
| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.201

אמנות לחיים

19.
20.

אמנות | תיאטרון | אקרובטיקה | מחול | מדע טכנולוגיה | מוזיקה | מבוגרים

חוברת פעילות תש"ף מרכז האמנויות יד חריף ומחלקת ספורט 

www.m-yehuda.org.il
אגף

חברה
וקהילה  באפליקציה מועצה אזורית מטה יהודה

http://www.m-yehuda.org.il/


| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.202| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.203

יוכי 
פחימה

מנהלת מחלקת 
תרבות ותרבות 

תורנית מטה 
יהודה.

קליין שגיא 
מנהל מרכז האמנות "יד חריף"

הורים, תלמידים קהילת מטה יהודה
"צבע הוא המקלדת, העיניים הן ההרמוניות, הנפש היא הפסנתר מרובה המיתרים. 
או אחר, כדי להביא לרטט בנשמה."  זה  נוגעת בקליד  האמן הוא היד שמנגנת, 

)וסילי קנדינסקי(

"יד חריף" מרכז האמנויות של מטה יהודה הינו בית לקהילה יוצרת. השנה בחרנו 
לשיתוף  מרחבים  נייצר  יחדיו  השונים.  האמנות  תחומי  בין  השילוב  את  לקדם 

פעולה בין האמנות למוזיקה למחול לתיאטרון ולמדעים.

נפעל לחזק את הקשר בין מרכז האמנויות לבין שלוחותיו באופן שיאפשר בניית 
קהילה יוצרת ובריאה. זאת מתוך רצון לתת ביטוי וממשות לחזון של משה )מוסה( 
קהילת  עבור  אמצעי  בלתי  למפגש  מרחב  ובתרבות  באמנות  שראה  ז"ל  חריף 

מטה יהודה.
בחוברת שלפניכם תמצאו שפע של אפשריות לבסס את האמנות שבכם כדרך 

חיים- אמנות לחיים.
הפעילות פונה לכלל הקהילה: ילדים, נוער ומבוגרים והיא כוללת מגוון אפשרויות 
להתפתחות מקצועית, להרחבת האופקים, להתרוממות גוף ונפש, ולהתמסרות 
ומלא  מסור  מקצועי,  סגל  הינו  חריף  יד  של  ההוראה  צוות  שונים.  עניין  לתחומי 

תשוקה. אנחנו כאן לרשותכם במתן יעוץ והכוונה. 

בתש"ף נפגשים ב"יד חריף" ליצור יחדיו ולבנות קהילה תוססת.
שנת פעילות פורייה,

בברכה

שעות הפנאי הן השעות לצמוח לפי בחירתנו, 
לבחור את הדרך לחלום, ליצור, לנוע ולהעשיר את עולמנו.

אנחנו גאים להיות שותפים לרגעים יפים אלו.
החוברת טומנת בחובה הבטחה להתרגשות והתגשמות .
ואנחנו נמשיך ללוות אתכם בחוויות שלכם במשך השנה .

בהצלחות ובתוצרים היפים של ההשקעה.
המשיכו לחלום ובגדול.

מאחלת לכם שנה טובה שנה של הגשמות חלומות.

4-6 נהלי הרשמה +
7 לוח חופשות/פעילות +
8-9 מחלקה לאמנות +
10-11 מחלקה לאמניות לחימה +
12-13 המחלקה לתאטרון +
14-15 המחלקה לאקרובטיקה +
16-19 המחלקה למחול +
20-21 המחלקה למדע וטכנולוגיה +
22-25 המחלקה למוזיקה +
26-29 אמנות מבוגרים +
30 שלוחת ההר +
31 שלוחת עדולם +
32-33 שלוחת גיזו +
34-39 המחלקת לספורט מטה יהודה: 

כדורסל | מאמאנט | כדורשת
+
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מרכז האמנויות "יד חריף" רשאי להביא מדריך מחליף בכל עת. חוגים המתבטלים בשל מחלה/ 
מילואים/ מזג אויר יושלמו במהלך השנה. הודעה מסודרת תשלח להורים.

+

במקרה של ביטול שיעור מצד המורה )פרטי או קבוצתי(, יוחזר השיעור בדרכים הבאות:
* המורה רשאי לקבוע שיעור החזר באחד מימי הפעילות של המרכז ו/או באחד מימי 

   החופשה של משרד החינוך.
* המורה רשאי להאריך זמן שיעור פרטי או קבוצתי למשך מספר מפגשים, כך למשל 

    תוספת של 15 דקות במשך 3 שיעורים, שווה לשיעור נוסף של 45 דקות.

+

יממש את  לא  והתלמיד  ע"י המורה. במידה  יקבעו בהודעה מראש  מועדים אפשריים להחזר 
שיעור ההחזר, המורה לא יחויב להחזר נוסף.

+

במידה ונקבע שיעור החזר ביום בו אין הסעות )למשל חופשת חג(, הגעת התלמיד והחזרתו 
באחריות התלמיד והוריו.

