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נעים מאוד תושבי אשכול, כאן "זה פה" 
מרכז קהילתי אשכול מדברים אליכם

וואו, השנה החולפת הייתה שנה מעניינת. הפכנו לבית, למדנו את הקהילה וצרכיה והתחלנו להכות שורשים.
ידענו כי יש לנו קהילה משובחת ואתם הייתם אתנו פעם אחר פעם.

 
חוברת חוגים זאת היא ריכוז של שנת עבודה פורייה.  

לנבחרת החוגים הקבועה התווספו חוגים חדשים, מפתיעים וחדשניים. 
השנה תיהנו ממרכז חלו"מ - נבחרת חוגים חדשה מתחום המדעים )הקייטנות היו חלק מיריית הפתיחה ונרשמה הצלחה. הילדים 

סיכמו את החוויה ב-"מגניבבבבב"  ואנחנו רווינו נחת.

דבר נוסף שמרגש אותנו הוא קריית החינוך הקהילתית החדשה אנחנו מאחלים בהצלחה רבה ללילדים, להורים וצוותי החינוך ועל 
הדרך נאחל גם לנו שנה מוצלחת.

 מה יהיה לנו בתכנית החינוך הבלתי פורמאלית?
תכנית הזנה )פרטים בהמשך החוברת( מועדוני AFTER SCHOOL ועוד מענים מגוונים לצרכים שהתבקשו על ידי הקהילה.

כל תכנית שאנו מוציאים לפועל, מקורה בחזון של זה פה והוא ליצוק תוכן קהילתי ולחזק קשרי קהילה משמעותיים.
נאחל לכם ולנו בהצלחה

ורגע..
הצוות הנפלא שלנו רוצה לומר משהו... חברים חמש עשרה שניות התהילה שלנו מתחילות, אז בואו ניתן את הברכה הכי טובה 

שלנו לשנה הקרבה -תש"פ, אנחנו על זה:

"שנה מלאה בתרבות קהילתית מקומית
ורב דורית."

כוח העל: אנרגיה לא נגמרת כמו ברק.

״שנה של העשרה, התמדה ונוכחות חובה."
כוח העל: וואנדר וומן, ביצוע גבייה

עם חיוך באהבה.

"מאחלת שנה שבה תאמינו תמיד שאתם 
יכולים לעשות הכל ולהצטיין

גם כשהסביבה מאתגרת." 
כוח העל: לדעת לחשוב יצירתי ולמצוא 

פתרונות בזמנים מאתגרים.

"שנה מלאה בעשייה קהילתית
ונתינת שרות מהלב."

כוח העל: אירגון מופתי לכל דבר.

"מאחלת שנת חיזוק הבית באשכול, שנה עם 
משמעות."

כוח העל: מג'נגלת על חלל.

שנה מלאה ב-♡, יצירתיות ועשייה
למען האחד והאחת ולמען כולם."

כוח העל: יכולה להיות בכל מקום
בעת ובעונה אחת ולנצח על כולם.

"מאחלת לכולם שנה מלאת עשייה חיובית 
ובונה."

כוח העל: להיות מלאה מבפנים, וכל הזמן 
ללמוד ולהתחדש.

"מאחלת שנה של צלילים מכוונים יותר,
ואקורדים צורמים פחות."

כוח העל: שומעת את כרי הדשא 
)והכשרונות( צומחים.

"שנה מלאת טכנולוגיה ליזמות בקהילה, 
כי כל אחד יכול לחלום ואנחנו ביחד עם הילד 

שבכם נוכל להגשים."
כוח העל: מירי פסקל.

"אני מאחלת לקהילה כולה שנה מלאה 
בחדוות יצירה."

כוח העל: היכולת להתבונן חיובית על 
הסביבה  ושיתופי פעולה.

"מאחל שנת הצלחה, הפרייה
הדדית וצמיחה." 

כוח העל: יכול להחליף מנורה ללא סולם. 

מיכל 
עוזיהו

דנה 
שביט 

ליטל 
אמסלם
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1. הכללים מחייבים ומהווים תנאי להשתתפות בחוגים.
א. קטין עד גיל 18 משתתף באחריות הוריו בלבד .
ב. רישום ותשלום מלא באתר המועצה באינטרנט.

ג. הצהרת רפואית והסכמת הורים לכללים.
ד. סיום הסדר תשלום. אין כניסה לפעילויות ללא תשלום, ישנם שני שיעורי ניסיון ללא תשלום.

ה. בקבוצות ספורט תחרותי חובה בדיקה רפואית מכוח חוק הספורט ע"י רופא ומכון לרפואת ספורט.

