
2018-2019 תשע"ט

אמנות לחיי�אמנות לחיי�



תושבי� יקרי�,
תחושת שליחות ולקיחת אחריות היא זו המניעה את הצוות המקצועי של יד חרי� 

לפעול ולהנגיש את החינו
 לאמנות ולתרבות עבור תושבי מטה יהודה. השנה מרכז 
האמנויות יד חרי� ממשי
 את מגמת הצמיחה ההתחדשות 

והחדשנות ומציע מענה רחב של אפשרויות ופעילות במגוו� תחומי�.
• הקונ�רבטוריו� מתרחב בעוד תזמורת ונפתח לכלי נגינה נו�פי�.

• מחלקת המחול מטפחת מ�לול למצוינות.
• מחלקת האמנות מרעננת את פניה ומציעה מגוו� פעילויות.

• מחלקת האקרובטיקה ממשיכה לפעול באול� ה�פורט בשריגי� והשנה יפתח
  מ�לול תחרותי.

• מחלקת התיאטרו� ממשיכה לגדול והשנה נפתחת קבוצת נוער.
• במחלקת המבוגרי�, נו�פו קור� באיור ורישו� דיגיטלי וקור� ליצנות רפואית.

• בשלוחות ההר, גיזו ועדול� נית� למצוא פעילויות נו�פות במגוו� תחומי�.
נשמח  לראותכ� לוקחי� חלק ומצטרפי� לעשייה המבורכת. 

בהזדמנות זאת ברצוני לאחל שנה טובה ופעילות משמעותית לכל הבאי� בשערינו.
בנימה אישית, דלתי פתוחה ואני נכו� לשמוע על כל יוזמה שיכולה לקד� את 

החינו
 לתרבות ויצירה ולהפו
 את האמנות לדר
 חיי�.

תושבי� יקרי�!
האומנות היא בת חירות, ההכרח הרוחני ולא הצור
 הגשמי הוא שמחוקק לה
את חוקיה. ג� השנה אנו שמחי� להציע לכ� מגוו� רחב של חוגי� ומפגשי� 

בנושאי� מגווני� שנועדו להעשיר את עולמכ� הפנימי.
יד חרי�, מרכז האומנויות המועצתי מ�פק �ביבה תרבותית המותאמת לכל גיל.
בהזדמנות זו ברצוני לאחל הצלחה ולקבל אלינו בשמחה את שגיא קליי� מנהל  

יד חרי�, בטוחני כי שגיא יוביל ויקד� את יד חרי� למחוזות חדשי�. 
כמו כ�, שלוחה תודתי והערכתי לכל צוות יד חרי� ולעמותת יד חרי�.
אני מזמינה אתכ� לקחת חלק במגוו� הרחב המוצע לכ� בחוברת זו.

 

מנהל יד חרי�

מנהלת מחלקת תרבות

בברכה,
קליי� שגיא

מנהל יד חרי�

מאחלת לכם שנה טובה!
שנה של פעילויות והתנסויות חדשות.

יוכי פחימה
מנהלת מחלקת תרבות ותרבות תורנית



א. כללי:
   רישו� מוקד� יתבצע בי� התאריכי� 21.6.18-31.8.18 ויזכה בהנחה של 5%.

•  פתיחה ו�גירה של חוגי� מותנית במ�פר המשתתפי�.
•  על התלמיד להגיע לכל הפעילויות לאור
 השנה, למעט מקרי מחלה ואירועי�  

   חריגי�.
•  הנהלת יד חרי� תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה, לשנות ימי� ושעות פעילות, 

.
   לבטל או לאחד חוגי� ולהחלי� מדרי
 במקרה הצור
•  במקרה של ביטול חוג ע"י יד חרי� יוחזר החלק היח�י של התשלו� לנרשמי�.

•  ההנהלה רשאית להפ�יק פעילות של משתת� עפ"י שיקול דעתה, א� הוא פוגע
   בפעילות השוטפת ו/או נעדר ללא �יבה מוצדקת.

•  אנו מתחייבי� למינימו� 36 מפגשי� שנתיי� לנרשמי� מחודש �פטמבר.
.
•  פעילות יד חרי� מותאמת ללוח החופשות של משרד החינו

ב. אופ� תשלו�:
•  התשלו� לחוגי� יתבצע באמצעות כרטי� אשראי, המחאות או במזומ� מראש לכל 

   שנת הפעילות.
•  נית� לשל� דר
 מזכירות המחלקות, פרטי יצירת קשר ב�ו� החוברת.

ג. ביטול השתתפות בחוג:
•  בקשה להפ�קת פעילות תעשה עד ה-20 לכל חודש, הבקשה תטופל א
 ורק
   לאחר מילוי טופ� ביטול במזכירות יד חרי� או אצל רכזת השלוחות, הודעה 

   למדרי
/מורה השיעור לא תיחשב כהודעה תקפה.
•  ביטול חוג מחויב בתשלו� מלא של אותו החודש הלועזי.

   התלמיד זכאי להשתת� עד �ו� החודש.
•  בקשות להפ�קת הפעילות בחוג יתקבלו עד ה-20.03.2019 בלבד! לאחר 

   התארי
 הנ"ל יחויב המשתת� עד �ו� השנה.
•  במידה וחוג לא יפתח משיקולי המרכז, יוחזר הכ�� במלואו לנרש�.

•  אי� ביטול והחזר כ�פי� רטרואקטיבית.

ד. נהלי� לגבי ביטול והחזר שיעורי�:
•  שיעורי� פרטיי� נית� לבטל עד 24 שעות לפני מועד השיעור, בהודעה 

   למורה/מדרי
 וזאת עקב �יבה מוצדקת בלבד.
•  במקרה של ביטול שיעור מצד המורה (פרטי או קבוצתי), יוחזר השיעור 

   בדרכי� הבאות:
   - המורה רשאי לקבוע שיעור החזר מאחד מימי הפעילות של המרכז ו/או באחד

.
      מימי החופשה של מערכת החינו

   - המורה רשאי להארי
 זמ� שיעור פרטי או קבוצתי למש
 מ�פר מפגשי�, כ

      למשל תו�פת של 15 דקות במש
 3 שיעורי� שווה לשיעור נו�� של 45 דקות.
•  מועדי� אפשריי� להחזר יקבעו בהודעה מראש ע“י המורה.

    במידה והתלמיד לא יממש את שיעור ההחזר המורה לא יחויב להחזר נו��.
    במידה ונקבע שיעור החזר ביו� שאי� ה�עות (למשל חופשת חג), ההגעה

    והחזרה היא באחריות התלמיד והוריו.

נהלי הרשמה



ה. הנחות:
•  תלמיד יהיה זכאי ל–10% הנחה בהשתתפות ביותר מחוג אחד, בכפו� לעלות

    כל אחד מהחוגי� מעל 200 ₪.
•  תלמיד הלומד שני שיעורי� פרטיי� במחלקה למוזיקה ייקבל 25% הנחה 

    מהמחיר המלא על שיעור פרטי נו��, הזול מביניה�.

ו. ה�עות:
•  רישו� למער
 הה�עות של יד חרי� חל בעת הרישו�.