+

הודיע  אם  גם  בתשלום  יחויב  כלשהיא,  מסיבה  הנעדר  תלמיד  קבוצתיים  שיעורים  במסגרת 
מראש על היעדרותו.

+

בכל מקרה של היעדרות, חלה חובה על התלמיד ומשפחתו להודיע למורה המלמד ולמזכירות 
מרכז האמנויות/רכזות השלוחות.

+

שיעורים פרטיים:
* במסגרת שיעורים פרטיים ניתן לבטל עד 24 שעות לפני מועד השיעור, בהודעה למורה/

   מדריך וזאת עקב סיבה מוצדקת בלבד.
* ביטול שיעור ברגע האחרון או אי הגעה ללא הודעה למורה, לא תזכה את התלמיד 

   בהשלמת השיעור.
 * תלמיד הלומד שיעור פרטי והחל לימודיו בתחילת ספטמבר, זכאי לכל היותר ל - 3 שיעורי 

    השלמה בשנה. תלמיד שהחל לימודיו בינואר, זכאי לכל היותר ל - 2 שיעורי השלמה בשנה 
    ותלמיד שהחל לימודיו במרץ, זכאי לכל היותר לשיעור השלמה 1 בשנה.

+

מבוגרים: הרשמה לסדנאות ללא אפשרות ביטול. +

| ביטולים והחזרים של שיעורים | נהלי הרשמה

שנת הלימודים תש"ף תחל ב- 1בספטמבר 2019 ותסתיים ב- 30 ליוני 2020.  +
תהליך הרישום למרכז הינו: שליחת בקשת רישום לחוג בצורה מקוונת דרך אתר "יד חריף", 

מזכירות המחלקות ייצרו קשר עם שולח הבקשה לביצוע הרישום וגביית שכר הלימוד.
+

פתיחת חוג מותנית במספר מינימלי של משתתפים. +
הנהלת יד חריף תהיה רשאית, ע"פ שיקול דעתה, לשנות ימים ושעות פעילות, לבטל או לאחד 

חוגים ולהחליף מדריך במקרה הצורך.
+

רישום מוקדם יתבצע בין התאריכים 17.07.19-31.07.19 ויזכה בהנחה של 5% ממחיר החוג. +
פעילות יד חריף מותאמת ללוח החופשות של משרד החינוך. +

תלמיד זכאי לסך של 36 שיעורים במשך השנה, במידה והחל ב-1 לספטמבר. +
+ הצפייה במופעי "יד חריף" במהלך השנה כרוכה בתשלום.

משתתף בחוג יחשב כרשום רק לאחר שסיים תהליך הרשמה )תשלום בפועל(. +
דמי רישום ושכלול על סך 75 ₪ לתלמיד, ייגבו בנפרד בעת הרישום עבור כל נרשם ולא יוחזרו 

למעט במקרה של ביטול החוג ע"י הנהלת יד חריף.
+

התשלום לחוגים יתבצע באחת מהדרכים הבאות: הוראת קבע בכרטיס אשראי, המחאות או 
מזומן מראש לכל שנת הפעילות.

+

התשלום יתבצע מול מזכירות המחלקות. )פרטי יצירת קשר בסוף החוברת( +

בהרשמה מוקדמת תינתן הנחה של 5% הנחה. +
בהרשמה ליותר מחוג אחד למשתתף/ למשפחה, תינתן הנחה של 5%  עבור חוג שני הזול 

מבניהם. בחוג שלישי תינתן הנחה של 10% לחוג השלישי, בחוג רביעי תינתן הנחה של 15% 
לחוג הרביעי ובחוג החמישי תינתן הנחה של 20% לחוג החמישי. במקרה של יותר מחמישה 

חוגים למשתתף / משפחה, תינתן 20% הנחה על כל חוג נוסף, הזול מביניהם.

+

תלמיד הלומד שני שיעורים פרטיים במחלקה למוזיקה, יקבל 20% הנחה על שיעור פרטי שני, 
הזול מבניהם.

+

| כללי

| שכר לימוד ודרכי תשלום

| הנחות

| ביטול השתתפות בחוג

חוג"  "ביטול  מקוון  טופס  שליחת  ע"י  ורק  אך  תעשה  בחוגים  השתתפות  הפסקת  על  הודעה 
שנמצא באתר "יד חריף". יש לוודא קבלת הטופס במזכירות "יד חריף" ו/או מזכירות המחלקות 

/ רכזות השלוחות.

+

הודעה למורה/ למדריך בגין הפסקת הלימודים אינה רלוונטית ולא תיחשב כהודעה תקפה. +

הבקשה תהיה רלוונטית לחודש העוקב לחודש בו נשלחה הבקשה.  +
 – מ  החל  ביטולים  על   .2020 מרץ  לחודש   31– ה  עד  לבצע  ניתן  בחוגים  השתתפות  ביטול 
ללא  גם  אפריל-יוני  חודשים  על  כרגיל  חודשי  חיוב  יתבצע  )ז"א  כספים.  יוחזרו  לא   1.4.2019

השתתפות התלמיד בפועל(.