2. כללים ונוהל תשלום:
א. שכר הלימוד הוא לכל התקופה ספטמבר 2019 עד יוני 2020.

ב. חודש פעילות הוא כל תקופה בתוך אותו חודש. מועד התחלה או סיום בתוך אותו חודש נחשבים בחיוב או בזיכוי לחודש מלא.
ג. בהתחשבנות לזיכויים לא יוחזר סכום הציוד.

ד. הסדר התשלום יבוצע לפני תחילת הפעילות.
ה. שיטת התשלום המומלצת בכרטיס אשראי באינטרנט, תשלום בצ'קים במשרדי המרכז הקהילתי.

ו. פריסת תשלומים: תשלומים שווים כמספר חודשי הפעילות.
ז. התחלת חוג בכל מועד עד 30.11 בתשלום מלא 100%

ח. התחלת חוג החל מדצמבר 2018 תהיה עם הנחה כדלקמן:
    דצמבר 2018 – 10% הנחה

    ינואר 2019 – 20% הנחה
    פברואר 2019 – 30% הנחה

3. בקשת ברור או תלונה – ייעשו אך ורק במסמך רשמי כתוב וחתום )מייל, פקס(

4. סיום השתתפות בחוג והחזר כספי:
א. רק בהודעה כתובה על סיום ההשתתפות בחוג למשרד המרכז הקהילתי. באחריות השולח לברר קבלת הפנייה.

ב. אי הודעה על ביטול השתתפות בכתב ו/או אי הופעה לפעילות לא תהווה סיבה לביטול ההשתתפות והחזר כספים.
ג. המועד הקובע להפסקת החוג הוא מועד קבלת מסמך ההודעה במשרד המרכז הקהילתי.

ד. חודש בו הייתה פעילות ייחשב חודש מלא.
ה. החזר כספי:

<< סיום לאחר שני שיעורי ניסיון החזר בגובה -100% למעט מוזיקה ולמעט רכישת ציוד.
<< סיום לאחר חודש השתתפות- החזר בגובה 90%
<< סיום לאחר שני חודשי השתתפות- בגובה 80%

<< סיום לאחר שלושה חודשים השתתפות – החזר בגובה 60%
<< לאחר ארבעה חודשי השתתפות- לא יתבצע החזר כספי בגין ביטול השתתפות. תתכן אפשרות להחלפת חוג )למעט 

במזיקה(, כמו כן לא תתאפשר הקפאת או העברה לשנת הפעילות הבאה.
<< אחרי שלושה חודשי השתתפות לא תתאפשר החלפת מורה בתחום המוזיקה

<< אין אפשרות להעברת תשלום למשתתף אחר.
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רגע אני פה... רגע אני שם... אבל אני פה!... ואני ראיתי אותך שם!
האויב המושבע של מערכת הרישום הוא הלינק החמקמק.

5. תשלומים נוספים:
א. הסעות מיוחדות לפעילות בימים שאין הסעות חוגים- המשתתפים ייסעו באחריות ההורים, ע"ח ההורים.

ב. אירועים של מוסיזה, מחול, ספורט מחוץ למועצה, יתכן תשלום מיוחד לגופו של אירוע.
בכל מקרה, ההסעות יצאו ויחזרו למועצה )ההסעה אל המועצה וחזרה מהמועצה באחריות ההורים(

ג. הסעות מאורגנות לאירועי חוץ שבתשלום המחלקה יצאו ויחזרו למועצה. פיזור לישובים בהסעות החוגים ובהעדרם באחריות 
ההורים.

6. תקופת הפעילות והיעדרות:
א. הפעילות תתקיים רק בימי לימודי ביה"ס, כמו כן לא תתקיים פעילות בערבי חג וימי זיכרון. בערב ימי זיכרון תתקיים פעילות )עד 

השעה 19:00(
ב. ביטול פעילות באחריות המרכז הקהילתי )נפעל להחזיר בהתאמה, לפי ההנחיות והאפשרויות(.

ג. ביטול פעילות המוכרת בחוק )מורה במילואים או חולה(, נפעל להחזיר פעילות ככל הניתן.

7. היעדרות, מחלה, פציעה:
א. חשוב להתקשר ולדווח מוקדם ככל הניתן למאמן ולמשרד המרכז הקהילתי: 08-9479225

ב. היעדרות ממושכת מחמת מחלה או פציעה אם נמשכה מעל 30 יום )בימי חוגים( תתאפשר קבלת זיכוי כספי ובתנאי שאישור 
המחלה יהיה חתום ע"י רופא.