•  הה�עות תצאנה מבתי ה�פר של המועצה בלבד ובתו� יו� הלימודי�. 
   הפיזור בה�עות הקבוצתיות בהתא� ללוח הה�עות של יד חרי�.

•  הה�עות בתחו� יישובי המועצה מטה יהודה בלבד ועל פי מ�לולי הה�עות 
   המאושרי� על יד ההנהלה ומחלקת התחבורה.

•  אי� ה�עות בשלוחות יד חרי�.
•  תלמיד שלא מגיע לה�עה מחויב להודיע מראש למזכירות יד חרי�.

•  אי�ו� והורדת תלמידי� יעשה רק מתחנת ה�עה מאושרת ומו�דרת.
•  פיזור מיד חרי� בשעה 16:30 הינו על ב�י� קווי� של תיכו� הרטוב ובאחריותו. 

   עליה לה�עות אלו מותנית במקו� פנוי ובקו הקיי�.
•  בימי� שבי� ה-10 ביוני ל-30 ביוני, כאשר הלימודי� בבתי ה�פר התיכוניי� 

   ובחטיבות הביניי� מ�תיימי�, תתבטל הה�עה של השעה 16:30.
•  באחריות התלמיד לצאת מיד בתו� השיעור לה�עות הפיזור באזור ה�ובה.

•  פתיחת קו לה�עה מותנית במ�פר מינימו� של תלמידי�.

לוח חופשות תשע"ט
ראש השנה            9-11.9.18

יו� כיפור                  18-19.9.18
�וכות              23.9-2.10.18     

חנוכה                      4-10.12.18 
פורי�             20-22.3.19
פ�ח             11-27.4.19

ערב יו� השואה         6.5.19 לימודי� עד לשעה 18:00
ערב יו� הזיכרו�         7.5.19 לימודי� עד לשעה 18:00

יו� הזיכרו�                8.5.19
יו� העצמאות            9.5.19

ל“ג בעומר                23.5.19
שבועות                    8-10.6.19

�יו� שנת הפעילות   30.6.19



אני עושה תמיד
את מה שאינני

יכול לעשות,
על מנת ללמוד

כיצד לעשותו
""

(פיקא�ו)

המחלקה
  לאמנות

""

(ויליא� שייק�פיר)

העול� כולו תיאטרו� 
וכול�, נשי� וגברי�,

ה� שחקני�.
כל אחד משחק ש� 

בתורו תפקידי� שוני�
בשבעה גילי�

המחלקה
  לתיאטרו�
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רישו� וציור
 
שיעור המתמקד בהכרת הקו והצורה, תו

התבוננות מעמיקה וכ� בהעברת אובייקטי� 
מתלת-מימד לדו-מימד, ע� אמירה אישית.

עיצוב ופי�ול בנייר
יצירה בעקבות �יפור הילדי� יצרו דמויות 

מתו
 �יפורי� הקרובי� לעולמ�.
הדמות מפו�לת מעי�ת נייר שנכי� בעצמנו 

בטכניקה המותאמת לגיל�, תו
 פיתוח 
מיומנויות של מוטוריקה עדינה, דמיו� 

ויצירתיות.


רות ויצירה בע�
 
התלמידי� יכירו את תכונות הע� דר
ני�ור, שיו� וצביעה. העבודה ע� הע� 

משלבת בתוכה מיומנויות פיזיות ופיתוח 
מוטוריקה עדינה וג�ה.

החוג

רישו� וציור

נגרות

פי�ול ועיצוב בנייר

ד‘ ומעלה

ד‘-ו‘

א‘-ד‘

א‘
ב’

ב‘

א‘

15:30-17:00

15:30-17:00

16:00-17:30

יגבה תשלו�
נו�� חד פעמי
עבור חומרי�
וערכת כלי�

* הזכות לשינויי� שמורה

לימור אליא�
 �ינואני

אלינה ליברטה

א�נת �נדיוק

הערותמדרי
שעותיו�כיתה

אמנות התיאטרו�
חוג התיאטרו� מאגד מגוו� של אמנויות במה תיאטרליות - תיאטרו� פיזי, 

פנטומימה, תיאטרו� מחול, תיאטרו� רחוב, ליצנות, ליצנות רפואית ותיאטרו� קהילתי.
במהל
 השנה התלמידי� יתנ�ו במגוו� האמנויות השונות ויצרו ביחד יצירות בימתיות 
תיאטרליות. חזו� החוג הוא לפתח ולהגשי� את הביטוי האינדיבידואלי של כל תלמיד 

ותלמידה, הילדי� יתרמו מרעיונותיה� ליצירה ולבימוי ההצגות.

החוג

תיאטרו�

תיאטרו� נוער

א‘-ד‘

ה‘-ו‘

ז‘-י‘

ב‘

ב‘

ב‘

15:30-16:30

16:30-17:45

16:45-18:00

מיכל מ�יקה

מזי כה�

מדרי
שעותיו�כיתה

* הזכות לשינויי� שמורה

אמנות

תיאטרו�



תנועות, דיוק
ותזמו�, זאת
ההתעמלות

""

    (שו� ג‘ונ�ו�)

המחלקה
לאקרובטיקה



מתקיי� באול� ה�פורט שריגי�התעמלות אקרובטית

התעמלות היא מיומנות אלגנטית, ויזואלית וא�טטית. מיומנות זו הינה מורכבת וטכנית, 
ודורשת תירגול ואימו� י�ודיי� ומקצועיי�. העו�קי� בה נדרשי� ומפתחי� יכולות גופניות 
ומנטאליות גבוהות. כבר בשלבי הלימוד והאימו� הראשוניי�, אנו מכווני� לשליטה גופנית, 

הבנה קוגניטיבית, אי�ו�, ריכוז ומשמעת גופנית ומנטאלית, תחושת התמצאות במרחב 
(אוריינטציה) ופיתוח יכולות גופניות. האימו� וביצוע האלמנטי� מהווי� חוויה מעצימה, 

מרגשת ומהנה, המעשירה ומחזקת את ההיכרות של האחד את עצמו, יכולותיו וביטחונו 
האישי.

 
 **מחלקת האקרובטיקה של יד חרי� מחולקת לקבוצות על פי גיל ורמת יכולת:

מגמה, עתודה אקרובטית ולהקה מופיעה. הניידות בי� הקבוצות היא על פי התקדמות 
מקצועית. את הקבוצות מאמ� צוות בוגר קור�י מדריכי� ומאמני�**

הקבוצה


הגיל הר

י�ודי צעירי�

י�ודי בוגרי�

נוער

חד שבועי

עתודה

להקה

בהתא� 
לרמה

מקצועית

צוות
אקרובטי�

4-5

א‘-ג‘

ד‘-ו‘

ז‘-י“ב

א‘-ו‘

רב גילאי

רב גילאי

ד‘

א‘
ד‘
א‘
ד‘
א‘
ד‘

א‘

ב‘
ה‘
ב‘
ה‘

17:30-18:15

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

17:30-18:30

15:30-17:30
15:30-17:30
17:30-19:30
17:30-19:30

הערותש� המורהשעותיו�גיל/כיתה

* הזכות לשינויי� שמורה



המחלקה
    למחול

אינני מנ�ה
לרקוד טוב יותר
מא� אחד אחר.

