאקוונדו מאתגרים באופן פיזי ומנטאלי ומשפרים: 
בטחון עצמי, כבוד הדדי, קשב וריכוז, שאיפה למצוינות.
קבוצות: קטנטנים - ילדים - נוער - בוגרים, בנים ובנות 

כאחד.
למתנ״ס אין כל אחריות לפעילויות אשר מתקיימות 

מחוץ לשעות האימונים הקבועות.
במהלך השנה יתקיימו פעילויות העשרה אשר אינן חובה 
וכרוכות בתשלום נוסף: 1. מבחני דרגה. 2. סמינרים 

ומחנות אימון. 3. אליפויות. 

הפעילות מתקיימת בסטודיו בית הספר נוף ילדות, 
כניסה מרח' החצב.

גלית צרפתי ששון /// 7967819 -09 מרכז ספורט
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קראטה קיוקושנקאי
בהדרכת שיהאן רונן כץ דאן 6 - נציג רשמי של יפן 

בישראל.
שיהאן רונן כץ עוסק באומנויות לחימה 42 שנה, מתוכם 
5 שנים תחת הדרכתו של מייסד השיטה, במרכז הבינ״ל 
בטוקיו. מלמד עפ״י הרוח והמסורת הנהוגים ביפן. פעיל 
בגוש תל-מונד משנת 1996, חניכי המועדון זוכים דרך 
קבע במקומות הראשונים באליפויות ישראל ובשנים 

האחרונות אף בזירה הבינלאומית.
במהלך השנה יתקיימו פעילויות העשרה הכרוכות 

בתשלום נוסף אך ההשתתפות בהן אינה חובה:
1. מבחני דרגה. 2. סמינרים ומחנות. 3. אליפויות

למתנ״ס אין כל אחריות לפעילויות אשר מתקיימות מחוץ 
לשעות האימונים הקבועות | מבחני דרגה יתקיימו במחנה 
פסח ובקיץ | האימונים מתקיימים בהיכל הספורט )רח' 

השקד 1(, חדר אומניות לחימה.

המרכז הישראלי לג‘ודו
בונה אותך חזק לחיים

מרט מרגוליס // 050-4331945

רוצה שהילד שלך יקבל כלים מנצחים לחיים? 
ממש כמו אלו שקיבלה ירדן ג'רבי?

להצטרף  אתכם  מזמין  לג׳ודו  הישראלי  המרכז 
רבי. ג׳ ירדן  והתאמנה  גדלה  בו  ן   למועדו
 קבוצות אימון בכל הרמות החל מגיל 3 ועד בוגרים.

השליחות שלנו במרכז הישראלי לג׳ודו, היא לבנות אתכם 
חזקים לחיים. בין אם הילד/ה שלך יהיה ספורטאי אולימפי, 
איש עסקים, יזם הייטק, רופא, טייס או כל תחום בו ישאף 
להצליח ולממש את הפוטנציאל הטמון בו במרכז הישראלי 
לג׳ודו הוא יקבל כלים נכונים לחיים - פיתוח יכולות, ביטחון 
 עצמי, התמודדות עם קשיים ולחצים, הצבת יעדים וחתירה.
המייסד והמנהל של המרכז הישראלי לג׳ודו )נוסד 
ב-1991( הינו שני הרשקו מאמן אולימפי בכיר, מאמן 
נבחרת ישראל, מאמנה של ירדן ג'רבי אלופת העולם 
ומדליסטית אולימפית, ספורטאים אולימפיים, וספורטאים 
שגדלו במרכז הישראלי לג׳ודו והפכו ליזמי הייטק, 
 מפקדי טייסות, רופאים, קצינים ביחידות מובחרות ועוד.

במרכז מאמנים כ- 10 מאמנים, העובדים על פי הדרך 
והערכים של המרכז. מנהלו המקצועי הוא מרט מרגוליס, 
מאמן ותיק ומוערך שגדל במרכז, הפך למדריך וכיום 
לאחד המאמנים המובילים בישראל. המרכז פרוש על פני 
11 סניפים, מתאמנים ומתחנכים בו כ-1000 ספורטאים 

בכל הגילאים.

האימונים מתקיימים בסטודיו אולם ביה"ס נוף ילדות, 
כניסה מרח' החצב.
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רכז שי שגב // 050-8862176
בוגר תואר ראשון בחינוך גופני במכללת וינגייט. בוגר 
תואר שני )M.P.E( במדעי החינוך הגופני במכללת 
וינגייט. מורה לחינוך גופני ומחנך בבית ספר 
״דרור״ שבלב השרון. מאמן כדורסל בכל גילאי 
הילדים והנוער עם ניסיון בניהול קייטנות 

ומחנות אימונים מקצועיים.

בית ספר לכדורסל "מכבי תל מונד"

לימוד יסודות הכדורסל

 פיתוח ותיקון יכולות קואורדינטיביות, תנועתיות והתמצאות במרחב.
 דגש על משמעת ויחסי חברה ספורטיביים
 הקניית ערכים להתנהגות ועבודה בקבוצה

 פיתוח הביטחון העצמי
 פיתוח מודעות לאורח חיים בריא

צוות המאמנים הינו צוות מאמני כדורסל מוסמך המתמחה באימון ילדים ונוער.
תוכנית האימונים נבנית לפי קבוצות גילאים מהגיל הרך, בנים, בנות ועד קבוצת נוער.

האימונים מתקיימים בהיכל הספורט רח' השקד 1 ובאולם ביה"ס "נוף ילדות" )כניסה מרח' החצב(.
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מועדון הכדורגל תל מונד ממשיך לחדש ולהיערך לקראת העתיד!

החל משנת הפעילות הקרובה )תשפ״ב( ומחודש ספטמבר 21 יורחב המועדון ויתחדש בקבוצת עתודה 
וקבוצת הכנה לליגה.

מה הם בעצם קבוצות אלו?
לצד אימוני קבוצות בית הספר לכדורגל לילדי וילדות הגן ועד כיתה ג’ שימשיכו להתאמן פעמיים בשבוע, נתחיל 

להפעיל קבוצות כהכנה לקראת השתתפות קבוצות המועדון במשחקי ההתאחדות לכדורגל בשנת תשפ״ג.
קבוצת הכנה לליגה תאגד את ילידי 2009-2010 ותתאמן שלוש פעמים בשבוע במטרה להכשיר את שכבת הגיל הזו 

לשחק בשנת הפעילות תשפ״ג במסגרת תחרותית.
מעבר לאימוני הקבוצה יתקיימו משחקים מול קבוצות הפעילות במסגרת ההתאחדות לכדורגל

יתקיימו אימוני פיתוח יכולות גופניות, יכולות טכניות וטקטיות.

קבוצת עתודה שבשנת תשפ״ב תהווה פלטפורמת הכנה לליגה לשנתונים 2012-2011 תפעל לצד
קבוצת ההכנה לליגה במטרה להכשיר קבוצות גיל ספציפיות ושחקנים להשתתפות עתידית בקבוצות הליגה.

מטרת הקבוצות החדשות היא לאפשר לכל ילד להתאמן בקבוצה ההולמת את כישוריו ויכולותיו
במטרה לפתח את ילדי תל מונד והסביבה ולהכין אותם למשחקים תחרותיים ברמה גבוהה יותר.

המועדון וצוות הניהול וההדרכה שואף לקדם את ילדי היישוב
ואנו קוראים לכם להגיע ולהצטרף להצלחה!

מועדון הכדורגל

בניהולו של עמית ראובן // 052-8000570
עמית, בוגר ביה״ס למאמנים במכון וינגייט ובעל ניסיון רב בתחום הספורט 

והכדורגל, ריכז את תחום הספורט בקדימה- צורן בעשור האחרון, הקים מרכז 
ומאמן את מועדון הכדורגל בצורן בהצלחה רבה.

מועדון הכדורגל ממשיך את  האימונים עד לתאריך 21/7/22  | קב׳ גן׳ ) ימים ב׳ ו-ה׳ ( מתחילים פעילות ב -1/10/2021 
| אימונים שמתבטלים במהלך השנה, יוחזרו כמשחקים או כשעורים מרוכזים | בימי גשם – תשלח הודעה בווטסאפ 

הקבוצה | לא יינתנו זיכויים על ימי גשם | הפעילות מתקיימת במגרש הכדורגל -  רח’ השקד 3.
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כדורעף

רכז כדורעף יניב כהן // 052-2550632
צוות מאמנים עידו לוסטיג, אלישע נתינב ויעקב הרשקו.

אימוני מועדון הכדורעף מתחילים ב-20/8 למעט הייסודי שמתחילים ב 1/10 
הפעילות מתקיימת באולם ספורט של ביה״ס רבין.

חדש - כדורעף גברים!
בואו לקחת חלק מחווית ספורט יוצאת דופן 

ורצופת הנאה.
תיכון וחטיבה, נשים וגברים

עפ״י חוק הספורט כל משתתף בפעילות ליגה 
מחוייב בבדיקה רפואית ע״י רופא ספורט. 

ותיכון  מערכת שעות אימונים של חטיבה 
תפורסם במקביל למערכת שעות הלימודים 

בבית הספר.

ענף הכדורעף פועל כבר 17 שנה בתל מונד ומביא אין ספור הישגים.
קבוצות מכיתה א׳ ועד נשים וגברים.

קבוצות הכדורעף מדורגות במקומות הראשונים בארץ.
נבחרת הנשים משחקת בלאומית.