ג. נוהל פציעות במהלך פעילות: טיפול מידי, דיווח מידי להורה והעברת האחריות להורה להמשך טיפול, כולל האחריות להעברת 
הפצוע לטיפול. הזמנת אמבולנס לפי בקשת ההורה וע"ח ההורה. במקרים דחופים נפנה ביוזמתנו למד"א ובאחריותם פינוי 

לביה"ח הקרוב.
ד. פינוי באמבולנס )מד"א(- לצורך הצלת חיים, המרכז הקהילתי יממן את הפינוי. במקרים אחרים- ההחלטה, האחריות והתשלום 

יהיו באחריות ההורים.

       

הצלחתם לבצע רישום
סופר על בקלות ויעילות!

איפה
נרשמים?

איפה
נרשמים?

השנה הכרזנו עליו מבצע "תפוס ת'קליק".
יחד עם החוברת נשלח קישור לדף מרוכז בו נמצאים קישורי להרשמה לכל החוגים.
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יום העצמאות

29/04/2020 
ה' באייר התש"פ

 ט"ו בשבט

10/02/2020 
ט"ו בשבט התש"פ )אין חופש(

שבועות

28-30/05/2020
ה'-ז' בסיוון התש"פ

יום הכיפורים

08-09/10/2019
ט'-י' בתשרי תש"פ

מה המצה?

 הכל טוב איתך?

ראש השנה

29/09-01/10/2019
כ"ט באלול התשע"ט-

ב' בתשרי התש"פ

סוכות

13-22/10/2019
י"ד-כ"ג בתשרי התש"פ

חנוכה

24-30/12/2019
כ"ו בכסלו-ב' בטבת התש"פ

ל"ג בעומר

12/05/2020
יום שלישי י"ח באייר התש"פ 

פורים

09-11/03/2020
י"ד-ט"ו באדר התש"פ

רגע, מסיימים 
את הלזניה 

ובאים!

פסח

31/03-16/04/2020 
ו'-כ"ב בניסן התש"פ 

בואו נלך 
ל"שמחת 

תורה"

בפדיקור...
 השנה לקחה 

חופש
 איפה 

שלומית?



7 

עלות חוזריםהולכיםשעהיוםמאמן עלקבוצה
)בש"ח(

AFTER SCHOOL 

מועדוני חינוך חברתי

אפשרות הרשמה למועדון 1900 15:20ביה”ס13:50-15:10א+הבן + עידן א-ב
ילדים והזנה

אפשרות הרשמה למועדון 16:101900ביה”ס14:40-16:00ב+דבן + אמריג-ד
ילדים והזנה

אפשרות הרשמה למועדון 16:101900ביה”ס14:40-16:00ב+דעידןה-ו  
ילדים והזנה

דאבל 
ז-ח

בן
 א+ב+ה

)משחק בימי 
ד’(

אפשרות להזמין הזנה17:302700ביה”ס16:00-17:30

פבלו, עידןח-ט
 א+ב+ה

)משחקים 
בתיאום(

אפשרות להזמין הזנה17:303000ביה”ס16:00-17:30

יואל י-יא
 ב+ד+ה

)משחק בימי 
שישבת(

17:30-19:00 19:003000 
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מאמן קבוצה
עלות חוזריםהולכיםשעהיוםעל

)בש"ח(
AFTER SCHOOL 

מועדוני חינוך חברתי

אפשרות הרשמה למועדון ילדים 15:101900ביה”ס13:20-14:20א+המתן פרץ א-ב
והזנה אחרי החוג

אפשרות הרשמה למועדון ילדים 16:201900ביה”ס14:40-16:00ב+דרן גולדג-ד
והזנה לפני החוג

 א+המתן פרץ ה
אפשרות הרשמה למועדון ילדים 16:102100ביה”ס14:30-16:00)משחק בימי ג’(

והזנה מסיום הלימודים  עד החוג

 א+ה רן גולדו
אפשרות הרשמה למועדון ילדים       16:102300ביה”ס14:30-16:00)משחק בימי ג’(

והזנה מסיום הלימודים  עד החוג

רן גולדז-ח

 א 
)משחק בימי ה’(

אפשרות להזמין הזנה 17:302700ביה”ס16:00-17:20 ב

ד

 20:10ישובים18:50-20:10ה

עומר סגלט-י

20:15ישובים18:50-20:10א

3000

 

 

 

19:00ישובים 17:20-18:50ב

19:00ישובים 17:20-18:50ד

אפשרות להזמין הזנה17:30ביה"ס 16:00-17:20ה

עומר סגליא-יב

 ביה"ס 17:20-18:50א

3000

 

  ישובים 19:00-20:10ב

  ישובים 18:50-20:10ד

   ביה"ס 17:20-18:50ה

מצויינות 
ה’-ו’