אני מנ�ה לרקוד
טוב יותר מעצמי

""

  (מיכאל ברשניקוב)



חוג התיאטרו� מאגד מגוו� של אמנויות במה תיאטרליות - תיאטרו� פיזי, 
פנטומימה, תיאטרו� מחול, תיאטרו� רחוב, ליצנות, ליצנות רפואית ותיאטרו� קהילתי.

במהל
 השנה התלמידי� יתנ�ו במגוו� האמנויות השונות ויצרו ביחד יצירות בימתיות 
תיאטרליות. חזו� החוג הוא לפתח ולהגשי� את הביטוי האינדיבידואלי של כל תלמיד 

ותלמידה, הילדי� יתרמו מרעיונותיה� ליצירה ולבימוי ההצגות.

החוג

טרו� מחול

מחול צעיר

מחול מודרני

ברייקדאנ�

בלט קלא�י

היפהופ

כיתות ב‘-ג‘

כיתות ד‘-ה‘

כיתות ה‘-ו‘

כיתות ז‘-ח‘

כיתות ח‘-י‘

תיכו�

מתחילי�

ממשיכי�

מתקדמי�

מתחילי�

מתקדמי�

להקה ייצוגית
מותנית

בבחינות כני�ה

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

13:30-14:15

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

13:30-14:30

17:30-18:15

15:30-16:15

16:15-17:15
16:15-17:15
15:15-16:15
16:15-17:30
16:15-17:30
17:15-18:30
15:00-16:30
14:45-16:15

17:30-19:00

14:45-16:15
15:00-16:30
16:30-18:00
16:15-17:00
15:30-16:15
17:00-18:00
15:30-16:30
16:30-17:30
18:00-19:00
17:30-18:30

הערותש� המדרי
שעותיו�רמה/כיתה
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* הזכות לשינויי� שמורה

ג� טרו� מחול
ג� חובה

א‘-ב‘

ג‘-ד‘
ה’-ו‘

חטיבה
תיכו�

ז’
ח‘

ט‘-י‘
מיועד לכל
הגילאי�
כיתה א’

רמה 2

רמה 4

רמה 5

רמה 6

רמה 8

רמה 11

 כיתה ט‘-י‘
כיתה ח‘
כיתה ז‘

י�ודי

חטיבה

להקה
ייצוגית 

ג‘

ג‘

א’

ה‘

ג‘

ד’

ד‘

ב‘
ד’
א‘
ד’
א‘
ד’
א‘
ד’

א‘

ב’
ה‘
ה’

ב‘

ד‘

ב‘
ד‘

מירית קציר

שח� אברה�

אור רזו�

יעלה קשת

נעמה ערבה

אלה מרק

אלה מרק

לימור עינת
שירי כ�

מירב רופמ�
אלה מרק

מירב רופמ�

שירי כ�

לימור עינת

טריי�י מילר

מרווי� קיי�י

טריי�י מילר
מרווי� קיי�י

פוינט 
עד 19:00
פוינט 

עד 17:15



בלט קלא�י
בשיטת האקדמיה האמריקאית

הבלט הקלא�י מהווה ב�י� טכני אית� לכל 
�וגי המחול. חשיבותו מוכחת בב�י� 

היציבה וההתפתחות הגופנית. באמצעות 
הבלט מגיע הרקד� לשליטה מרבית בגופו. 

השיעורי� מאורגני� לפי רמות הלימוד של 
האקדמיה האמריקאית לבלט.

פוינט
שיעור מתקד�, בו לומדות התלמידות 
לרקוד בנעליי� מיוחדות, המאפשרות 

עמידה על הבהונות. מהווה שיעור נו�� על 
הבלט הקלא�י. מגיל 12 ומעלה ע� ני�יו� 

בבלט קלא�י ובהתא� להחלטת המורה.

מחול מודרני
שיעור המשכלל את היכולות הטכניות של 
הרקד�, מפתח תנועתיות, קצב וזרימה של 

הגו�. טכניקות של שחרור מול החזקה 
ותנועה חופשית, המפתחות דמיו� 
ויצירתיות וכ� חיזוק הגו� בתנועה.

ג‘אז
שיעור קצבי, אנרגטי, המשלב טכניקות של 
הפרדת גו� ומגוו� �גנונות - לירי, מודרני, 
פאנקי והיפ-הופ. טכניקות ברמה גבוהה, 

כוח, חיזוק  ויציבה, עבודה על גמישות 
ולימוד קומבינציות מורכבות.

רפרטואר
מיועד לתלמידי� מתקדמי�, המשתתפי� 

במ�לול המלא של לימודי המחול ביד 
חרי�. בשיעור יילמדו קטעי� מתו
 יצירות 

של להקות מחול מוכרות.

ברייקדאנ�
הברייקדאנ� הינו ריקוד אקרובטי הש� 

דגש על דיוק, עוצמה, מהירות, כוח וביטוי 
אישי ומאפשר חוויה חברתית מהנה 

ומעצימה.

היפהופ
שיעור דינאמי, קצבי ו�וח� לצלילי מיטב 

המוזיקה העכשווית. השיעור משלב 
 
�גנונות שוני� מתרבות ריקודי הרחוב, תו

שילוב הפרי�טייל - אלתור ותנועה.
טרו� מחול

שיעור תנועתי מותא� לגילאי ג� חובה 
 
וטרו� חובה. שילוב תנועה יצירתית דר

שימוש בדמיו� מודר
, תרגילי קואורדינציה, 
תרגילי יציבה נכונה, אלמנטי� ב�י�יי� 

מהבלט הקלא�י, הכרת הגו� והכרת 
המרחב תו
 משחקי תנועה.

מחול צעיר
שיעור תנועתי קצבי לגילאי א‘-ב‘ המורכב 
מ�גנונות שוני� להכרות ע� עול� המחול.
הכרת הגו� והמרחב תו
 תנועה ומוזיקה 

מגוונת.
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החוג

מחול ישראלי

רפרטואר

ג‘אז

קבוצת מצויינות

13:15-14:15
14:15-15:30

14:45-16:15

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

17:00-19:30

הערותש� המדרי
שעותיו�רמה/כיתה
ג‘-ד‘

להקה ייצוגית

חטיבה

ב‘-ג‘
ד‘-ו‘

חטיבה ותיכו�

חטיבה ותיכו�

ענבל אלוני

מירית קציר

דריה גולדברג

מורי� מתחלפי�

בשיתו�
להקת ורטיגו

מותנה בהשתתפות
בשיעור טכניקה

באישור
רכזת המחלקה
ללא ה�עות

ג‘

ג‘

ב‘

ג‘



"החלל אינו רחוק בכלל.
זו רק שעה נ�יעה,
א� מכונית
 הייתה

יכולה לנ�וע
ישר למעלה"

""

(�ר פרד הויל, א�טרונו�)

המחלקה
  למדע

וטכנולוגיה



חוג רובוטיקה
הרובוטי� יהיו בקרוב חלק מחיי היומיו� שלנו. הילדי� ילמדו על יכולותיו וחולשותיו של 

הרובוט, כמו ג� במ�גרת תפקידו בחיינו. נתעמק כיצד להביא לפתיחת השער אל המנהיג 
ומוביל הצוות שבי, הפעלת מ�פר מערכי מחשבה בתו
 קבוצה, שיפור יכולות מוטוריות 

עדינות, י�ודות האלקטרוניקה הב�י�ית, עבודה אל מול אפליקציית השליטה ברובוט, 
דרכה יוכלו הילדי� לכתוב ת�ריטי פיקוד תנועה וקול ולתכנ� בעצמ� פקודות פעולה 

חדשות.