הקבוצות משחקות במסגרת התאחדות בתי הספר ואיגוד הכדורעף.
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טניס

צוות ניהולי: 
נמרוד ברק  // 052-3988406 // 

B.ed משפטים  LL.B חינוך גופני ומאמן טניס כ-18 שנים 
כפיר גונן  // 054-7970131  //

B.ed מנהל עסקים M.B.A חינוך גופני ומאמן טניס כ-20 שנים

במסגרת פעילות מועדון הטניס, ילמדו המשתתפים 
את יסודות הענף. המועדון פועל בשיטת אימון 

מתקדמת ובסטנדרט בינלאומי המקובל בענף הטניס, 
זאת בהתאם לרמתו של הילד ותוך מתן דגש על 

הנאה והצלחה. המאמן מלווה את החניך באופן אישי 
משלב ההיכרות של משחק הטניס ועד לשלב בו הוא 

מגיע לרמה תחרותית.

גילאים: כיתה א’ עד י״ב
קבוצות ערב: גברים, נשים.

מתכונת האימונים: מטרת האימון הינה הכרות 
ראשונית עם יסודות משחק הטניס

ומתן מיומנויות ספורטיביות.

טניס לילדים ולנוער
תוכנית מיועדת לילדים בגילאים 18-6 ופועלת 

בקבוצות של עד 8 ילדים לפי רמות, פעמיים בשבוע.
התוכנית מתאימה לכל הרמות החל ממתחילים ועד 

מתקדמים.

טניס הישגי
למעוניינים להתקדם בענף הטניס התחרותי. אימונים 

בקבוצות קטנות יותר, שלוש/ארבע פעמים בשבוע.
כולל אימוני כושר. מערך אימונים שנתי ומסודר 

בהתאם לרמת החניך. בנוסף לאימונים הרגילים, 
מידי שנה מוציא מועדון הטניס חניכים וקבוצות 

להשתתפות בליגות מקומיות ואזוריות.
 טורניר משפחות וטורניר סוף שנה.

 הרצאות של אנשי מקצוע, טניס לילה
    ועוד הרבה הפתעות!

 שיבוץ לקבוצות בתיאום עם הצוות הניהולי.
 במהלך הרישום יגבו 50 ש״ח חד פעמי

   עבור תכנית העשרה!

 מועדון הטניס ממשיך את הפעילות עד סוף יולי 2022



24

קרקס אווירי - חדש!!!
חוג ייחודי ומשובח בו אנחנו לומדים לעשות 
דברים כל כך מטורפים עם הגוף שלנו שאפילו 

לא יכולנו להעלות בדמיון. 
בין  הפוך  להיתלות  לטפס,  נלמד  אנחנו 
שמיים וארץ, להתלפף ולהתגלגל מהתקרה 
ולעוף בדיוק כמו לוליינים בקרקס, בדיוק כמו 

שראיתם בפסטיגלים.
* אם הילדים שלכם מטפסים על כל דבר 
וצריך להסתכל למעלה כדי למצוא אותם 

כל פעם מחדש.
* אם אתם מחפשים אלטרנטיבה מהנה ולא 

תחרותית לחוג אקרובטי מאתגר.

אם הילדים חולמים לעוף - החוג בדיוק בשבילם!

בייסבול
מאמן נתן בש // 052-8337977

מה זה בייסבול? 
במשחק הבייסבול יש 9 שחקנים בכל קבוצה. קבוצה 
אחת משחקת הגנה במגרש והקבוצה השניה  משחקת 

 התקפה, כלומר, חובטת. 
מגיש מקבוצת ההגנה זורק את הכדור ממרכז המגרש 
לעבר החובט. החובט מהקבוצה  היריבה צריך  לחבוט 

בכדור ולרוץ לבסיס הבא. 
קבוצת ההגנה, צריכה לפסול את הרץ מהקבוצה 
המתקיפה בעזרת תפיסת הכדור באוויר, זריקת הכדור 
לבסיס אליו רץ או בעזרת נגיעה של הכדור ברץ ובכך 

למנוע ממנו להשיג נקודות.

צוות קרקס אווירי: 
מנהלת מקצועית אנה קליינר // 054-7679367

אמנית קרקס פעילה מ 2008 עם ניסיון רב, מופיעה בארץ ובחו״ל, 
השתתפה ויצרה אינספור מופעים מקצועיים ומופעי תלמידים לבמה מקצועית. 

ג׳וליאנה דוארטה )ג׳ולי( - מדריכה ראשית
אמנית קרקס פעילה ומוכשרת, מתעמלת לשעבר, אקרובטית ונערת גומי. ניסיון רב בהדרכה. 

מטפלת מוסמכת במגע, מלמדת באהבה גדולה ומכל הלב, ויוצרת קשר עמוק ואוהב עם התלמידים.
הפעילות מתקיימת באולם הספורט - ביה״ס נוף ילדות, כניסה מרח׳ החצב.

גלית צרפתי ששון /// 7967819 -09 מרכז ספורט
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מועדון רוגבי הדרים בתל מונד
 Hadarim R.F.C הוא מועדון רוגבי באיזור השרון.
ונוער. ילדים  לבוגרים,  ליגה  כולל קבוצות   המועדון 

ספורט קבוצתי אולימפי מאתגר ומלהיב המתאים לכולם, 
כל מבנה גוף וכל אופי.

באזור  הזה  הנהדר  הספורט  את  לקדם  המטרה: 
ולבנות סביבו, כמו בכל העולם, פעילות קהילתית לכל 
המשפחה. השנה נפתחת גם קבוצת נשים עם מספר 
שחקניות שעולות מהנוער, שחקניות מענפים שונים 

 ומי שרוצה לנסות משהו חדש. כולן מוזמנות לנסות.

מאמן ראשי נתן עמוס - שחקן נבחרת ישראל ברוגבי, שיחק 
12 שנים רוגבי מקצועני בחו״ל, מאמן רוגבי, חדר כושר 

והרמת משקולות מוסמך, חובש קרבי 
 ובעל תואר ראשון לחינוך אנגלית.

רת:  ג ו ב ה ה  צ ו ב הק
ראשון  בכל  מתאמנת 
בישוב  במגרש  ורביעי 
ה  ג י ל ב ת  ק ח ש מ ו
הישראלית. כולם מוזמנים 
 לנסות, גם ללא ניסיון קודם.

קבוצות הילדים והנוער: 
במהלך השנה ילמדו הילדים והילדות את הספורט, 
הערכים שהם חלק מהספורט, כגון כבוד לזולת, משמעת, 
דבקות במטרה, עבודת צוות וקבלת האחר. לא מעט 
שחקני נבחרת יצאו מהמועדון שלנו ועוד רבים בעתיד.

הפעילות מתקיימת במגרש הכדורגל רח' השקד 3.

הטניס של ארתור - בביה"ס אור תורה
במסגרת פעילות הטניס במתנ״ס תל מונד, פועל  בית 

הספר לטניס גם בביה״ס אור תורה.
050-8377253 // מאמן  בניהולו של ארתור בסין // 
טניס בכיר, בוגר מכללת וינגייט, בעל תעודת מאמן טניס 
בינלאומית ITF LEVEL 2 מטעם איגוד הטניס העולמי. 
שחקן מקצועי בעברו מקום שני בארץ, בעל ניסיון של 

17 שנים בהדרכת ואימון טניס.
החוג מתאים לגילאים 5 עד 120.

במסגרת החוג ילמדו המשתתפים את יסודות הענף, 
מהבסיס ועד לרמות המקצועיות ביותר. המועדון פועל 
בשיטת אימון מתקדמת, בהתאם לרמתו של הילד ותוך 
מתן דגש על הנאה והצלחה. המאמן מלווה את החניך 
באופן אישי משלב ההיכרות של משחק הטניס ועד 

לשלב בו הוא מגיע לרמה תחרותית.

קבוצת מבוגרים
שמעוניינים לשחק כדורסל

בשביל הכושר 
.Fun-ובשביל ה

  // כדורסל נשים
  // כדורסל ימים א'+ג' 
  // כדורסל ימים ב'+ו' 

הפעילות בהיכל הספורט.
לתאום עם אחראי קבוצה.
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אייקידו
האייקידו הינה אומנות לחימה רכה ואפקטיבית במיוחד 

העוסקת בניטרול התקפה ללא אלימות. 
גיל,  בכל  אדם  לכל  חיים המתאימה  דרך  גם  זוהי 
למתחילים ולבעלי רקע באומנויות לחימה מכל הסוגים. 
האייקידו משפר את היכולת האישית בהיבטי כושר 
גופני, גמישות, זריזות, מהירות תגובה וחשיבה טקטית/
העיסוק  עצמית,  הגנה  ללימוד  מעבר  אסטרטגית. 
באייקידו גם משפר את היכולות האישיות, הבריאות 

וההוויה היומיומית. 
דרך האייקידו ביחסים בין אדם לחברו הינה דרך של 
שלום ופיוס ולכן היא מתאימה לעיצוב היחסים שבין 
אדם לחברו וזהו עוד פן המייחד את אייקידו משאר 
אומנויות הלחימה. הקשר בין האייקידו לחיי היומיום של 
כולנו משמעותי במיוחד ומשפר את ההתנהלות שלנו 

בכל סביבה גם אם אינה סביבה עוינת.
המסר המשמעותי ביותר אותו הותיר מייסד האייקידו - 
מוריהיי אאושיבה שהיה ידוע בכינויו ״או-סנסיי״ )המורה 

הגדול( הוא: ״מָסָקָאטסּו אָגָאטסּו״
״מטרת האייקידו היא לא להביס את האחרים, אלא להביס 

את השלילי אשר שוכן בנפשך ולמנוע את תפקודו״. 
כלומר: ניצחון אמיתי הוא ניצחון על עצמך. 

אנו מבססים את האימון באמצעות תרגול צ’י – קונג, 
ענף חשוב ברפואה הסינית בו האדם מטפל בעצמו 
באמצעות סדרות )קאטות( של תנועות. התרגול גורם 
להזרמת האנרגיה בגוף תוך שחרור חסמים ובכך מאפשר 

לגוף לרפא את עצמו.
טל דותן סנסיי // 054-6676678 

חבר בארגון העולמי של בתי הספר לאייקידו מסורתי.
מדריך אומנויות לחימה מוסמך מטעם משרד התרבות 
והספורט. עוסק באייקידו משנת 1987, בוגר מערכת 
הביטחון, איש חינוך ומומחה למנהיגות והעצמה אישית.