 1500  13:00-15:00ועומר סגל

מצויינות 
ז’-י’

 1500  15:00-17:00ועומר סגל
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עלות חוזריםהולכיםשעהיוםמאמן עלקבוצה
)בש"ח(

שמעו 
משהו

AFTER SCHOOL 

מועדוני חינוך חברתי

  א-ה
 בנים ובנות

מועדון/ 16:00-17:15א+דאופיר דריי
אפשרות הרשמה למועדון אולם חצב17:301900ישובים

ילדים והזנה

  ו-מעלה
 בנים ובנות

אולם חצב19:001900ישובים17:15-18:45א+דאופיר דריי

 גן
 אוריאל
יישוב 16:15-17:001000גאונר

שלומית

כיתה א 
אוריאל 

-16:00א+דאונר
יישוב 16:451300

שלומית

כיתה ב-ג
אוריאל 

יישוב 16:45-17:451300א+דאונר
שלומית

כיתה ד-ו
אוריאל 

 יישוב17:45-19:151600א+דאונר
שלומית

ג'ודו לקטנטנים 
)טרום חובה וגן 

חובה(

אוריאל 
אונר

דיונה16:15-17:001000ג'

ג'ודו לקטנטנים 
)טרום חובה וגן 

חובה(

אוריאל 
אונר

דיונה16:15-17:001000ג'
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עלות חוזריםנוסעיםשעהיוםמאמן עלקבוצה
)בש"ח(

AFTER SCHOOL 

מועדוני חינוך 
חברתי

שמעו 
משהו

 א-ה
בנים+בנות

משה 
17:301900מועדון/ ישובים16:00-17:15ב+הגליסקו

אפשרות הרשמה 
למועדון ילדים והזנה 
מסיום הלימודים עד 

תחילת החוג

אולם חצב

 ו+
בנים+בנות

משה 
אולם חצב19:001900מועדון/ ישובים17:15-18:45ב+הגליסקו

 קפא"פ ז+
מבוגרים

 משה
אולם חצב18:45-20:1020:151900ב+הגליסקו
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עלות חוזריםנוסעיםשעהיוםמאמן עלקבוצה
)בש"ח(

AFTER SCHOOL 

מועדוני חינוך 
חברתי

שמעו משהו

 ג'-ד'
בנים+בנות

אפשרות הזנה ומועדון 15:201900ביה"ס13:20-14:30א'+העומר
ילדים אחרי החוג

 ה'-ו'
בנים+בנות

א, ב, עומר
16:102300ביה"ס14:30-16:00ד, ה

אפשרות הרשמה 
למועדון ילדים והזנה 
מסיום הלימודים עד 

תחילת החוג

א, ב, אלכסבנות ז-ח
אפשרות להזמין הזנה17:302700ביה"ס16:00-17:20ד, ה

אלכס בנות ט'-י'

 א
 ב
 ד
ה

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

18:45-20:05

יישובים

19:00 
20:15 
19:00 
20:15

משחק ביום ו'2700

יא'-יב' 
בנות

18:45-20:052700דאלכס
 אימון משותף

ט'-י'
משחק יום ב

 אעומר ז-ח בנים
ה

18:45-20:05 
16:00-17:20

20:15 
 אפשרות הזנה לפני17:301900

החוג
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עלות )בש"ח(שעהיוםמאמנת העלנבחרת כדורשת

20:30-22:001300דאליה נחושתןנשים +16

20:00-23:002000אדפנה אשכול 232

עלות חוזריםשעות ימיםמאמן עלקבוצה
 AFTER SCHOOLשמעו משהו)בש"ח(

מועדוני חינוך חברתי

זה בנווה אשכול 15:00-17:0017:301600א, ב, ד, המאורז-י 
אפשרות להזמין הזנההיציאה מביה"ס

כל שעות מאוריא-יב 
זה בנווה אשכול 1600הפעילות

אפשרות להזמין הזנההיציאה מביה"ס
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 AFTER SCHOOLעלותחוזריםנוסעיםשעהיוםמדריכת העלקבוצה

מועדוני חינוך חברתי

1000איןאין16:30-17:15גמורן אביטלגן חובה

1000איןאין17:30-18:15גמורן אביטל*גן חובה

אפשרות הרשמה למועדון ילדים והזנה 16:30-17:2016:1017:201900ב+דמיכאלהא-ב
מסיום הלימודים עד תחילת החוג

17:30-18:3017:0018:451900ב+דמיכאלהג-ד

18:30-19:3018:0019:501900ב+דמיכאלהה ומעלה

*  גן - קבוצה שניה! רק במקרה שהקבוצה הראשונה מתמלאת

מגיעים לחוג התעמלות, 
מתחילים סדר אימונים, עובדים 

על כוריאוגרפיה ומפציצים במופע 
סיום מרגש.