רובוטיקה
ד‘-ו‘

ז‘-ח‘

ג‘

ג‘
יהונת� אוחנה

אטיא�
13:15-14:15

14:30-15:30
יד חרי�

* הזכות לשינויי� שמורה

הערותמדרי
שעותיו�כיתההחוג

מדע וטכנולוגיה



המוזיקה מביעה
את שלא נית�
לומר על מה
שאי אפשר

להחריש

""

  (ויקטור הוגו)

המחלקה
  למוזיקה

קונ�רבטוריו� יד חרי�



הרכבי 
ינה
הנגינה בהרכבי המוזיקה מהווה חלק מרכזי ממ�לול הלימוד של הנג�. א� השיעור הפרטי 

הוא לב הלימוד, אז ההרכב הוא הגו�. אנו ביד חרי� מאמיני� שכל נג� צרי
 לקחת חלק 
באחד מהרכבי המוזיקה על מנת להתקד� ולהצליח. אנו יודעי� שהנגינה מעודדת 

ומאפשרת לתלמיד למצות את יכולתו.  בואו להיות חלק מהרכבי�, תזמורות ומקהלות 
על מנת להיות טובי� יותר, מקצועיי� יותר ומוזיקאליי� יותר.

**השתתפות בהרכב מותנית במבחני התאמה מול רכז המוזיקה**

* הזכות לשינויי� שמורה
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הערותהמנצח/מנחהשעותיו�כיתההחוג

תזמורת עתודה

מקהלה צעירה

ביג בנד

הרכב לטיני

הרכב פ�נתר 1

הרכב פ�נתר 2

הרכב כלי הקשה

תזמורת צעירה

הרכב יוצר

תזמורת בוגרת

הרכב רוק
הרכב גיטרות

קלא�יות
הרכב

אינ�טרומנטלי צעיר
אנ�מבל קולי

א‘

א‘

א‘

א‘

א‘

א’

א‘
ב‘

ב‘

ב‘

ד’

ד‘

ד‘

ד‘

ד‘

15:45-18:00

15:30-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

16:30-18:00

16:30-18:00

16:30-18:00
16:30-18:00

15:45-18:00

16:30-18:00

16:00-18:00

16:30-18:00

16:30-18:00

16:00-18:00

16:00-18:00

מת� ד�קל

דות� בראודה

דויד אלפנדרי

אייל יעיש

ברכה עינב

יורי פובולוצקי

עמי בלילטי

אוהד טאוב

דות� בראודה

חגי זהבי

אייל יעיש

עומרי מונטה

שני פוק�מ�

ה‘

ג‘-ז‘

ח‘-י“ב

ז‘-י“ב

ז‘-י“ב

ז‘-י“ב
צעירי�

בוגרי�
ה‘-ו‘

ז‘-י“ב

ז‘-ט‘

ז‘-י“ב

ו‘-ט‘

ז‘-י“ב

ז‘-י“ב



הרכב רוק

הרכב יוצר

בהרכב הרוק עובדי� על רפרטואר רוק 
ישראלי ולועזי, על עקרונות הנגינה ב�גנו� 

הרוק וחיזוק העבודה הקבוצתית (הבנת 
העקרונות להצלחת הקבוצה כיחידה

מוזיקלית).
תזמורת צעירה

תזמורת עתודה

התזמורת תמשי
 את פעילותה זו השנה 
השניה. רמתה החצי מקצוענית מייצרת 
מ�לול המש
 המאתגר את הנגני� ע� 

רפרטואר מתקד� ומגוו� יותר. כ
 בהתא�, 
תזמורת זו מיועדת להופיע במהל
 השנה 

באירועי� המרכזיי� השוני� שיתקיימו ביד 
חרי� וברחבי מועצת מטה יהודה .

התזמורת מהווה המש
 לבוגרי פרוייקט 
הנגינה בבתי ה�פר (שמתקיי� בכיתות ד')

ועל כ� תורכב ברובה מילדי כיתות ה' 
ותהווה ציו� דר
 ראשו� בעול� התזמורות 

המקצועיות.
זוהי תזמורת אזורית לתלמידי כלי 

הנשיפה השוני�.
במהל
 השנה תופיע התזמורת באירועי 
המועצה ובכנ�י משרד החינו
 ארציי� 

לפי דרישה.

תזמורת בוגרת
התזמורת הייצוגית מהווה את חוד החנית 

במ�לול התזמורות הגדולות ביד חרי�. 
התזמורת שואפת למצוינות ומקצוענות 

מלאה. תזמורת זו היא התזמורת 
הייצוגית של מטה יהודה אשר משתתפת 

מקהלת ילדי�באירועי� המכובדי� ביותר.
מקהלת ילדי� בליווי פ�נתר - עבודה על 

רפרטואר שירי� ישראלי�, פיתוח 
היכולת לעבוד בקבוצה וביצוע תו
 כדי 

הקשבה הדדית. מיועד לילדי� שאוהבי� 
לשיר ומחפשי� מ�גרת מהנה וקלילה 

וע� זאת מאתגרת, בה יוכלו לעשות את 
צעדיה� הראשוני� בתחו�.

אנ�מבל כלי קשת
הנגני� עובדי� על רפרטואר קלא�י בכלל 

ולכלי קשת בפרט. 
בהרכב זה שמי� דגש על תיאו� הקבוצה 

תו
 הקשבה מתמדת והתייח�ות מוזיקלית 
ג� לפ�נתר� המלווה. אנ�מבל כלי הקשת 

מורכב מקשתני� צעירי�, פ�נתרני�, 
מלווי� - מורה לפ�נתר ומורה לכינור 

(מנחת ההרכב).

הרכב אינ�טרומנטלי
ההרכב האינ�טרומנטלי עו�ק במוזיקה 

הכלית (ללא שירה) אשר שמה דגש על 
נגינה וירטואוזית ברמה גבוהה של ביצוע. 
רפרטואר ההרכב רחב וכולל ג'אז, פיוז'�, 

רוק מתקד� ועוד.

ההרכב מיועד לנגני� מנו�י� יח�ית 
אשר מתענייני� בתהליכי כתיבה והלחנה. 

ה�גנו� הרחב של ההרכב הינו רוק. 
במהל
 השנה ההרכב יתחבר לפרוייקט 
הלחנה ייחודי ויעלה את תוצריו במופע 

מיוחד ב�ו� השנה. 
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אנ�מבל כלי הקשה
הרכב כלי הקשה מתייח� לעקרונות 

החשובי� של הנגינה - הקשבה הדדית, 
לימוד רפרטואר והכרת כלי הקשה שוני� 
תו
 שילוב ע� מערכת התופי� המוכרת.