החוג מתקיים בימי שני וחמישי בין השעות 21:00-22:30 
בחדר אומניות לחימה היכל הספורט.

מהליכה לריצה
קבוצת ריצה למתחילים 

קבוצת ריצה קטנה ואיכותית 
בתל מונד.

בהדרכתה של איילת טל
052-2562572 //

מאמנת ריצה ומרתוניסטית.  
יחד נתקדם מהצעד הראשון 

עד ל-5 ק״מ.
נשפר את הכושר הגופני, נשלב 
אימוני כוח וגמישות ונלמד לרוץ 

נכון. מההתחלה. בכיף!

פלדנקרייז 
בהדרכת יונה שפיגל // 050-3410024

התעמלות בריאותית בשיטת פלדנקרייז.
שכלול יכולות התנועה באמצעות הבנה ומודעות.

לכל הכואבים והסובלים ממגבלה תנועתית וכל המעוניין 
לנשום יותר רחב ועמוק. דרך לשפר את הפעולות היום 

יומיות במינימום מאמץ ומקסימום תנועה.

ימי ה’ בשעה 8:15 בסטודיו במתנ"ס.

גלית צרפתי ששון /// 7967819 -09 מרכז ספורט



te
lm

on
d.

sm
ar

tic
ke

t.c
o.

il
09

-7
77

76
00

נד
מו

ל-
 ת

ס
תנ״

מ
27

זומבה נשים
ימים ב', ד' - מתקיים בהיכל הספורט רח' השקד 1 

סטודיו 2 | כניסה חד פעמית במחיר 45 ש״ח

זומבה
אירובי דאנס המשלב מוזיקה לטינית ומוזיקת עולם  
יחד עם צעדי ריקוד לטינים ובין לאומיים,  כמו: סלסה, 
רומבה, צ׳ה-צ׳ה, סמבה, טנגו, ריקודי בטן, היפ-הופ ועוד..... 

למה זומבה?
שורף בין 500 ל-800 קלוריות לשעת אימון, מחטב את 
הגוף ומעצב כל שריר. מפתח ומשפר מרכיבי כושר כמו: 
גמישות, כוח וסיבולת לב ריאה, בטחון עצמי, עבודת 

צוות ואחריות.
הכל בשיעור מהנה וסוחף – שיעור שכולו מסיבה!!!
זומבה ילדות מתקיים באולם הרב תכליתי במתנ"ס

בהדרכת דקלה גריידי רוז // 054-6650105
רקדנית בלהקת "מיומנה", בוגרת האקדמיה

למוזיקה ולמחול ע"ש רובין ירושלים
ומדריכת זומבה וריקודים לטינים-ברזילאים

ילדים / נערות / נשים

זומבה 

טריאתלון
ענף ספורט אולימפי המשלב שלושה סוגי ספורט: שחייה, 

רכיבה על אופניים וריצה.
הטריאתלון הוא לא רק קבוצת אימונים, הוא מקום להרגיש 
בו בבית, עם קבוצה ומאמנים תומכים, עם פעילויות 
חברתיות ושגרת אימונים קבוצתית ואישית, בואו להרגיש 

טוב, להרגיש בכושר, להרגיש בריא ולהרגיש בבית.

הפעילות מורכבת משלשה ימי פעילות:
יום ראשון: ריצה - נפגשים בשעה 18:00 במגרש המשולב  

בית ספר רבין 
יום שני: אופניים - מגיעים עם אופניים אישיים + קסדה, 
נפגשים בשעה 17:45 במגרש המשולב בית ספר רבין

יום חמישי: שחייה - בבריכה באזור או בפולג, תלוי ברמת 
השוחה - מיקום ושעה יקבעו בתאום עם צוות הטריאתלון.

פרטים נוספים אצל רוית: 050-6544644

הוקם ע”י גיא כפתורי, חבר נבחרת ישראל ומתחרה 
שהקים  לטריאתלון,  ומכור  נושם  חי,  בענף,  ותיק 
צוות מאמנים מיומן  ואיתו עובד   The Buttons את 
בארץ.  השונות  הקבוצות  את  המוביל   ומנוסה, 
לגיא תואר ראשון בחינוך גופני, תואר שני בהגירה ושילוב 
חברתי, תעודת מאמן טריאתלון מוסמך ותעודת מדריך 
חדר כושר. גיא אימן את  האקדמייה למצוינות בוינגייט, 
מפיק ומנהל תחרויות ומחנות אימונים בענף הטריאתלון. 

הפעילות מיועדת לגילאי יסודי וחטיבה - 
החלוקה לקבוצות תעשה בהתאם ליכולות ולגיל.
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אקרוג’ים ישראל

מנהלי אקרוג׳ים חגית דסקין, יהודה הובר
מנהלת אקרוג׳ים תל-מונד חן דיסקין קיטרון // 054-6968869

Acrobatics Gymnastic

אקרובטיקה בנים
 כיתות א’ ומעלה.

אם אתם מהירים, חזקים ואמיצים ורוצים ללמוד 
להתהפך באוויר, לעשות סלטות ופליקפלקים, 
לעמוד על הראש וללכת על הידיים.. קבוצות 
הבנים שלנו הם המקום המושלם בשבילכם!

חוגי התעמלות ואקרובטיקה, נבחרות ייצוגיות ותחרותיות מגיל טרום חובה ומעלה.

 בואו להתעמל עם אלופי ישראל!
במועדון האקרובטיקה מהמובילים בארץ ובעולם תוכלו לפתח ולטפח יכולות ומיומנויות גופניות מענפי ההתעמלות 

 המגוונים: מכשירים, אקרובטיקה, אומנותית, אירובית לצד יכולות ריקוד ותנועה ברמה גבוהה ויכולת הופעה.
מטרת הפעילות לפתח גוף בריא, יכולות מוכחות בכל מרכיבי הכושר הגופני, אישיות ספורטיבית, סובלנות, ביטחון 

עצמי וכן שיתוף פעולה ועבודת צוות בבניית פירמידות אנושיות.

נבחרות אקרוג’ים - מתמחות במגוון מסלולים: 
הופעות ראווה, תחרויות ועוד ומייצגות את המועדון 
ואת היישוב בכבוד רב כבר עשרים שנה! מביאות 
הישגים ונוסעות לתחרויות ופסטיבלים ברחבי העולם. 
ההצטרפות לנבחרות בהזמנה בלבד על פי התאמה 
ועמידה בקריטריונים והשתתפות בפעילויות הנוספות 

כרוכה בתוספות תשלום.

אקרוקיד
חובה,  טרום  בגילאי  לקטנטנים  אקרובטיקה 
 להקניית יסודות התעמלות, אקרובטיקה ותנועה.
מתקיים ביום ג’ בחדר אומניות לחימה בהיכל הספורט.
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פילאטיס מכשירים

שמי אלונה שחק אני בעלת סטודיו לפילאטיס מכשירים ומדריכה לפילאטיס מכשירים ומזרון.
יותר מ-10 שנים אני חיה ונושמת את עולם הפילאטיס ומאמנת נשים וגברים לאורח חיים בריא יותר.

אני עושה את זה יחד עם עוד מדריכות מקצועיות ומקסימות ובאמצעות אימוני פילאטיס מגוונים, 
מאתגרים ומעניינים ע"י הנעה מנטלית ופיזית, התמדה ונחישות.

כן, אימון פילאטיס יכול:
· לתת לך כוח, אנרגיה וגמישות

· לשפר את שרירי הליבה, טונוס שרירים, יציבה ותנועתיות
· להפחית לחץ וחרדה

· להגדיל את הביטחון העצמי
כל זה מעולה ועדיין - הדבר הכי חשוב בעיני שתקבלו מפילאטיס הוא הכוח להיות בריאים יותר, 

שמחים יותר ובעיקר הגרסה הטובה ביותר של עצמכם.

מוזמנים להגיע לסטודיו שלי במשכנו החדש
ברחוב השקד 1 )היכל הספורט( בתל מונד | טלפון 058-5580974
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מנהל תחום: עמית פרידמן // 09-7777604מרכז המוסיקה

“מוזיקה מייצרת סוג של עונג שטבע האדם אינו יכול בלעדיו” 

מרכז המוסיקה מציע לילדים אפשרות להכיר, לנסות ולהתאהב במוסיקה
החל בלימודי כלים, השתתפות בהרכבים וצפייה במופעים. 

המרכז מופעל ע"י צוות מורים מקצועי מהבכירים בארץ, המעניק לתלמידים 
השכלה מוסיקלית רחבה, תוך עמידה בסטנדרטים חינוכיים ומקצועיים גבוהים. 

תשומת הלב האישית מוענקת לכל ילד ומאפשרת הכוונה מקצועית ומיצוי 
הפוטנציאל האישי של התלמידים.
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צוות המורים

צליל יער אלדמע // פסנתר 
מנהלת מוסיקלית של הרכב ג'אז.
מלמדת בימי שני, שלישי ורביעי. 

. M.A. NYU-בוגרת ברקלי בוסטון ארה"ב וגם
מכינה לרסיטל בגרות בתחום הג'אז ומנחה 

לעבודה עיונית לבגרות.

אייל שקד // פסנתר ואורגנית 
מלמד ביום חמישי. 

בוגר האקדמיה למוסיקה ע״ש רובין בירושלים.
ליווה את ישראל גוריון, עפרה ויינגרטן ומיכל טל.

מוניקה שוורץ // פיתוח קול 
מלמדת בימי ראשון ושני. 

בוגרת האקדמיה למוסיקה ירושלים. זמרת אופרה 
ומופיעה בארץ ובחו״ל עם תזמורות: 

הסימפונית ר״ג, הסימפונית ירושלים ועוד.