מגיעים לחוג התעמלות, 
האולם מוקף מכשירים 
והילדים מתרוצצים 

לכל עבר 

מיכאלה סופר על! 
אתם תדאגו להגיע 

והיא תדאג לכל השאר.

תגידי מיכאלה יש 
מצב את מלמדת 

אותי לעשות סלטה 
אחורית?
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־חוזנוסעיםשעהיוםמדריך עלקבוצה
רים

עלות 
)בש"ח(

AFTER SCHOOL 

מועדוני חינוך חברתי
שמעו 
משהו..

מועדון / 16:20-17:20בפבלו רבינוביץשחמ א-ו
17:301300ישובים

אפשרות הרשמה למועדון 
ילדים והזנה מסיום 

הלימודים עד תחילת החוג
שחמט יסודי 

 שחמט ז'
ומעלה

 גפבלו רבינוביץ
ה

14:00-15:50 
17:30-19:00

ביה"ס / 
ישובים

16:00 
נוער 19:001900

ומתקדמים

בוגרים1300איןאין18:00-20:00גפבלו רבינוביץשחמטליג

  

שמעו משהועלות )בש"ח(חוזריםנוסעיםשעהיוםמדריך העלקבוצה

 המועדון
הפתוח

פבלו רבינוביץ

 א
 ב
 ג
ה

17:30-20:10 
16:00-19:00 
14:00-20:00 
17:30-20:10

לפי הקווים 
הקיימים

20:15 
19:00 

 אין
20:15

ללא הגבלה בהגעה1000

חברות במועדון הליגה1300

 מועדון לכל אוהבי השחמט- בוגרים, ילדים ונוער. 

שחקן בחוג זכאי להיכנס בחינם למועדון למשך כל שנת הפעילות.

ניתן להרשם רק למועדון.

נבחרת לליגה ג' תבנה על ידי המאמן. 

המחיר כולל כרטיסי שחקן.
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 AFTER SCHOOLשמעו משהותו רביעיתו שלישיתו שניתו ראשון

מועדוני חינוך חברתי

כלי קשת ופסנתר בלבד3000גן חובה-כיתה ג45 דקשיעור יחידני

אפשרות הרשמה למועדון 
ילדים והזנה מסיום הלימודים 

עד תחילת החוג

3600רב גילאי45 דקשיעור יחידני

4800רב גילאי60 דקשיעור יחידני

בקונסרבטוריון או בדיונה2200גן חובה-כיתה א45 דקטרום כלי

2200מקהלה
עשרה אחוזי הנחה לתלמידי 

הקונסרבטריון - קבלה על בסיס 
השמעה

תזמורת/
הרכב

2200
עשרה אחוזי הנחה לתלמידי 

הקונסרבטריון - קבלה על בסיס 
השמעה

 תורת
המוזיקה

התשלום עבור נרשמים אשר אינם 2200
תלמידי הקונסרבטוריון

   

.תלמידי הקונסרבטוריון המשתתפים התוכנית הנגינה בביה"ס פטורים מתשלום על תכנית הנגינה הבית ספרית

השאלת כלי - 30 ₪ בחודש

ישנו תקנון נפרד למוזיקה אשר יימסר במעמד ההרשמה    

  ההשתפות בתזמורת הקונסרבטוריון ובמקהלה מוכרת במסגרת שעות המחויבות האישית לטובת תעודת

בגרות חברתית. )רלוונטי מגילאי י'-יב'(

כלי הקשה ותופים

גיטרה

פיתוח קול

כינור

צ'לו

קונטרבס

טרומבון

בריטון

קרן יער

פסנתר

אקורדיון

חלילית

חליל צד

קלרינט

חצוצרה

פיציקטו תכנית הקונסקבטוריון לגילאי 5-9 -
 חשיפה ולימוד מוזיקה אשר פותח לילדים את הדלת

לעולם המוזיקה
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עלות חזורהלוך שעהיוםמורת עלשם הקבוצה
)בש"ח(