אנ�מבל גיטרות קלא�יות
הרכב גיטרות קלא�יות מורכב 

מגיטרי�טי� בלבד. ההרכב עו�ק בהקניית 
מיומנויות מגוונות הנדרשות מגיטרי�ט - 

קריאת תווי� ואקורדי�, יכולת עבודה 
בקבוצה, הקשבה הדדית והכרה של 

רפרטואר מגוו�.

שיעורי 
ינה פרטיי�
השיעור הפרטי הינו ב�י� לימודי המוזיקה. בשיעור הפרטי רוכש התלמיד את המיומנויות 

הנדרשות לנגינה ולשירה. הנג� לומד רפרטואר מגוו� התוא� את רמתו. 
היח� האישי מעניק למורה את היכולת לקד� ולאתגר את התלמיד.

ביד חרי� נלמדי� כלי הנגינה הבאי�:
פיתוח קול

גיטרה קלא�ית / חשמלית / ב�
תופי� וכלי הקשה

כינור וצ'לו
פ�נתר

כלי נשיפה: חליל צד, קלרינט, �ק�ופו�, חצוצרה, טרומבו� ובריטו�.
מחלקה מזרחית: עוד, חליל, דרבוקה, נאי וקמנצ‘ה. 

אנ�מבל ווק�י
בהרכב אנ�מבל ווקאלי הזמרי� עובדי� 

על פיתוח היכולות הקוליות והשמיעה 
המוזיקלית. רפרטואר האנ�מבל כולל 

מוזיקה אמנותית ועממית ישראלית, ג'אז, 
פופ וא� נוגע בעול� הקלא�י. ההרכב 
מקצועי ודורש רצינות מלאה, נוכחות 
קבועה במפגשי� ואהבה רבה לתחו� 

השירה.
*האנ�מבל מיועד לזמרי� שלומדי� 

בשיעורי פיתוח קול פרטיי�.
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אי� גיל
""לנעורי�

(פאבלו פיק�ו)

אמנויות
 מבוגרי�



החוג

�דנת נגרות

רישו� וציור

מקהלת שירה

פילאטי�

מחול מודרני 
לנשי�

איור דיגיטלי
ואנימציה

קפוארה

ליצנות רפואית

מחול מזרחי
 לנשי�

�דנת
לשירת פיוטי�

Life Dance

10 מפגשי�

15 מפגשי�

20 מפגשי�

נית� להירש�
לפע� או
פעמיי�
בשבוע

אלינה ליברטה

רינת לאור

יד חרי�

יד חרי�

ד‘

א‘

ד‘

19:00-21:00

19:30-21:30

ב‘

ו‘

19:30-20:30
20:30-21:30
7:30-8:30
8:30-9:30

שלוחת ההר
קריית ענבי�

יד חרי�

רינת לאור
ג‘

ה‘

19:00-22:00

19:00-22:00

21:00-22:00

20:30-22:00

קרית ענבי�
שלוחת גיזו
כפר אוריה

קרית ענבי�

 יד חרי�
שלוחת גיזו
כפר אוריה

מיקו�שעותיו� 
הערותש� המדרי

* הזכות לשינויי� שמורה

19:30-22:00


אפרת בליי
פיטו�י

שלוחת ההר
צובה 20:30-21:45ג‘

יהונת�
ב� הרוש

שלוחת גיזו
צלפו� 20:30-22:00ב‘

יד חרי�אלכ� גרובר 17:00-20:00ה‘

�וניה
טל�ניקוב

אית�
אולמ�

שלוחת גיזו
כפר אוריה
יד חרי�

ב‘

א‘

א‘

ג‘

21:00-22:00

19:00-20:00

21:00-22:00

אורנה
יד חרי�רוזנבלט 20:30-22:00ב‘

דוד מור�

מירב רופמ�

שלוחת גיזו
כפר אוריה 19:30-22:00ב‘
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רישו� וציור
הצייר הוא המתבונ�, לעתי� הוא מתבונ� על 

תופעות הטבע, לעתי� הוא מתבונ� פנימה 
אל נפשו. עבור הצייר כל קו הוא עול� 

ומלואו, כל הנחת מכחול מ�פרת �יפור. 
בקור� זה נלמד לפתח את ההתבוננות 

שלנו, נלמד לה�תכל בעיניי� של ציירי� 
ונרכוש כלי� וטכניקה בציור ורישו�.

נכיר מושגי� ב�י�יי� בציור: תורת הצבע, 
גוו�-טו�, כת�-קו, אור וצל, קומפוזיציה, 
פרופורציות ועוד. נכיר אמני� ויצירות 

מתקופות שונות, נלמד על זרמי� שוני� 
ו�גנונות שוני� באמנות. נתנ�ה בשימוש 
במגוו� חומרי� ונלמד לפתח את השפה 

האישית שלנו.תינת� אפשרות בחירה לכל 
תלמיד/ה להשתמש בטכניקות מגוונות 

וב�גנונות שוני�. הקור� יכלול בתוכו 
 ,
מפגשי� מיוחדי� כגו�: �יור גלריות מודר

מפגש ע� אמ� מוכר, ציור מודל ועוד...
כל משתת� ייצור תיק עבודות מגוו� 
ומעניי�, נ�יי� בתערוכה שתציג את 

התהלי
 שעברו המשתתפי� ואת 
התוצרי�.

החוג מיועד למתקדמי� ומתחילי� כאחד.

פילאטי�
שיטה לאימו� גופני המלווה בנשימה 

שנועדה לשפר את היציבה ואת התפקוד 
היומיומי. השיטה כוללת �דרה של 

תרגילי� המפעילי� את השרירי�, מייצבי� 
ומאפשרי� לגו� לגיי� את השרירי� 

הנכוני� לכל תנועה. אימוני הפילאטי� 
מתאימי� לכול�, נשי� וגברי� כאחד.

�דנת 
רות

�דנה לשירת פיוטי�

�דנת הנגרות מקנה מיומנויות של נגרות 
הקלא�ית באמצעות פרויקטי� מובני� 

ואישיי�, הכרות והדרכה ע� כלי� ידניי� 
וחשמליי�, עבודה ע� �וגי ע� שוני�, 
לימודי� עיוניי�, שרטוט, תכנו�, וצבע. 

מתאי� למתחילי� ומתקדמי� יחד, אי� 
צור
 בידע קוד�.

�דנה בת 6 מפגשי� ללימוד שירת פיוטי� 
משלל עדות ישראל. 

בפניכ� הזדמנות לחוויה מוזיקלית ייחודית 
ומעניינת של עול� הפיוטי� על שלל צדדיו, 

היופי והעושר של המלי�, המנגינות 
הענוגות, הקצביות וה�וחפות, ושמחת 

החיי�, והקשר של עול� הפיוטי� למחזור 
חיינו כמו ג� למחזור חודשי השנה, עונות 

השנה והחגי�, דר
 מחברי� כמו ר' ישראל 
נג'ארה, ר' יהודה הלוי, ר' שלמה אב� גבירול 
ועוד. את ה�דנה ינחה אית� אולמ� מוזיקאי 
וזמר מנו�ה בוגר המרכז למוזיקה קלא�ית 

מ� המזרח מו�ררה. 
לא נדרש ני�יו� במוזיקה! 