לובה ליבשיץ // כינור
מנהלת מוסיקלית של הרכב כינורות ייצוגי

מלמדת בימי ראשון וחמישי. 
בוגרת האקדמיה למוסיקה ברוסיה.

בועז קביליו // מנהל מוסיקלי של חבורת הזמר 
מעורב תל מונדי 

מלמד ביום ראשון.

רונית איזנברג // מנצחת ומנהלת מוסיקלית 
של קולות שלובים- אנסמבל נשים 

מלמדת ביום שני. 
זמרת ופסנתרנית. בוגרת האקדמיה למוסיקה בת״א.

יורם צדוק // מנהל מוסיקלי של להקת קולות תל-מונד 
מלמד ביום רביעי. מלחין ומפיק מוסיקלי.

טל סונדק // מנהל מוסיקלי של להקות הזמרים
הצעירים: דו רה מי, אוקטבה וקווינטה 

מלמד ביום רביעי. 
זמר ויוצר. נציג ישראל באירוויזיון 2001.

יוצר הפרויקטים המרגשים: ׳תביט במראה׳, 
׳בכל זאת אינני נפרד׳, ׳שירתם׳.

אפשרויות הלימוד:
גיטרה < מגיל 10 ומעלה

גיטרה בס < מגיל 12 ומעלה
חלילית < מגיל 7 ומעלה

חליל צד < מגיל 10 ומעלה
אורגנית < מגיל 6 ומעלה

תופים < מגיל 8 ומעלה
פסנתר < מגיל 6 ומעלה

כינור < מגיל 6 ומעלה
פיתוח קול < מגיל 8 ומעלה

רמי ניניו //  גיטרה 
מנהל מוסיקלי של הרכב ג'אז-רוק והרכב אקוסטי 

מלמד ביום שני. מכין לרסיטל בגרות 
בוגר האקדמיה למוסיקה G.I.T )ארה״ב(.

שאול כרמי // גיטרה
מנהל מוסיקלי של הרכב רוק קלאסי והרכב בלוז-רוק 

מלמד בימי ראשון ורביעי. מכין לרסיטל בגרות 
בוגר תואר במוסיקה מאוניברסיטת חיפה ומכללת הד.

מני כץ // גיטרה 
מנהל מוסיקלי של הרכבים:

ביטלמניה וצעירים לנצח 
מלמד בימי ראשון, שני ורביעי. 

ניגן עם ריקי גל, חנן יובל, בהצגת ״איש מערות״
ואף הוציא אלבום מיצירותיו בסגנון מוסיקת עולם.

ענת פוירשטיין // גיטרה בס 
מנהלת מוסיקלית של הרכב גרוב 

מלמדת ביום רביעי.
 TourJene&Jeans -ליוותה את אחינועם ניני ב

מובילה את הרכב ״פיירסטון״, 
יצרה והפיקה אלבום בכורה.

גיל אידן // תופים, מנהל מוסיקלי של הרכב יא!רוק
מלמד בימי ראשון, רביעי וחמישי. 

בוגר רימון בי״הס למוסיקה. 
מנגן עם אבנר גדסי, מרגול, עילי בוטנר, ברי סחרוף ועוד.

אייל לוי // תופים
מלמד בימי שני ושלישי. 

בעל ניסיון עם ילדים בעלי צרכים מיוחדים.

גלינה פוקס // אורגנית 
מלמדת בימי ראשון, שני ורביעי. 

בוגרת האקדמיה למוסיקה ברוסיה.

טניה זימין // פסנתר
מלמדת בימי ראשון, שני וחמישי. 

בוגרת האקדמיה למוסיקה ברוסיה.
מכינה לרסיטל בגרות בתחום הקלאסי.
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להקות הזמרים הצעירים של תל-מונד! 

דרושים זמרים וזמרות כישרוניים ואוהבי במה ומוסיקה המעוניינים
להצטרף לאלה שכבר מככבים ולהשתתף בהפקה מרגשת וחד פעמית!
מחזמר מקורי ומרגש יעמוד במרכז הפעילות לשנה הקרובה. 

יש למה לצפות!

להקת קווינטה ניהול מוסיקלי ואומנותי טל סונדק 
עבודה ווקאלית | כוריאוגרפיה על במה | מופע עצמאות | הקלטות | טקסי שואה וזיכרון | פיתוח קול | מופע יחיד 

ומיוחד לסופשנה | הרמוניה קולית
כיתות ו’ ומעלה | רביעי 17:45-19:00

להקת  אוקטבה ניהול מוסיקלי ואומנותי טל סונדק
עבודה ווקאלית | כוריאוגרפיה על במה | מופע עצמאות | הקלטות | טקסי שואה וזיכרון | פיתוח קול | מופע יחיד 

ומיוחד לסופשנה | הרמוניה קולית
כיתות ב’-ה’ | רביעי  16:00-17:00
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הרכבים מוסיקליים

ביטלמניה )הרכב ייצוגי בוגרים(  
יום שני 21:15-22:45
ניהול מוסיקלי מני כץ

לכל אוהבי ארבעת המופלאים מליברפול, מצאנו עבורכם תרופה ויש גם טיפול.
 BEATLES-הרכב שכולו חיפושיות ושיריהם, כן, כמובן אלו הם ה

לאלה שלא יכולים בלעדיהם.
מחפשים כבר מחר זמר, נשפנים, גם גיטרה חשמלית אם אפשר.

האודישנים יתקיימו ביום שני 7.9 בשעה 21:15 בחדר תופים במרכז המוסיקה.
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הרכבים מוסיקליים

מעורב תל מונדי   
ראשון 1:45-20:45         

ניהול מוסיקלי בועז קביליו.
לאוהבי השירה!

חבורת הזמר מבצעת עיבודים ייחודיים ומדליקים לשירים ישראליים מכל הזמנים.
החבורה מופיעה בארץ ובחו”ל בהצלחה מרובה.

צעירים לנצח  )הרכב ייצוגי בוגרים(   
יום ראשון 21:30-23:30
ניהול מוסיקלי מני כץ

בוא רגע תתקרב! מוסיקה אתה אוהב? מרגיש צעיר בלב?

הצטרף אלינו הצעירים לנצח! זו דרך חיים, לא רק שאיפה
מחפשים בטירוף בסיסט, קלידן, גיטריסט, זמר וכלי נשיפה.

האודישנים יתקיימו ביום ראשון בשעה 21:30 בחדר תופים במרכז המוסיקה.

צעירים לנצח! 

נותנים ברוקנרול

וזה אומר הכול!

אז יותר אל תחפשו, בואו, 

תנסו, הדלת פתוחה,

אנא היכנסו...
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קולות שלובים אנסמבל נשים 
שני 20:30-23:00

ניצוח וניהול מוסיקלי: רונית איזנברג
פסנתרנית: אנסטסיה סדומסקי

רפרנטיות מקצועיות: רותי ליטאי יעקבי ומאיה גולן
קולות שלובים אנסמבל נשים בניצוחה של רונית 

איזנברג כמעט בן 16. זמרות מנוסות מוזמנות 
להצטרף אלינו.

הרפרטואר מגוון מקלאסי ועד מוסיקה קלה, כולל 
עבודה קולית.

Women’s Enemble “Kolot Shluvim”
Conducter and Musical Director:
Ronit Eizenberg.
The women’s ensemble “Kolot Shluvim” 
(entwined voices) conducted by Ronit Eizennerg, 
is almost 16 years old. Experienced singers are 
invited to join us. Our repertoire ranges from 
classical to easy listening popular music and 
includes voice training. 

קולות תל-מונד )לגילאי 30+( 
רביעי 21:00-23:30

ניהול מוסיקלי יורם צדוק

ברפרטואר הלהקה שירים בעברית ובאנגלית 
בעיבודים ייחודיים עם נטייה להרמוניות ג’אזיות בסגנון 
מודרני ועכשווי. הלהקה שרה שירים של שלמה ארצי, 

פול סיימון, אביב גפן, עידן רייכל ועוד. 
ומסעירים.כישרונות חדשים אנו מחפשים 
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סטודיו לאומנות רב תחומית 
בהדרכת שובל קלושינר, מעצבת תעשייתית

ואמנית יוצרת.
מעצבת תעשייתית, בעלת היכולת לקחת את הרעיונות 
שלכם ולתרגם אותם למוצרים אמיתיים. כאלה שאפשר 

להחזיק ביד ואפילו לרכוש על מדפי החנויות.

חוג אומנות רב תחומית לילדים:
 חוג המשלב בין תרבות ה״עשה זאת בעצמך״ לבין אומנות.
נלמד להכיר מגוון רב של חומרים, נעצב עימם מוצרים 

ונגשים חלומות מרעיון למוצר.
נלמד כיצד צבע משפיע על חלל, על יצירה ועלינו.

נלמד על קיימות ומחזור בעזרת עבודה עם חומרים 
מגוונים ואף ממוחוזרים, כגון: קרטון, בדים ועוד.

נכין אביזרי עיצוב לבית, גופי תאורה ורהיטים.
נכיר את עולם עיצוב המוצר.

עלות חומרים לשנה - 255 ש״ח.

חוג סטודיו D.I.Y למבוגרים:
ת. אומנו ן  לבי בעצמך״  זאת  ה״עשה  תרבות  ן  בי המשלב  ג   חו
 נלמד להכיר מגוון רב של חומרים, נעצב עימם מוצרים ונגשים חלומות מרעיון למוצר.

מזמינה אתכם לעצב, לבנות וליצור בעצמכם.
בסטודיו נלמד טכניקות עבודה שונות עם חומרים שונים ומגוונים.

נכין אביזרי עיצוב לבית, גופי תאורה, רהיטים.
הסטודיו מיועד לכל מי שמעוניין להכיר טכניקות לעיצוב פרטי נוי לבית ולגן,

ריהוט, גופי תאורה ועוד.
עלות חומרים לשנה - 380 ש״ח.