שמעו 
משהו

 AFTER

SCHOOL 

מועדוני 
חינוך חברתי

 גיל הרך - 3.5-4
גיל הרך - גן חובה

 16:45-17:30האור לוי
לא רלוונטי1000₪ללאללא 17:30-18:15

לא רלוונטי18:40-20:1020:15האור לוישלב 6 - היפ הופ

 אימית שלב 1 - קלאסי
15:202000מביה"ס13:30-14:30ה

אוכל אחרי 
החוג או 
המתנה 
להסעה

14:30-15:00

 בגלישלב 2 - קלאסי
16:10200014:00-14:30מביה"ס14:50-16:00ד

 בגלישלב 3 - קלאסי
16:00-17:2017:30200014:00-14:30ד

שלב 4
 ימית-קלאסי
 ימית-קלאסי
אור-היפ הופ

 א
 ה
ה

14:30-16:00 
14:40-16:00 
13:30-14:40

16:10290013:00-13:30

שלב 5

ימית-קלאסי    
שרון-מודרני     

 אור היפ-הופ
גלי-ג'אז קלאסי

 א
 ד
 ה
ה

16:00-17:20 
16:00-17:20 
14:30-16:00 
16:00-17:20

17:303800

מתאים 
למועדון! 
בייחוד 
כיתות ו

זמינים

שלב 6

 ימית-קלאסי
 גלי-קלאסי

 שרון-מודרני
 גלי-קלאסי

אור-היפ הופ/ ג'אז

 א
 ב
 ד
 ד
ה

17:20-18:50 
17:20-18:50 
17:20-18:50 
18:50-20:10 
18:40-20:10

19:00 
19:00 
19:00 
20:15 
20:15

לא רלוונטי4300

שלב 8

 שרון - מודרני
 שרון- קומפ
 גלי- קלאסי
 גלי- קלאסי

 שרון - מודרני
ימית- קלאסי

 ב
 ב
 ב
 ד
 ד
ה

16:00-17:15 
17:15-18:30 
18:50-20:10 
17:20-18:50 
18:50-20:10 
17:20-18:50

20:15 
20:15 
19:00

לא רלוונטי4800
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עלות )בש"ח(חזורהלוך שעהיוםמורת עלשם הקבוצה

17:20-18:5019:001400באור לויהיפ הופ ו-ז

 היפ הופ ח-י
)אופציה יא-יב

18:50-20:1020:151400באור לוי

1200איןאין20:15-21:15דאור לויאירובי נשים +16

13:30-14:401400האור לויהיפ הופ כיתה ה

עלות )בש"ח(שעהיוםקבוצה

500 ₪ 20:30-22:30אאיה אשכול בוגרים

1300 17:20-18:50₪אאיה אשכול ילדים ונוער
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הראש שלכם ודמיון שלכם, ההדרכה של סטודנטים להנדסת מכונות בעלי רקע בהדרכת ילידם 
ונוער. מדפסת התלת מימד של מרכז חלו"מ, מגשימה את הרעיון של להפוך חלום למציאות.

וזאת לא קלישאה, זה קורס!

קרני הלייזר מסביבכם, גלגלי המוח עובדים ומכונת הלייזר של מרכז חלו"מ מבצעת חיתוכים 
מדוייקים. כבר יצרתם את המודל והוא שמור יפה בקובץ ממוחשב. עכשיו תורה של מכונת הלייזר 

כוכבת סופר על בפני עצמה להתחיל ולתת עבודה – התוצאה מהפנטת! 

.ARDUINO קורס לכתיבת תכנות בקרים באמצעות מערכת הנקראת
תכנות היא מילת קוד למחשבה יצירתית, מעמיקה ומפתחת. זהו תחום חדש שמרכז חלו"מ פותח 

דלת ועכשיו... השמיים הם הגבול! 

כאן כדור הארץ מדבר : "חזרו אליי בבקשה!!!"
סליחה אבל יש לנו תכנון מערכת מגורים לאנושות על המאדים על הראש...

לנווט, לייצר ולתכנן מערכת אנושית במאדים.
יצירתיות היא אינסופית... וכוכבי העל שלנו יידעו לנווט ולייצר מודל מגורים מטורףף

מומחי סייבר, מובילי טכנולוגיה, משולבי תפקידי מפתח טכנולוגיים. 
מומחי מומחי סייבר  |  פוטנציאל מנהיגות  |  תפקידי מפתח טכנולוגיים  |  מובילי טכנולוגיה.

גיל, בת 15 – מפתחת סטארט אפ ו..בייביסיטר.
ככה זה כשאתם חלק מנוער יוניסטרים. אתם מממשים את פוטנציאל החלומות היצירתיים שלכם 

ומקבלים כלים, ליווי והדרכה להפיכת הרעיונות שלכם לסטארט אפ חי ובועט משלכם.
נוער במגזר העסקי  |  חינוך ועשייה חברתית  |  שינוי חברתי & סטארט אפ  |  הגשמה  |  יצירתיות.

חדשנות למידה ומצוינות
חלמתם שבאחה"צ שגרתי תוכלו לתכנן מערכת מגורים אנושית למאדים??!!??