מ�ע בו כל אחד ימצא את הליצ� שבו 
ובעזרתו ייצא לשמח אחרי� בקהילה.

עול� בו הצחוק, ההומור והשמחה תופ�י� 
מקו� נכבד בחיינו.

לימוד טכניקות של אימפרוביזציה תקשורת 
בעזרת בלוני�, ק�מי�, הפעלת בובות, 

�יפורי� וכלי� מוזיקליי�.
ה�דנה כוללת �ימולציה והתנ�ות מעשית 

ע� אוכלו�יות שונות בקהילה.

ליצנות רפואית

קור� הבנוי משני חלקי�: הקניית שיטות 
עבודה וכלי� לאיור דיגיטלי, י�ודות האיור 

צביעה ועריכה דיגיטלית, עבודה ע� 
שכבות, טונליות וקומפוזיציה, עריכת 

�קיצה, בניה ואפיו� דמות. בחלקו השני של 
הקור�  נלמד את עקרונות האנימציה 

ואשליית התנועה, יצירת �טוריבורד 
להעברת �יפור, ולימוד תוכנת הפלאש.

                                                                                                                             

הקפוארה היא אמנות לחימה אפרו 
ברזילאית המשלבת בתוכה ריקוד, לחימה, 

מוזיקה, תנועה, כושר ועוד.  מתחילי� 
בי�ודות האמנות של תנועה וחיזוק הגו�. 
ובהדרגה צוללי� אל תו
 עול� הקפוארה 

המופלא.
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חוגי� לנשי� בלבד
מחול מודרני לנשי� מקהלת שירה

מחול מזרחי
Life Dance

המחול המודרני לנשי� מתאפיי� בריקוד 
המאמא דאנ� – ריקוד שמשלב �גנונות 
מחול שוני� ועבודת גו� עמוקה לשחרור 

הגו� והנפש ממתחי� וחיבור מחדש, 
לשמחה ופתיחת הלב הטבעית שנובעת 

מהגו� המתנועע.

מקהלת הנשי� של יד חרי� – מטה יהודה 
מונה 16 זמרות מיישובי מטה יהודה.                       

למקהלה רפרטואר עשיר המורכב מיצירות 
קלא�יות ועבריות וכמו כ�, עיבודי� לשירי� 
ישראליי� שנוצרו במיוחד עבורה.                                                                                                   

ניצוח וניהול אמנותי: דוד מור�, ליווי 
בפ�נתר: ברכה עינב, והדרכה קולית של 

הזמרת והמנצחת מיכל אוקו�.

בחוג זה נלמד את י�ודות הריקוד המזרחי 
מהצעד הראשו� ועד לריקוד מובנה,

נכיר �גנונות ומקצבי� שוני� ונתנ�ה 
בריקוד חופשי. הנ
 מוזמנת להינות מעול� 

ריקוד עתיק ועוצמתי שיחבר אות
 אל 
האישה שב
 לצלילי מוזיקה אותנטית 

ומוזיקת עול�.
מתאי� לכל אישה, אי� צור
 ני�יו� קוד�.

שיטת פיטנ� לחיטוב וכושר דר
 מחול 
ב�גנונות שוני�, אימפרוביזציה, חופשי 

ומתיחות. 
טיפוח הגזרה בהנאה ושיפור רמת

האנרגיה בחיי היומיו�. 
החוג מיועד לנשי� שאוהבות לרקוד 

ללא צור
 בני�יו� קוד�, ולכל גיל. 
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בשלוש השלוחות
של יד חרי� 

מתקיימי� מגוו�
חוגי�, קור�י�

ו�דנאות בתחומי
אמנות, מחול,

תיאטרו�, מוזיקה,
אקרובטיקה

ואמנויות מבוגרי�.

שלוחות
 יד חרי�

שלוחת גיזו
רכזת: אפרת כה�
  054-4200246     

yadharif.gizo@gmail.com      

שלוחת ההר
רכזת: עירית אלח�יד

  054-4345023     
yadharif.har@gmail.com      

שלוחת עדול�
רכזת: רננה ריכטר

 052-3380655     
yadharif.adulam@gmail.com      

mailto:yadharif.gizo@gmail.com
mailto:yadharif.har@gmail.com
mailto:yadharif.adulam@gmail.com


עיצוב ופי�ול
בנייר אמנות

יגבה תשלו�
נו�� חד פעמי
עבור ערכות

וחומרי�

מוזיקה

16:00-17:30ב‘א‘-ד‘
א�נת גנור

תעוזורד שוויצר

אמנות רב
תחומית
קרמיקה

ד‘-ז‘
ג‘

ומעלה

ב‘

ה‘

א‘

ד‘
14:00-18:00
12:00-20:00

17:40-19:10

12:00-20:30

14:00-17:00

17:00-18:30

גיטרה, ב�

הרכב רוק

פיתוח קול

פ�נתר

ה‘תופי�

ג‘

חליל צד

�ק�ופו�/
קלרינט

ה‘-י“ב

ב‘

ה’

ו‘
ב‘

ד’

א‘

ב‘

אלעד כה�

דניאל �ינצ‘וק

שניר כדורי

יעל איצקובי�‘

דנה לוינ�ו�

אייל יעיש

ב‘ -
מבוגרי�

ב‘ -
מבוגרי�

ב‘ -
מבוגרי�

ב‘ -
מבוגרי�

ו‘ -
מבוגרי�

ד‘ -
מבוגרי�

תרו�
חדר חוגי�

כפר אוריה
בית הע�

שלוחת גיזו

מחול

יעלה קשת

יעלה קשת

טלי ששו�

טלי ששו�

טרו� מחול

בלט קלא�י

ג‘אז

היפהופ

מחול מודרני

א‘-ב‘
ג’-ו‘
ד‘-ו‘

ד‘-ו‘

4-5

5-6

א‘-ג‘

ד‘-ו‘

11:15-12:15

17:00-17:45

17:45-18:30

9:15-10:00

10:00-11:00
ו‘

ו‘

ה‘

16:30-17:15

15:30-16:30
18:30-19:30

כפר אוריה
בית המיי�די�
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שיעורי� פרטיי�-
תיאו� שעה מול
רכזת השלוחה

החוג גיל/מחלקה
מיקו�שעותיו�כיתה 
ש� המדרי

א‘

ה‘

רכזת - אפרת כה�
054-4200246

13:00-16:30
18:15-19:00
14:00-18:00
9:00-12:00
16:30-18:00

16:00-21:00

13:00-20:00

14:00-20:00

רובוטיקה
מדע

יהונת� אוחנהד‘ד‘-ח‘וטכנולוגיה
אטיא�

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

גיזו
בית התרבות

תרו� חדר חוגי� 
במבנה המזכירות



מפגש חוויתי ע� חומר וצבע, פיתוח 
דמיו�, יצירתיות ויכולות אישיות.