מנהלת תחום: נעמה ראובנס /// 7777606 -09מרכז אומנות ופנאי
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לילדים/צילום/הדפס - 
 בהדרכת עודד קליין, צלם.

 צלם סטילס מזה שלושה עשורים.
 עבד בקולנוע וטלוויזיה כצלם ואף צילם שמונה עונות 

 של תוכנית ״האח הגדול״.
בשנים האחרונות מתמחה בתחום אמנות הצילום והדפס.

צילום בטלפון חכם
ציוד נדרש: טלפון חכם

החוג מיועד לילדים הרוצים להעשיר את הידע בשפת הצילום.
בחוג נלמד כיצד לספר סיפור בעזרת המצלמה, איך נגרום לתמונה להיות 
מעניינת, מרשימה ומסקרנת ובעיקר ייחודית ובעלת טביעת אצבע אישית. 

נלמד להכיר את מצלמת הטלפון, וכמו כן נדון על צלמים מפורסמים בארץ 
ובעולם ועל יצירתם.

בסוף השנה תערך תערוכה עם יצירות המשתתפים.

צילום בעזרת סמארטפון

צילום מבוגרים
החוג מיועד לאנשים הרוצים להעשיר את הידע שלהם הן הטכני והן המעשי בשפת הצילום.

ציוד נדרש: מצלמת DSLR מצלמה דיגיטלית*
נלמד להשתמש במצלמה ובפונקציות שלה. נרכוש ידע טכני ותאורטי על עולם הצילום ונתרגל. 

נלמד כיצד בעזרת המצלמה נהפוך את המציאות הקיימת, ובעזרת הידע הטכני
והרעיוני נהפוך את המצלמה לכלי לביטוי אישי.

נעשיר את הידע שלנו בעולם הצילום ונתוודע לצלמים אמנים בינלאומים וישראלים.
בסוף השנה תערך תערוכה עם יצירות המשתתפים.
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הסטודיו לרישום וציור
- בהדרכת אלה פופקו ויימן, מרצה לרישום ותורת הצבע 

בקמפוס הנדסאים של שנקר ומאיירת. 
אם אתם אוהבים לצייר ורוצים לדעת יותר.

נכיר לעומק את עולם הצבעים והצורות ונעבוד במגוון 
טכניקות, נכיר ציירים מפורסמים וסגנונות ציור שונים.

נלמד שיטות ציור שישפרו את יכולות הביטוי שלנו: 
נלמד ליצור תחושת עומק ואשליית נפח ברישום וציור, 
נלמד לערבב צבעים ולשלוט במכחולים וננסה לראות 

את העולם באופן חדש וייחודי ונהנה מהיצירה שלנו. 
חומרי ציור לילדים 235 ש״ח

חומרי ציור מבוגרים 280 ש״ח

הסדנה להדפס אומנותי 
 - בהדרכת עודד קליין, צלם.

 צלם סטילס מזה שלושה עשורים.
 עבד בקולנוע וטלוויזיה כצלם ואף צילם שמונה עונות 

 של תוכנית ״האח הגדול״.
בשנים האחרונות מתמחה בתחום אמנות הצילום 

והדפס.

הדפס הינו מדיום המאפשר יצירת סדרה זהה של 
יצירות-אמנות הזהות לדימוי חזותי מסוים. עותקים אלו 
מודפסים מאותו מצע. לטכניקות ההדפס היסטוריה 

ארוכה, שמקורה במזרח הרחוק.
בסדנה תתקבל הדרכה ותרגול הדפסים בטכניקות שונות, 
הן לפי דוגמאות קיימות או ביצירה חופשית על פי טעמו 

האישי של כל משתתף.
לאחר השיעורים בהם יודגמו טכניקות ההדפס השונות, 
יביא כל משתתף דוגמאות ציור או שרטוט מעולמו הפרטי 

ויצור הדפס לפי טעמו.
בסוף השנה תתקיים תערוכה עם יצירות המשתתפים.

פיסול בפימו
אולגה קלש, אמנית פימו.

לימודי אומנות בחו״ל  בוגרת  אולגה קלש מעצבת, 
טכניון  ופיסול,  ציור  לאומנות  ספר  בית  ובישראל. 
בזכוכית,  עיצוב  בדים,  וצביעת  אומנותי  -עיצוב 
בעלת  בפימו,  עיצובים  קורס   - ורצברגר  מכללת 
 ניסיון עשיר בהדרכת ילדים בתחומי היצירה השונים.
פימו הינו מלאכת יד המתמקדת בפיסול מיניאטורות, 
עיסוק בפימו ידוע כעוזר במיוחד להתפתחות מטוריקה 
עדינה, פיתוח הדמיון, מעניק שלוות נפש ומפתח סבלנות.

בחוג נלמד לעצב בפימו במספר טכניקות שונות.
נפסל מיניאטורות, דמויות, תכשיטים, מתנות לחגים, 

בקיצור, פריטים קטנים ומטריפים.
עלות חומרים שנתית 255 ש״ח.

נעמה ראובנס /// 7777606 -09מרכז אומנות ופנאי
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קרמיקה
דניאלה ביבס, קרמיקאית ואמנית יוצרת. בעלת סטודיו לפיסול ואומנות שימושית בלפיד משנת 2004. מפסלת בחמר 
ומתכת, חלק מיצירותיה מוצגות בגלריה לאומנות ״מייקלסון״. מלמדת טכניקות פיסול שונות ומגוונות תוך עידוד 
היצירתיות והנגשת האומנות בהתאמה לכל גיל. נעבוד עם חימר מסוגים שונים בטכניקות מגוונות, נצבע בצבעי 

קרמיקה מקצועיים וגלזורות, ונבצע שריפה בתנור קרמי, לפי נושאים ופיתוח סגנון אישי.
עבודה עם חימר מקנה ערכים כגון: דחיית סיפוקים, שיפור מוטוריקה עדינה, חיזוק שרירי ידיים, ומהווה ערוץ תקשורת 

והבעה עצמית. 
חומרי קרמיקה ילדים: 255 ש״ח | חומרי קרמיקה מבוגרים: 300 ש״ח
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שף צעיר בהדרכת פאזל
השף הצעיר הוא חוג העשרה חווייתי, עשיר וכיפי!
העיסוק בבישול, מלבד היותו מהנה ומענג, מפתח 
מיומנויות חשובות להתפתחותם של ילדינו: לימוד 
התחום הכמותי, חוויה לכל החושים, קואורדינציה 

וחלוקת קשב, מוטוריקה עדינה, משמעת
וסדר, וכמובן דמיון ויצירתיות!

בכל שיעור נלמד, נתנסה ונכין מתכון חדש ושונה, 
כאשר תוך כדי עשייה ויצירה, אנו משלבים מגוון גדול 
של נושאי לימוד, כגון: הכרת המטבח והכלים איתם 
אנו עובדים, מרכיבי המזון, טעמים וריחות, שיטות 

בישול ואפיה, תזונה נכונה ובריאה, מה מומלץ לאכול 
וממה כדאי להימנע, עיצוב באוכל ועוד.

מבוכים ודרקונים 
בהדרכת פאזל

אתם מוזמנים להיכנס בעזרת הדמיון, אל תוך עולם 
פנטזיה מרתק ולחוות הרפתקאות מסעירות ומאתגרות!
היכנסו אל עולם דמיוני בדמות הגיבור המועדף עליכם 
ותחוו חוויה מיוחדת ומאתגרת. מי יהיה זה שיעז להילחם 
במפלצות? מי ייכנס אל עולמות שונים ומשונים? מי יהיה 

אמיץ מספיק כדי להציל את העולם? אולי את/ה?!?
בעולם המבוכים והדרקונים תבחנו את האומץ, החוכמה, 
השכל הישר ואת היכולות החברתיות שלכם כדי להצליח 

במשימה.

נעמה ראובנס /// 7777606 -09מרכז אומנות ופנאי
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החוג לאלקטרוניקה
בהדרכת חברת אתגר מדעים

יסוד  במושגי  ידע  המקנה  חדשני  טכנולוגי  חוג 
באלקטרוניקה, פיתוח יכולות מוטוריות עדינות, דיוק 

וסדר הבנת פעולות עבודה שבהרכבת המשתתף.
בחוג נבנה אזעקה לחדר, קובייה אלקטרונית, אורגנית 

ועוד פרויקטים מיוחדים ומרתקים. 
החוג מועבר גם באמצעות הלוח החכם של המדריך 
המאפשר למידה בשיטת ההקרנה הניידת של מהלכי 

השיעור.
עלות ערכת חומרים לשנה 265 ש״ח

החוג למשחקי קופסא, חשיבה ואסטרטגיה 
בהדרכת ליאור מלח 

מנחה סדנאות מחשבה ויצירה, מוסיקאי וחובב משחקים 
מושבע, המתמחה במשחקים רבים ומגוונים, ואף משתתף 
 בטורנירי משחקים וסמינרים בנושא פיתוח משחקים.
ליאור מתמחה הן בחוקי המשחקים, והן באסטרטגיות 
הילדים. מיומנויות  את  המפתחות   השונות 
בחוג זה נלמד ונשחק משחקי קופסא שונים, מוכרים 
יותר ומוכרים פחות. החוג מונחה כך שמצד אחד הילדים 
משחקים ונהנים אך מצד שני מקבלים הנחיה, 

וחשיבה אסטרטגית וחברתית. 
בעידן שבו המחשבים והמסכים 
תופסים שעות רבות ביום בקרב 
את  להעצים  חשוב  ילדים,  
המשחקים הלא אלקטרונים ובמיוחד 
כשיש רבים וחדשים כאלו המפתחים את החשיבה 

והיכולות החברתיות.
החוג מקנה:

· רכישת מיומנויות בפתרון בעיות
· חשיבה לוגית
· שיפור הריכוז

· הגדלת אוצר המילים והעשרת הידע הכללי
· שיפור הזיכרון

· הקניית מיומנויות של עבודת צוות
· שיפור התקשורת הבינאישית

ולא פחות חשוב – שעות של כיף ופעילות לילדים!