או ללמוד לשרטט כל מה שעולה בדמיונכם ומדפסת תלת מימד תקים אותו לחיים??!!??
או ללמוד איך לכתוב תכנות בקרים על ידי מערכת ממוחשבת? מהה? איך? ARDUINO... נדבר על זה.

כוכבי העל שלנו ילמדו עיצוב ותכנון מוצרים בדומה לחברות הייטק מובילות בתעשייה.
הם גם ירכשו ידע טכנולוגי מתקדם, ויבצעו פרויקטים משותפים עם משקיעים בתחום היזמות.

בהמשך ישתתפו בתחרויות ארציות ויהיו חלק מטכנולוגיה מתקדמת ונגישה לכולם.
עלות הקורס הינה לפי סבסוד של סל מדע.

שזה אומר- תכנון בתלת מימד!! 
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שמעו משהועלות )בש"ח(חוזריםנוסעיםשעהיוםסדנה

 תכנון בתלת
מימד ד-ו

אפשרות הרשמה למועדון ילדים והזנה 16:10750מועדון / ביה"ס14:45-16:00ב
מסיום הלימודים עד תחילת החוג

 תכנון בתלת
מימד י-יב

אפשרות להזמין הזנה17:30750ביה"ס16:00-17:30ב

 תכנון בתלת
מימד א-ג

אפשרות הרשמה למועדון ילדים והזנה 15:20750ביה"ס13:45-15:10ה
מסיום הלימודים עד תחילת החוג

 תכנון בתלת
מימד ז-ט

אפשרות להזמין הזנה17:30750ביה"ס16:00-17:30ה

אפשרות הרשמה למועדון ילדים והזנה 16:10750ביה"ס14:50-16:00בלייזר א-ג
מסיום הלימודים עד תחילת החוג

אפשרות להזמין הזנה17:30750מועדון / ביה"ס16:00-17:30בלייזרי ז-ט

אפשרות הרשמה למועדון ילדים והזנה 15:20750מועדון / ביה"ס13:50-15:10הלייזר ד-ו
מסיום הלימודים עד תחילת החוג

אפשרות להזמין הזנה17:30750ביה"ס16:00-17:30הלייזר י-יב
 המשימה

מאדים ז-ט
אפשרות להזמין הזנה17:30750ביה"ס16:00-17:30ד'

שמעו משהועלות )בש"ח(חוזריםנוסעיםשעהיוםקבוצה

ניצני ממר"מ
 קבוצה

ממשיכה יא'-יב
17:30-20:00ה

חינם/ שולם בשנה 
שעברה עבור 

שנתיים
ימוקם בכיתות ביה"ס

ניצני ממר"מ
500 ₪ תשלום 17:30-20:00הקבוצה חדשה

אחד עבור שנתיים
שני המפגשים באותו היום אך עם מדריך 

שונה
אנשי קשר: גיל קרסיק ואשחר רינו

מדריכת קבוצה
עלות חוזריםנוסעיםשעהיוםעל

שמעו משהו)בש"ח(

קבוצה ממשיכה משנה 17:30-20:001100המעיין צוויגיוניסטרים
קודמת

קבוצה חדשה ח'-ט'16:00-19:001100המעיין צוויגיוניסטרים

ימוקם במרכז חלו"מ 

אנשי קשר: מעיין צוויג ואשחר רינות
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שמעו משהועלות )בש"ח(שעהיוםמדריכת העלחוג

200 לחודש08:00-09:15איפעת ברקוביץיוגה

200 לחודש19:00-20:15איפעת ברקוביץ יוגה

10:00-12:00במוזה בדיונה - מועדון ותיקים

משחקיה+מדיה+יצירה 100 לחודש16:30-18:00בחוגי נוער- נוער מפעיל חוגים
לילדי חובה א+ב

ללא16:30-19:30גחולצה כחולה - תנועות נוער

פעילות מדריכים.ללא19:30-21:30גחולצה כחולה - תנועות נוער

ילדי טרום חובה16:30-17:152200דטרום כלי 

ילדי גן חובה17:30-18:152200דטרום כלי

ילדי טרום חובה16:30-1000 17:15דאור לויטרום מחול

ילדי גן חובה17:30-18:151000דאור לויטרום מחול

18:30-19:301300דאור לויארוביק - כושר נערות

19:45-21:001300דאור לויארוביק - כושר נשים

19:30-22:00דמוזה בדיונה

10:00-12:00ה

משחקיה+מדיה+יצירה 16:30-18:00החוגינוער
לילדי ג+ד

20:00-00:00הזולה בדיונה- מועדון נוער פתוח

ג'ודו לקטנטנים
)טרום חובה+ גן חובה(

16:15-17:001000גאוריאל אונר
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שמעו משהועלות )בש"ח(חוזריםנוסעיםשעהיוםקבוצה