בחוג ילמדו הילדי� ליצור, בעבודת ידיי� 
ובעזרת טכניקות שונות, כלי� דקורטיביי� 
ושימושיי� מלבד ההנאה, העבודה בחומר 
מפתחת את הדמיו� והיצירתיות,  היכולות 
המוטוריות וההערכה העצמית. בנו�� יש 
בעבודה בחומר איכות ייחודית, המצליחה 

לפתח אצל הילדי� יכולת ריכוז ורוגע.
החוג מתקיי� בקבוצות קטנות של עד 10 

ילדי� במטרה לתת יח� אישי ותשומת 
לב מרבית לכל אחד ואחת וכדי שיגיעו 
לתוצאות המיטביות המותאמות לגיל�.

אמנות רב תחומית  
חוג אמנות לילדי�/ות יצירתיי� בכיתות ד-ו.

בחוג נכיר את שפת האומנות ונלמד 
מושגי� מעול� הרישו�, הציור והפי�ול. 
ניצור בטכניקות רבות ובחומרי� מגווני�, 
כמו רישו� בקו, ציור בצבע, הדפ�, פי�ול 

בעי�ת נייר ובחוטי ברזל ועוד.
נתבונ�, נדבר, נצייר, נדפי�, נפ�ל, נצבע, 
נתכנ�, נקשקש ובקיצור - נעשה אמנות.

אמנות לחימה יפנית המחנכת לכבוד, 
לערכי�, לביטחו� ולהישגיות.

אימוני ג‘ודו מפתחי� בקרב ה�פורטאי� 
קואורדינציה, יציבות, חוזק, שליטה 

עצמית וחו�� נפשי. זהו ה�פורט 
האולימפי המוביל בישראל.

*ה�בר על תכני החוגי� מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת

הקפוארה היא אמנות לחימה אפרו 
ברזילאית, המשלבת בתוכה בהרמוניה 
מושלמת לחימה, תנועה, אקרובטיקה, 
קצב מוזיקה ועוד. הקפוארה צבעונית, 
מגוונת ומתאימה לכול�, החל מגיל 4 

ועד מבוגרי�.
בחוג נעבוד על חיזוק שרירי הגו�, כושר 

הריכוז, קואורדינציה, חוש קצב, שיווי 
משקל, תו
 שימוש במגוו� אביזרי� וכלי 

נגינה ייחודיי�. 

קפוארהג‘ודו
* הזכות לשינויי� שמורה
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החוג גיל/מחלקה
מיקו�שעותיו�כיתה 
ש� המדרי

* הזכות לשינויי� שמורה
תיאטרו�

תיאטרו�

תיאטרו� ותנועה

לגיל הר

צלפו�מיכל מ�יקה
בית הקהילה

א‘-ג‘

ד‘-ה‘

גיל הר
4-6

ד‘

16:15-17:00

18:00-19:15

17:00-17:45

קרמיקה

אומנויות
לחימה

מבוגרי�

ג‘ודו

קפוארה 

קפוארה 

מחול מזרחי

�דנת פיוטי�
איור דיגיטלי
ואנימציה 

ב‘

ב‘

ג‘

ה‘

21:00-22:00

20:30-22:00

19:00-22:00

�וניה
טל�ניקוב

אית� אולמ�

רינת לאור

טרו�
וג� חובה

4-6

א‘-ב‘

ג‘ ומעלה

17:00-17:45

17:45-18:30

18:45-19:45

20:30-22:00

ד‘
ומעלה

ד‘
ומעלה

א‘

ד‘

17:20-18:05

17:20-18:05

16:30-17:15א‘-ג‘

16:30-17:15

כפר אוריהדניאל הרמ�

אול� �פורט
ביה“� מתתיהו

אול� �פורט
ביה“� מתתיהו

יהונת� 
ב� הרוש

יהונת� 
ב� הרוש

ב‘

18
ומעלה

19:30-22:00 דוד מור�ב‘מקהלת שירה נשי�

כפר אוריה
 כפר אוריה
בית הע�

כפר אוריה
כפר אוריה
בית הע�



שלוחת ההר
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א‘-ד‘מדעי�
16:15-17:15
17:20-18:20

16:45-17:30
18:00-18:45

א‘-ו‘

הייטק לגו

ג� חובה לגו קט

שחמט ומשחקי
חשיבה

אמנותאמנות
רמת רזיאליעל �ולר16:30-18:00ג‘-ו‘רב תחומית

מדרי
 של
חברת ד“ר לגו

מדרי
 של
חברת אטיוד

החוג גיל/מחלקה
מיקו�שעותיו�כיתה 
ש� המדרי

יגבה תשלו�
נו�� חד פעמי
עבור ערכות

וחומרי�

א‘-ג‘ כפר אוריהלגו הנד�י
א‘

א‘

לפי
תאו�

מוזיקה

צובה

צובה

צובה

גבעת יערי�

גבעת יערי�

גבעת יערי�

קריית ענבי�

קריית ענבי�

קריית ענבי�

א‘ -
מבוגרי�

א‘ -
מבוגרי�

א‘ -
מבוגרי�

א‘ -
מבוגרי�

תופי�

גיטרה

קלרינט

פ�נתר

שיעורי� פרטיי�-
תיאו� שעה מול
רכזת השלוחה

א‘

ד‘-ו‘

ד‘-ו‘

בלט קלא�י

היפהופ

א‘-ג‘
א‘

א‘

מחול

טרו� מחול

ג‘אז

4-6

א‘-ב‘

ג‘-ד‘

ה‘-ו‘

א‘-ג‘

ד‘-ו‘

16:15-17:00

17:00-17:45

17:45-18:45

19:00-20:00

16:15-17:00

17:00-18:00
18:00-19:00

19:00-20:00

18:15-19:15


אפרת בליי
פיטו�י

בית הע�
גבעת יערי�

בית הע�
גבעת יערי�

קריית ענבי�

קריית ענבי�

בית הע�
גבעת יערי�


אפרת בליי
פיטו�י

טיילור
מקיוא�

טיילור
מקיוא�

יעלה קשת

ג‘

ג‘

א‘

רכזת - עירית אלח�יד
054-4345023

אירנה גרייבר

אריאל דיקמ�

אלחנ� שמרלוב�קי

א‘

ד‘

החל מהשעה
16:30

*שיעורי� פרטיי� - חליל צד, �ק�ופו�, חצוצרה, טרומבו�, בריטו� 
שיעורי� אלא יפתחו רק במידה ויש מ�פר מינימו� של נרשמי�




רוצי� לבנות �פינת פיראטי�? לערו
מרו� מכוניות מגניב ע� החברי� שלכ�? 

או אולי לשחק בלייזר צ'אלנג' בשיעור 
נלמד על קרני האור?

חוג המתאי� לילדי� �קרני� וחכמי�
האוהבי� לבנות, להמציא ולשכלל,

למתענייני� בעול� המדע, ההנד�ה,
הטכנולוגיה וההייטק.

חוג דו שנתי לכיתות א'- ה'
   בחוג נלמד ונבי� אי
 פועלי� כלי�

ומכונות אות� כולנו מכירי� מחיי היו�-יו�.
   בכל שיעור תבנו בעצמכ� דג� אחר 

מלגו הנד�י ותשכללו אותו.
   בחוג שלנו תשפרו את היכולות שלכ�

לבנות, ליצור ולשכלל בלגו.