גומי קליי - פיסול בחימר גמיש
ליצור בגומיקליי עם הטובים ביותר. במהלך השנה ניצור 

למעלה מ-30  בובות מהממות שכולכם אוהבים! 
כל משתתף ילמד את טכניקות הפיסול המגוונות בגומי 
קליי תוך שימוש בכלי פיסול ומזוודת ציוד אותם יקבל 

במתנה בהרשמה לחוג! 
במהלך השנה נתנסה בשיעורי אנימציה )הנפשה( בשיטת 
סטופ-מושן ונלמד להזיז את הבובות מול המצלמה - 

מבלי שיראו את הידיים שלנו!
נלמד פיסול, עיבוד ולישה, טקסטורות, שימוש בכלים 

וערבובי צבעים.
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מגן לא' – קוראים. חושבים. מוכנים.
סדנא ייחודית לילדי גן החובה העולים בשנה הבאה לכיתה א׳. מטרת הסדנא לאפשר השתלבות קלה ומהירה של 

ילדכם בכיתה א.
הסדנאות יחלו בנובמבר ובפברואר.

הסדנא כוללת שילוב מיומנויות, שיפור כישורים דידקטיים, 
מוטוריים ומוכנות רגשית. הסדנא משלבת טיפוח חשיבה 
והבנה הנחוצה בלימוד החשבון והעברית עד רמת קריאה 

בסיסית של קטעים קצרים ברמת הקמץ.
כתיבת מילים, הכרות עם ספרות ופעולות חשבוניות בסיסיות.
משך הסדנה: שנתית או 15 מפגשים בני שעה אחת לשבוע 

ומפגש הדרכה להורים במהלך הסדנא. 

שימו לב!
הסדנא תחל בתאריך ביום חמישי 4.11.2021

ימי ה׳ 17:15-18:15 באולם נוער - קומה 2
עלות הסדנא 880 ש״ח + ערכת לימוד 180 ש״ח 

מועדון משחק STAGE THEATRE בהדרכת מימי לוין
תיאטרון הסטייג׳ הוא התיאטרון )ילדים ונוער( דובר אנגלית הגדול בארץ.

אם יש לכם אנגלית ברמה טובה ואתם אוהבים משחק ובמה, הצטרפו אלינו לחוויה בלתי רגילה! אימפרוביזציות, 
שילוב משחק ותנועה, שפת גוף, עבודה עם מסכות )קומדיה דלארטה(, מונולוגים ודיאלוגים, תקשורת עם קהל, 

מפגש עם בימאי, דיבובים, עבודה מול מצלמה והעלאת הצגות.
*כל משתתף יחויב ב- 130 ש״ח חד פעמי - עבור הפקת סוף שנה | החוג יתחיל אחרי החגים.

סדנת מוכנות לכיתה א'
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לחיים 
מילים ולחן: ליאור מלח

ואולי, זה לא כל כך חשוב
לחפש משמעות בכל דבר,

רוב הזמן הייתי אדם טוב,
ופה ושם, עשיתי טעויות כמו כולם,

וזה כל כך מעייף להתעסק בעבר,
לתהות האם יכולתי אחרת,

כי בכל יום שאני נושם,
כך או כך אני חי כאן ביחד אתכם,

וכולנו כאן מעבירים את הזמן,
שנדמה שרץ מהר מדי,

חיים את החיים עם כמה שריטות,
ותסכול אחד או שניים,

חוץ מאנשים שהלכו לאיבוד,
ופשוט הרימו ידיים,

פזמון:
ואז כולנו נפגש, במרוץ המטורף של החיים,

מנסים להשיג כמה שיותר, ודורסים על הדרך אחד את השני,
אבל בסוף זה הדברים הקטנים, שעושים את החיים,

משפחה, חברים ואנשים יקרים, ברגעים קטנים של אושר
אז כל מי שנאבק במציאות, שירים איתנו לחיים,

מי שעדיין מחפש משמעות, שירים כוסית פעמיים,

ואולי, זה לא כל כך חשוב....

ה:ספרים,  מלאי  את  ומעדכנת  מחדשת  הספרייה 
סרטים, כתבי עת ומאגרי מידע דיגיטליים  ופעילויות.

שעות פעילות הספרייה 
ימים א,ב,ג,ה: 8:00-13:00, 16:00-19:00 

יום ו’: 8:00-12:00 
ביום א’ יסתיימו שירותי ההשאלה ב-21:00

הספרייה משרתת את תושבי תל-מונד והסביבה ובתי הספר 
ומעניקה שירותי השאלה ועיון לכל הגילאים כולל סטודנטים. 
תושבי תל-מונד נהנים ממנוי בספרייה ללא תשלום ובהפקדת 
צ’ק פיקדון 50 ש״ח עבור כל ספר. תושבי חוץ רשאים 
להשתמש בשרותי הספרייה בתשלום 50 ש״ח דמי הרשמה 

חד-פעמי + 50 ש"ח מנוי שנתי להשאלת ספר אחד. 

שרותי הספרייה בתשלום: צילום, הדפסה )גם צבעוני(, 
סריקה, כריכת עבודות בספירלה ולמינציה. 

התעדכנות חודשית בפעילויות הספרייה בפייסבוק ובשילוט 
האלקטרוני ברחבי היישוב.

libtel@gmail.co.il דוא”ל  | telmond.libraries.co.il קטלוג הספרייה באתר

הספרייה הציבורית
ע”ש בטי ואלכס שאונבוים

סדנה לכתיבת שירים, שירה ולחן
בהנחיית ליאור מלח

 מוסיקאי יוצר, כותב, מלחין, סולן, גיטריסט ואיש עסקים.  
בוגר בית הספר ״רימון״ ושותף להרכבים ופרוייקטים 
 Unsoundable רבים בארץ בעולם, בין היתר בלהקות

 Year of Plentyו

סדנה מעשית לכתיבה יוצרת, אשר מטרתה היא להוציא 
 את המשתתפים עם אוסף חומרים כתובים פרי עטם.
 סדנה זו מפתחת את היצירתיות, החשיבה והדמיון.
הסדנה מבוססת על עבודה אישית, ומתאימה לכל מי 
 שמעוניין/ת לכתוב, ניסיון או חוסר בו אינו מהווה מכשול. 
בכדי להשתתף בסדנה אין צורך להיות מוסיקאים - מצד 
שני, מוסיקאים שמעוניינים לכתוב שירים ולחנים יוכלו 

למצוא בה כר פורה לכתיבה.

במהלך הסדנה נעסוק ב:
· כתיבת שירים, שירה וסיפורים קצרים.

· יצירת השראה )מוזה( – לצורך הכתיבה.
· הבדלים בין שירה המיועדת לקריאה, ובין שיר

  המיועד להלחנה.

תשלום חד פעמי להפקות - 130 ש״ח

נעמה ראובנס /// 7777606 -09מרכז אומנות ופנאי
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 חוויות משעת סיפור והפעלות

מוזמנים להצטרף אלינו!

חגיגה בגינהחגיגה בגינהחגיגה בגינהחגיגה בגינה
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ביה"ס למחולמנהלת תחום: עדי רייטן /// 7777615 -09

ה-25 מתחדש, מתעדכן, זו השנה  למחול שפועל  ביה״ס 
מתרענן ומזמין אתכם להצטרף אל משפחת המחול שלנו.

בית הספר למחול הוא המוביל באזור ומקנה לתלמידיו את 
כל היסודות והכלים להתפתחותו של רקדן - פיזיים וריגשיים, 
כאשר דרך העבודה הינה שילוב של חינוך ואומנות, קהילתיות 
ומקצועיות, כשההנאה היא חלק בלתי נפרד מן הלימוד עצמו.
מקצועיים. סטודיו  באולמות  מתקיימים  המחול  שיעורי 

תלמידי ביה״ס:
ילדים - גילאי 4-11
נוער - גילאי 12-18
בוגרים - 18 ומעלה.
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עדי רייטן מנהלת
בוגרת תיכון האקדמיה בירושלים, רקדה בלהקות: טררם 

וסינקופה. בעלת תואר ראשון ותעודת הוראה מווינגייט.

אילדר פריצקי בלט קלאסי 
יליד רוסיה בוגר בית הספר הגבוה לכורי או גרפיקה 

ובלט בטשקנט. רקד בלהקות רבות בהן האופרה של 
טשקנט והבלט הישראלי כסולן הלהקה. 

מורה לבלט קלאסי ברחבי הארץ במגמות מחול כגון 
״בליך״ בר״ג, מכללת סמינר הקיבוצים, קונסרבטוריון 
כפר סבא ועוד. שופט בתחרות ״מיה ארבטובה״ יוצר 

וכוריאוגרף.

ורד פריצקי בלט קלאסי 
בוגרת האקדמיה למחול בירושלים, בעלת תואר ראשון 

ומורה מוסמך בכיר. 
בוגרת  ביה”ס האופרה של פריז-צרפת ורקדנית לשעבר 

בלהקת הבלט הישראלי ולהקת האופרה בצרפת.

אפרת רובין מחול מודרני 
רקדנית וכוריאוגרפית עצמאית, בעלת דיפלומה

מ- PARTS - ביה”ס השייך ללהקת ROSAS הבלגית.
זוכת פרס מנהל התרבות לכוריאוגרפיה לשנת 2014.

נעמה גלבוע ג’אז לירי
רקדנית ומורה לפילאטיס ולמחול.  

בוגרת ״נוע״. 
בעלת תואר ראשון בתאטרון-מחול וחינוך בסמינר 

הקיבוצים.