אפשרות להזמין הזנה16:101250ביה"ס14:40-16:00דה שטח

אפשרות להזמין הזנה16:101250ביה"ס14:40-16:00דו חוויה

אפשרות להזמין הזנה17:301250ביה"ס16:00-17:30יתואם בהמשךז טבע

אפשרות להזמין הזנה17:301250ביה"ס16:00-17:30יתואם בהמשךח אדמה

1250יתואם בהמשךט

גבייה על טיולים ומסעות תערך בנפרד. מסעות-300 ₪, טיולי סופ"ש-150 ₪

קבוצה קטנה ואינטימית של גילאי ז' ומעלה באווירה שבטית בה יש לכל אחד ואחת את מקומו הייחודי בקבוצה.

המפגשים מתרחשים אחת לחודש בטיול סופ"ש מרתק.

פעם ראשונה שנפתחת קבוצה כזו בדרום, והם הגיעו אלינו!
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עלות חודשית )בש"ח(הזנהחוגיםימיםכיתות

550ישפעילות תוכן עם מדריכיםא-הד-ו

320ישפעילות בהנחיית מדריכים3 ימים נבחרים בשבועחצי פומלה

מתוך כבוד והערכה רבה אנו מזכירים שמסגרת המרכזונים בקיבוצים נבחרים פתוחה לכולם ותשמח לקבל את ילדיכם לאורך 
השנה ובחופשים. פרטים נוספים והרשמה דרך הישוב המפעיל.

קלמנטינה

תפוז

עלות חודשית )בש"ח(הזנהחוגיםימיםכיתות

א-ב
א'-ה' + 10 ימים מלאים 

670יש2 חוגי העשרהבחופשים

עלות חודשית )בש"ח(הזנהחוגיםימיםכיתות

703יש2 חוגי העשרהא-הג

420ישפעילות בהנחיית מדריכים3 ימים נבחרים בשבועחצי תפוז

פומלה

זה פה - מרכז קהילתי אשכול גאה להציג בפניכם את הפירות המתוקים שלנו!
מועדונים ילדים משולבי פינות משחק ופינות צ'ילאאוט כיפיות!

המועדונים ייאפשרו הרשמה לשבוע מלא או לשלושה ימים.

המועדונים יותאמו לטווחי הגילאים השונים, לצרכים ולרצונות הורים וילדים.

המועדונים יופעלו חמישה ימים בשבוע עד השעה 16:00

מועדוני AFTER SCHOOL משתלבים וערוכים לקליטת התלמידים בכל מיני וריאציות שונות וכמובן מתואמים עם מערך 
ההסעות והחוגים
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גילאי ח’-יב’         נפגשים בימי רביעי בין השעות 16:00-18:45         עלות: 800 ₪  
בהובלת והנהלת הבמאי יעקב אמסלם.
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אשחר רינות 
מנהל חוגים וספורט

eshchar@erc.org.il
054-6644131

דנה שביט
מנהלת לישכה

Eshkol@matnasim.org.il
08-9479227

מיכל עוזיהו
מנהלת מרכז קהילתי

michalu@matnasim.org.il
055-6631558

מרכז קהילתי 
08-9479225

ישראלה שטיין 
מנהלת הקונסרבטוריון 

conservatory@Eshkol.matnasim.co.il
08-9929166

דנה אג'מי
dana509053@gmail.com

050-7999044

אורית הרשטיג
מזכירת הקונסרבטוריון 

08-9929166

איה אלטמן 
מנהלת הדיונה

054-  ayaaltman2@gmail.com
08-6335754

לימור אור 
אחראית קייטנות וצהרונים
dunaeshkol@gmail.com

050-5402975

לימור אילת 
רכזת משאבים

limore@Eshkol.matnasim.co.il
054-3025182

דגנית לבנון
מנ   הלת מדור ילדים ונוער 

dganit@nhs.org.il
058-4396150

ספיר אלבז 
מזכירת מרכז קהילתי

sapir@eshkol.matnasim.co.il
08-9479225

עומרי קדמן 
מנהל מדעים וטגנולוגיה 

omri@Eshkol.matnasim.co.il
052-3964341

ליטל אוזן אמסלם
מנהלת תרבות

tarbut@eshkol.matnasim.co.il
052-2902183
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קוזי
שור } עיצוב גרפי: טליה 

ט: לירז לביא ע
קונספ

ת 
טינג ובניי

קופיריי