אמנות רב תחומית  
חוג אמנות לילדי�/ות יצירתיי� 

בכיתות ד-ו.
בחוג נכיר את שפת האומנות ונלמד 

מושגי� מעול� הרישו�, הציור 
והפי�ול. ניצור בטכניקות רבות 

ובחומרי� מגווני�, כמו רישו� בקו, 
ציור בצבע, הדפ�, פי�ול בעי�ת נייר 

ובחוטי ברזל ועוד.
נתבונ�, נדבר, נצייר, נדפי�, נפ�ל, 
נצבע, נתכנ�, נקשקש ובקיצור - 

נעשה אמנות.

* הזכות לשינויי� שמורה*ה�בר על תכני החוגי� מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת

הייטק לגו

בחוג נכיר את טעמיו הרבי� של השחמט.
בעול� של אינטרנט ותהליכי� שמ�תכמי� 
בנגיעה אחת במ�
 - חוג שחמט מציע ג� 
את הצד השני של המטבע. לעצור, לחשוב, 

להתעמק ולשפר את היכולות. לכבד את 
היריב/ה ולקחת אחריות על המהלכי� 

שאנחנו עושי�.

לגו קט
חוג העשרה לילדי ג� חובה בגילאי 6-5

ילדכ� אוהב לשחק בלגו? בונה וממציא 
דברי� נפלאי�?

בחוג לגו קט של ד"ר לגו מתנ�י� הילדי� 
בפעילות מגוונת של יצירה ובנית דגמי� 

בלגו הנד�י . 
בחוג נפתח יכולות באמצעות תכניות בניה 
ומשחק המעשירי� את עול� הידע ההבנה 

ההמצאה והדמיו�.
הילדי� לומדי� לגלות לחקור לשכלל 

ולפתור בעיות כמו מדעני� צעירי�.

משחקי החשיבה ה� דר
 מהנה ומוכחת לפתח 
מיומנויות רבות כגו�: זיכרו� ויכולת ריכוז, 

תקשורת ועבודת צוות, תכנו� קדימה וקבלת 
החלטות, חשיבה מופשטת ודמיו�.

בחוג נתנ�ה במגוו� עשיר של עשרות משחקי� 
שוני�. נלמד א�טרטגיות ונתנ�ה במשחקי� 

המעודדי� שיתו� פעולה 

שחמט

משחקי חשיבה
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החוג גיל/מחלקה
מיקו�שעותיו�כיתה 
ש� המדרי

תיאטרו�תיאטרו�
מוצא עלית

בית הע� שורש
א‘-ד‘

18:00-19:30ב‘ד‘-ו‘

17:30-18:30א‘
אלינור דוצ‘י

מבוגרי�
מחול מודרני

מחול מזרחי

20:30-21:45

21:00-22:00


אפרת בליי
פיטו�י

�וניה טל�ניקוב

בית הע�
גבעת יערי� ג‘

א‘ קריית ענבי�נשי�



מ�ע בו כל אחד ימצא את הליצ� שבו 
ובעזרתו ייצא לשמח אחרי� בקהילה.

עול� בו הצחוק, ההומור והשמחה תופ�י� 
מקו� נכבד בחיינו.

לימוד טכניקות של אימפרוביזציה תקשורת 
בעזרת בלוני�, ק�מי�, הפעלת בובות, 

�יפורי� וכלי� מוזיקליי�.
ה�דנה כוללת �ימולציה והתנ�ות מעשית 

ע� אוכלו�יות שונות בקהילה.

שלוחת עדול�

נגרות
יצירה בע�

איור ורישו�

רישו� וציור

הרכב קאמרי

הרכב רוק

תיאוריה של
המו�יקה

א‘

ד’

19:30-21:00

19:45-21:15

16:00-16:45

20:15-21:00

ניצ� היימ�

רחל ורטר

רחל ורטר

שניר כדורי

א‘-ד‘

ה‘-י“ב

אמנות

מוזיקה

מחול

תיאטרו�
תיאטרו� צעיר
תיאטרו� י�ודי

מזי עמר

מירית קציר

עתליה
באומר

ד‘-ו‘
ממשיכי�

ד‘-ו‘
15:30-16:30א‘מתחילי�

אלינה ליברטה
חדר אמנות

במתח� הנוער

חדר מוזיקה
במתח� הנוער

חדר �פורט
בי“� האלה

חדר �פורט
בי“� האלה

בי“� האלה

יטקה ביירו�

א‘

ה‘

ה‘

16:00-17:30

17:30-19:00

16:30-17:30

ג‘אז צעיר

ג‘אז י�ודי

ג‘אז נוער

מודרני ט‘-י“ב

טרו� מחול

בלט

א‘-ב‘

‘-ה‘

ו’-ח‘

ט‘-י“ב

4-6
א‘-ג‘

ד‘-ו‘

15:00-15:45

15:45-16:45

17:00-18:00

18:00-19:30

16:15-17:00

15:15-16:15

ב‘

ב‘

ב‘

ב‘

א‘-ג‘

ד‘-ו‘
א‘

14:30-15:30

15:30-16:30

14:00-15:00

החוג גיל/מחלקה
מיקו�שעותיו�כיתה 
ש� המדרי

* הזכות לשינויי� שמורה

ז‘
ומעלה

מתחילי�

מתקדמי�
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יגבה תשלו�
נו�� חד פעמי
עבור ערכות

וחומרי�

שיעורי� פרטיי� במגוו� כלי�: פיתוח קול, כינור, צ'לו, תופי�, פ�נתר, גיטרה, גיטרה ב�,
קלרינט, �ק�ופו�, חליל צד, חצוצרה וטרומבו�. תיאו� מורה ושעה מול רכזת השלוחה

רכזת - רננה ריכטר
052-3380655

*ה�בר על תכני החוגי� מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת

ד‘



מנהל יד חרי�: שגיא קליי�
054-4828639   

 manager-yd@tzora.co.il   

חפשו אותנו ב      – יד חרי� - מרכז אזורי לאמנויות
 www.facebook.com/m.yehudadc

ובאתר      - יד חרי�
m-yehuda.org.il/yadharif

משרד ראשי: פנינה אלו�
 02-9908889   

 o�ce-yd@tzora.co.il    

צור קשר

שלוחת גיזו: רכזת - אפרת כה�
yadharif.gizo@gmail.com    054-4200246   

ימי פעילות: א-ד': 08:30-18:00, ה': 08:30-13:30

המחלקה למוזיקה: רכז - עומרי מונטה, מזכירה - שמרית פורטל
yadharifmusic@gmail.com      02-9908891   

המחלקה למחול: רכזת - שירי כ�, מזכירה – פנינה אלו�  
yadharifdance@gmail.com      02-9908650   

המחלקה לאמנות: מזכירה – פנינה אלו�
 yadharif.art@gmail.com      02-9908643   

המחלקה לאמנויות מבוגרי�: רכזת - ליר� גנו�  050-6657371
adarts.yadharif@gmail.com      02-9908892   

המחלקה להתעמלות אקרובטית: מזכירה - טל אדרי
yadharifmyehuda@gmail.com      02-9908427   

שלוחת עדול�: רכזת - רננה ריכטר
yadharif.adulam@gmail.com    052-3380655   

שלוחת ההר: רכזת - עירית אלח�יד
yadharif.har@gmail.com    054-4345023   
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