דיקלה גריידי-רוז ג’אז
בוגרת האקדמיה למחול בירושלים, בעלת תואר ראשון 

ותעודת מורה בכיר מוסמך במחול. 
יוצאת להקת “מיומנה”.

יפעת מאירי  
LifeDance מדריכת

מוסמכת, בוגרת מכון ווינגייט.

לאון קרביץ ברייקדאנס 
רקדן מקצועי ומורה לברייקדאנס. 

חבר לשעבר בקבוצת ״אריות ציון״- אלופי ישראל. 
ממקימי הקבוצות ״ריפלקשן״ ו-״רפיוג'יז״ שהן בין 

הקבוצות המובילות בארץ. מורה מנוסה שלימד ומלמד 
מאות תלמידים ברחבי הארץ.

חן וענונו - היפ-הופ
חן וענונו, מורה ורקדנית היפ הופ.

בוגרת סטודיו Dancity- כוריאוגרפיה והוראה. השתתפה 
בסדנאות של כוראוגרפים מחו״ל ובתחרות היפהופ 

.HHI בינלאומית

גל אורן - היפ-הופ
מורה ורקדן היפ הופ המשתתף בפרוייקטים, סדנאות 

ותחרויות היפ הופ בינלאומיות.

ספי שוחט בארי
פשוט לרקוד מבוגרים )קול, תנועה, מגע(

מדריכה מוסמכת בשיטת ריו אביירטו, בעלת ניסיון רב 
בהנחיית קבוצות ואירגונים.

מעיין יצחקי להקות מחול ישראלי
כוריאוגרפית, בוגרת האקדמיה למחול בירושלים, בעלת 

תואר ראשון ותעודת מורה בכיר מוסמך במחול.

פסנתרנית )ליווי בלט קלאסי(:

אמיליה גרדוב
פסנתרנית מקצועית וותיקה בעל תואר מאוניברסיטת 

קייב. מנגנת בבתי ספר רבים למוסיקה ומחול.

צוות המורים
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טרום בלט ותנועה יצירתית כיתות א’-ב’
שיעורי המחול היצירתי מקנים תנועה בסיסית לילדים 

העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המחול.
במסגרת השיעורים רוכש הילד/ה מיומנויות תנועה 
שונות: קאורדינציה, מוטוריקה גסה ועדינה, שיווי משקל, 
עבודה על חוש הקצב, זיכרון תנועתי ויצירתיות. במהלך 
השיעורים יתנסו הרקדנים במושגים  מעולם הבלט, 

טכניקות ותרגילים ייחודים.
מיועד לכיתות א-ב | שימו לב - תחילת  השיעורים 

ב-1/10/21

בלט קלאסי 
מורה ורד פריצקי

טכניקת הבלט הקלאסי מהווה בסיס לכל טכניקות 
המחול האחרות. חשיבותה מוכחת כבסיס היציבות 

וההתפתחות הגופנית ובאמצעותה מגיע הרקדן 
לשליטה נכונה ומדויקת בעבודתו ורוכש כלים חשובים 

להמשך התפתחותו.
מיועד לכיתות ג’ - י”ב. חלוקה לקבוצות לפי רמה - נא 

לברר במזכירות בזמן ההרשמה.

מתיחות וגמישות
שיעור טכני זה מיועד לבנות/בנים אשר מעוניינים להגמיש, 
לחזק ולשכלל את מיומנויות גופם. השעור בנוי מתרגילי 

רצפה, בר ושימוש בחלל. מיועד לכיתות ה’-י”ב.

עדי רייטן /// 7777615 -09 ביה"ס למחול

מצויינות בבלט קלאסי
מורה  ורד פריצקי

לקבוצה זו ייבחרו בנות/בנים מהמסלול ע”י המורה לבלט 
קלאסי, אשר יימצאו מתאימים מבחינת הישגים, השקעה 
ומוטיבציה במטרה להעניק שיעור כפול נוסף לתלמידים 
בעלי מוטיבציה ורמה גבוהה, כדי להעמיק ולשכלל את 

היכולות בבלט הקלאסי.
מיועד לכיתות ה’-י”ב - לפי התאמה ע”י המורה.

מחול ותנועה יצירתית 
שנה א’

שיעורי המחול היצירתי מקנים תנועה בסיסית לילדים 
העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המחול.

במסגרת השיעורים רוכש הילד/ה מיומנויות תנועה שונות: 
קאורדינציה, מוטוריקה גסה ועדינה, שיווי משקל, עבודה 

על חוש הקצב, זיכרון תנועתי ויצירתיות.
מיועד לגילאי גן טרום חובה.

מחול ותנועה יצירתית
שנה ב’

שיעורי המחול היצירתי מקנים תנועה בסיסית לילדים 
העושים את צעדיהם הראשונים בעולם המחול.

במסגרת השיעורים רוכש הילד/ה מיומנויות תנועה שונות: 
קאורדינציה, מוטוריקה גסה ועדינה, שיווי משקל, עבודה 

על חוש הקצב, זיכרון תנועתי ויצירתיות.
מיועד לגילאי גן חובה.
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מחול מודרני
מורה אפרת רובין

שיעורים המובילים להתנסות בתחום רחב של תנועה תוך 
שימת דגש על שחרור, זרימה, קשר חזק לעבודת ריצפה, 
שימוש בחלל ומוסיקליות וכן קומבינציות תנועתיות 
ואנרגטיות ארוכות, המאפשרות לחוות את חווית הריקוד 

במלואה. מיועד לכיתות ג’ - י”ב.

מצויינות מודרני
קבוצה של בנות/בנים מהמסלול שייבחרו ע”י המורה 
למחול מודרני כמצטיינים בשיעורים במטרה להעניק 
שיעור כפול נוסף לתלמידים בעלי מוטיבציה ורמה גבוהה, 

כדי להעמיק ולשכלל את היכולות במחול מודרני.
מיועד לכיתות ג’-י”ב - לפי התאמה ע”י המורה.

סטריט ג’אז
דיקלה גריידי-רוז

ג’אז מורכב מגוון סגנונות הג׳אז  ריקוד הסטריט 
המבוסס על אלמנטים מהבלט הקלאסי והמודרני 
-טכניקה, עם נגיעה של סטריט )ריקודי ברייקדאנס, 

טוואורקינג, היפ הופ ועוד(. 
השילוב יוצר סגנון עכשווי אותו ניתן לראות בוידאו 
קליפים, מחזמר והופעות. זהו איחוד מוצלח של טכניקה 

וביטוי סגנון אישי. 
הדגש בשיעור על פיתוח חוש קצב, גמישות, יציבות 
קוארדינציה, התמצאות במרחב ויכולת תנועתית. 

מיועד לכיתות ה’-י”ב.

מצויינות בסטריט ג’אז
דיקלה גריידי-רוז

לקבוצה זו יבחרו בנים/ בנות ע״י המורה לסטריט 
ג׳אז אשר ימצאו מתאימים מבחינת הישגים, השקעה, 

מחויבות ויכולות אישיות. 
מטרת שיעור זה היא להעמיק, לאתגר ולהעשיר את 

היכולות בסגנון ריקוד זה.

טרום ג’אז
דיקלה גריידי-רוז

שיעורי הכנה לסגנון הג׳אז.
פיתוח גמישות וחיזוק שרירים, שמיעה מוסיקלית 
)קצב(, התמצאות במרחב ויכולת תנועתית. מיועד 

לכיתות ג’-ד׳.

ג'אז לירי
נעמה גלבוע

שיעור המשלב טכניקות מעולם הריליס, הפילאטיס והרצפה 
ובו בזמן השראה ממחזות זמר ומחול מודרני עכשווי. האני 
מאמין של השיעור הוא בחיבור אל הגוף ואל הנשימה, 

בהשתרשות, בתפיסת המרחב ובעבודת פרפורמנס. 
מיועד לכיתות ה׳ ומעלה.
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סיגנון ריקוד אקרובטי שהתפתח בניו יורק בתחילת שנות ה-70 
בקרב בני נוער לטינים ואפרו-אמריקאים.

הברייקדאנס הוא חלק מתרבות ההיפ הופ שגם התפתחה בתחילת שנות ה70 
וכוללת ארבעה אלמנטים עיקריים: ראפ, דיג׳יינייג, ברייקדאנס, גרפיטי.

כיום הברייקדאנס מפורסם בכל העולם ויש תחרויות ופסטיבלים בינלאומיים בכל קצוות העולם. 
כמו כן רקדני הברייקדאנס מופיעים בקליפים ומשתפים פעולה עם זמרים, לוקחים חלק בהפקות תאטרון ועוד.

כינוי לרקדן ברייקדאנס-בי בוי, כינוי לרקדנית ברייקדאנס - בי גירל. 
ריקוד הברייקדאנס משלב בתוכו תנועות אקרובטיות ודינאמיות שהושפעו מאומניות לחימה
וסגנונות ריקוד שונים. הברייקדאנס מכיל בתוכו יסודות מיוחדים ונחשב לאומנות לכל דבר. 

השיעורים מקנים לתלמידים פיתוח יכולות רבות כמו: גמישות, קאורדינציה, כוח מתפרץ, תנועתיות, מוסיקליות 
וחידוד חוש הקצב והביטחון עצמי.

ברייקדאנס
לאון קרביץ

היפ הופ 
מורים חן וענונו / גל אורן

.Street Jazz ריקוד ההיפ-הופ מקורו ברחובות ניו יורק וניו אורלינס. זהו ריקוד רחוב הנקרא
סגנון זה מתבטא בעבודה על חוזק ומהירות הגוף, קואורדינציה וקצב.

השיעורים מגוונים ומורכבים מלימוד סגנון Street Locking ,Waving ,Popping ,ברייקדאנס ,Jazz ועוד.
מיועד לכיתות א’-י”ב חלוקת הקבוצות לפי גילאים ורמות בין המורים השונים.

שיעור פיוז'ן
חן וענונו

מיועד לכיתות ז׳ ומעלה שרקדו שנתיים לפחות במסלול 
המוגבר )קלאסי ומודרני(.

שיעור המשלב ג'אז לירי והיפ הופ כאשר הדגש על 
חוזק, טכניקה, קפיצות ועבודת ריצפה ויוצר שפה 

תנועתית חדשה.

עדי רייטן /// 7777615 -09 ביה"ס למחול
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מסלול בחירה לכיתות ג’-ד’
2 שיעורים לפחות מתוך  התלמידי רשאים לבחור 
האפשרויות: קלאסי, מודרני, סטריט ג’אז, מחול ישראלי, 
היפ-הופ. * כל סגנון נלמד פעם בשבוע )מלבד מחול 

ישראלי - פעמיים בשבוע(.
 

מסלול בחירה לכיתות ה' - י'ב 
קלאסי, מודרני, סטריט ג׳אז, ג׳אז לירי, היפ הופ, פיוז׳ן.

מסלול 1 - שיעורי בחירה
תלמידי מסלול זה רשאים לבחור מינימום 2 שיעורים 
מתוך האפשרויות: קלאסי, מודרני, סטריט ג’אז, ג’אז לירי, 
היפ הופ. * כל סגנון נלמד פעם בשבוע )מלבד מחול 

ישראלי - פעמיים בשבוע(.

מסלול מצוינות ייחודי
לכיתות ז׳-י״ב

שיעורי מצוינות בבלט קלאסי ומחול מודרני, ושיעורי 
מתיחות וגמישות )ו’-י”ב(

מסלול 2 - מוגבר
מסלול מכוון ומכין לקראת להקות ״נוע״ - סדנא ולהקת 
נוע. מתוך משתתפי מסלול זה ייבחרו ע”י צוות המורים 
התלמידים המתאימים ביותר לעלות לסדנא / להקה. 
תלמידי מסלול זה ישתתפו ב- 4 שיעורי חובה: קלאסי, 
מודרני, כבחירה: מחול ישראלי, היפ הופ, ג’אז לירי, סטריט 
ג’אז, מתיחות וגמישות, פיוז’ן. * כל סגנון נלמד פעם 

בשבוע )מלבד מחול ישראלי - פעמיים בשבוע(.
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להקות נוע

להקות "נוע"- 
ניהול עדי רייטן

הלהקות הייצוגיות של ביה”ס למחול:
סדנת “נוע” ולהקת “נוע”

ללהקות רפרטואר המורכב מריקודים בסגנונות שונים: בלט קלאסי, מחול מודרני, ג’אז, מחול ישראלי ועוד. 
הרפרטואר נוצר ע״י מורי ביה״ס למחול וכוריאוגרפים אורחים. 

הלהקות מופיעות בטקסים ואירועים בישוב ומחוצה לו.
* ללהקות מתקבלים תלמידי ביה״ס למחול מהמסלול המוגבר, שנבחרים ע״י ועדה המורכבת מצוות המורים.

סדנת "נוע”
תלמידות הסדנה תלמדנה 4 שיעורי חובה בשבוע:

2 קלאסי ו-2 מחול מודרני )סה”כ 6 שעות בשבוע( 
אפשרות בחירה:

רפרטואר, ג’אז לירי, פיוז’ן, מחול ישראלי ושיעורים נוספים.
הקבוצה תפעל כלהקה ייצוגית בעלת רפרטואר ותופיע בישוב ומחוצה לו.

* בנות חדשות שתמצאנה מתאימות תצורפנה ללהקה לאחר אודישן.
 

להקת "נוע”
להקה ייצוגית בוגרת כיתות י”א - י”ב

תלמידות הלהקה תלמדנה 4 שיעורי חובה בשבוע:
2 קלאסי ו-2 מחול מודרני )סה”כ 6 שעות בשבוע(.

אפשרות בחירה: 
רפרטואר, ג’אז לירי, פיוז’ן, מחול ישראלי ושיעורים נוספים.

הקבוצה תפעל כלהקה ייצוגית בעלת רפרטואר ותופיע בישוב ומחוצה לו.
* בנות חדשות שתמצאנה מתאימות תצורפנה ללהקה לאחר אודישן.
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להקות הילדים -  עלעלים, אפרוחים, נעורים, ייצוגית. 
מנהלת אומנותית וכוריאוגרפית מעיין יצחקי | ניהול הלהקות עדי רייטן

להקות מחול ישראלי “אביב” תל מונד פועלות במסגרת ביה”ס למחול במתנ”ס ונותנות מענה רחב לגילאים השונים 
בחלוקה לפי גיל ורמה.

להקות המחול הינן להקות של ריקודי עם לבמה המשלבות בין ישן לחדש, ומביאות אל הבמה ריקודי עדות, סיפורים 
מהתנ”ך, ישראליות, שמחה, אהבה וחן, כל זה בשימוש של מוסיקה ישראלית ומוסיקה מקורית.

הלהקות משמרות את הצעדים הבסיסים של המחול הישראלי לצד צעדים עם נגיעות קלאסיות ומודרניות. 
ללהקות פן נוסף וחשוב לא פחות - הפן החברתי, היות והריקוד נרקד יחד בשילוב כל הרקדנים 

יש חשיבות יתרה לביחד ולהדדיות הנרקמת בין כל הרקדנים.
בלהקות המחול “אביב” רוקדים רקדנים ורקדניות מגילאי הגן 
ועד גילאי תיכון, פעמיים בשבוע - שיעורי רפרטואר ישראלי 
)אוסף ריקודים( שמתרחב עם הזמן וכולל ריקודים שונים לכל 
להקה, ושיעורי טכניקה שמטרתם הכרת הגוף, יציבה נכונה, 
הקניית מיומנויות, פיתוח יכולות שיווי משקל וקואורדינציה, 

רכישת מושגים וכלים מעולם המחול.

הלהקות מייצגות את תל מונד באירועים יישוביים ופסטיבלים 
שונים ברחבי הארץ )פסטיבל המחולות בכרמיאל, פסטיבל 
המחול הבינלאומי “אשדודאנס” ועוד..( וקוצרות הצלחות 

ושבחים רבים!

להקות "אביב" מחול ישראלי
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להקות הבוגרים - מחול ישראלי אביב, מחול אביבים
מנהלת אומנותית וכוריאוגרפית מעיין יצחקי | ניהול הלהקות עדי רייטן

להקות המחול ישראלי “אביב” ומחול אביבים פועלות במסגרת ביה”ס למחול במתנ”ס ונותנות מענה
לגילאי הבוגרים ולרקדנים מקצועיים בסגנון המחול הישראלי.

ללהקות רפרטואר עשיר ומגוון של ריקודים המשלבים מוטיבים מיצירות בולטות באומנות הישראלית. 
ליצירות הלהקות נכתבו מנגינות מקוריות, ולחלקן נעשו עיבודים מוסיקליים מקוריים למנגינות.

ברפרטואר הלהקות, שילוב של שירי עם ופולקלור מהזמר הישראלי החדש והישן, וכן טעימות מריקודי עמים.

להקות הבוגרים לומדות שיעורי רפרטואר וכן שיעורי טכניקה ברמה גבוהה.
הדגש בלהקות על רמה ביצועית ומקצועית לצד שמירה על אותנטיות ומקוריות.                        

להקות הבוגרים מייצגות את תל מונד באירועים יישוביים, במספר פסטיבלים ברחבי הארץ:
פסטיבל ירושלים, פסטיבל ארבעת המינים- גן יבנה, פסטיבל חלב ודבש - עמק יזרעאל 

פסטיבל המחולות בכרמיאל, פסטיבל “אשדודאנס”, ובחו”ל.

עדי רייטן /// 7777615 -09 ביה"ס למחול
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 LifeDance
מורה  יפעת מאירי

שיעור של כושר על טהרת המחול!
לנשים שרוצות לעשות כושר, להתעצב ולהתחזק, דרך שונה ומהנה, 
תוך כדי ריקוד בשלל סגנונות. מודרני, ג’אז, סלסה, פלמנקו, אפריקה, 

מחול מזרחי, בוליווד ועוד.
בשיעור נשלב גם אימפרוביזציה וריקוד חופשי. 

מיועד לכל אישה, בכל גיל. אין צורך בניסיון קודם בריקוד.

פשוט לרקוד - מבוגרים
קול תנועה ומגע

בהנחיית ספי שוחט בארי מנחה מוסמכת של קבוצות בתנועה בשיטת ריו אביירטו.
מפגש קבוצתי בתנועה, מוסיקה עשירה ומרגשת הבונה חוויה מיוחדת של יחד קבוצתי וגם ביטוי אישי.

שימו לב - תחילת  השיעורים ב1/10/21

מודרני מתקדמים
מורה אפרת רובין

שיעורים המיועדים לרקדנים מעל גיל 18 בעלי רקע מתקדם בריקוד. השיעורים בסגנון מחול מודרני ועכשווי בהנחייתה 
של הכוריאוגרפית אפרת רובין. השיעורים מתבססים על טכניקה של שחרור, זרימה וחדות, עבודת רצפה, סיבולת 

וטכניקה מתקדמת. השיעורים יתקיימו בימי שישי 11:30-13:30 בסטודיו במתנ״ס.

הרקדת ריקודי עם
הרקדת ריקודי עם מהוותיקות והמוצלחות באזור 

השרון כל יום ראשון בהדרכת המרקיד יוני יוסף.
מחיר כניסה 35 שח.

לפרטים יוני // 050-5362302

ריקודי עם  )חוג בוקר שנתי ( 
בהדרכת המרקיד נועם יערי 

ימי רביעי באולם הרב תכליתי
חוג מתקדמים 9:00-10:00
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כל אחד מוצא
מה שהוא רוצה

הצטרפו אלינו לפעילויות השונות