+

במידה והלימודים יופסקו ביוזמת ההנהלה, התלמיד יחויב בשכר לימוד באופן יחסי עד למועד 
הפסקת הלימודים.

+
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שנה"ל - תש"ף 2020-2019 +

שנה"ל - תש"ף 2020-2019 +

השלמה ל-36  +
שעורים בשנה 
תעשה בימים 

של חופשות בית 
הספר

| לוח חופשות

| ימי פעילות

תאריך עברי תאריך לועזי ימים מועד
יז' באלול 17.9.19 שלישי בחירות

כט' אלול-ב' בתשרי 29.9-1.10.19 ראשון-שלישי ראש השנה
ט' בתשרי-י' בתשרי 8-9.10.19 שלישי-רביעי יום כיפור

יד'  בתשרי-כג' בתשרי 13-22.10.19 ראשון-שלישי סוכות ואיסרו חג
כו' בכסלו-ב' בטבת 24-30.12.19 שלישי-שני חנוכה
יג' באדר-טו' באדר 9-11.3.20 שני-רביעי פורים
ה' בניסן-כ"ב בניסן 31.3-16.4.20 שלישי-חמישי פסח

כו' בניסן 20.4.20 שני מ- 19:00 ערב יום השואה
כז' בניסן 21.4.20 שלישי יום השואה
ג' באייר 27.4.20 שלישי מ- 19:00 ערב יום הזכרון
ד' באייר 28.4.20 שלישי יום הזיכרון
ה' באייר 29.4.20 רביעי יום העצמאות

יח' באייר 12.5.20 שלישי לג בעומר
ה' בסיון-ז' בסיון 28-30.5.20 חמישי-שבת שבועות

שישי חמישי רביעי שלישי שני ראשון חודש/ימים
4 4 4 3 4 4 ספטמבר
3 4 3 1 2 2 אוקטובר
5 4 4 4 4 4 נובמבר
3 3 3 4 4 4 דצמבר
5 5 5 4 4 4 ינואר
4 4 4 4 4 4 פברואר
4 4 3 3 4 5 מרץ
2 2 1 1 2 2 אפריל
4 3 4 3 4 5 מאי
4 4 4 5 5 4 יוני

38 37 35 32 37 38 סה"כ
חופשת חנוכה 

חופשת פסח
איסרו חג סוכות 
חופשת חנוכה 

חופשת פסח

*השלמות*

הרישום למערך ההסעות יתבצע בעת הרישום לחוג )עם הסדרת התשלום לחוג(. +
ההסעות בתחום יישובי המועצה מטה-יהודה בלבד ועל פי מסלולי ההסעות המאושרים על ידי 

מחלקת התחבורה של המועצה.
+

קווי הסעה ייפתחו ע"פ שיקול דעת הנהלת המרכז בהתאם למינימום תלמידים. +
איסוף והורדת תלמידים יעשה רק מתחנת הסעה מאושרת ומוסדרת. +

מזכירות   / לאמנויות  המרכז  למזכירות  מראש  להודיע  מחויב  להסעה  מגיע  שלא  תלמיד 
המחלקות.

+

ההסעות תצאנה מבתי הספר של המועצה ומבתי הספר: נגה, גילה, שעלי תורה ונחשון בלבד 
יום הלימודים. הפיזור ליישובים בהסעות קבוצתיות בהתאם ללוח ההסעות של מרכז  ובתום 

האמנויות.

+

פיזור מיד חריף בשעה 16:30 הנו על בסיס קווים של תיכון הרטוב ובאחריותו. עלייה להסעות 
אלו מותנית במקום פנוי ובקו הקיים בלבד. בימים בהם מתקצר יום הלימוד בבית הספר, הסעה 

זו מתבטלת.

+

בימים שבין ה-10 ביוני ל-30 ביוני, כאשר הלימודים בבתי הספר התיכוניים ובחטיבות הביניים 
מסתיימים, תתבטל ההסעה של השעה 16:30.

+

אין באמור לעיל כדי ליצור חובת הסעה מצד מרכז האמנויות או המועצה. +
באחריות התלמיד לצאת מיד בתום השיעור להסעות הפיזור באזור הסובה. +
תלמיד הזקוק לעזרה כלשהיא עם ההסעות, יש ליידע על כך בעת הרישום. +

בשלוחות "יד חריף": עדולם, ההר וגיזו, לא יתקיימו הסעות. +

| הסעות

הנהלת המרכז לאמנויות שומרת לעצמה את הזכות להפסיק את לימודיו של תלמיד, אשר הפר 
את כללי המשמעת המקובלים במרכז ובשל התנהגות בלתי הולמת.

+

בהסעות- על התלמיד לשבת ולחגור חגורת בטיחות בזמן הנסיעה ולהקשיב להוראות הנהג. +

| כללי משמעת
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| המחלקה לאמנות

"אני עושה תמיד 
את מה שאינני 

יכול לעשות, 
על מנת ללמוד 
כיצד לעשותו" 

)פיקאסו(
מחיר מורה שעות יום כיתה החוג

₪ 246 לימור אליאס 
סינואני

15:30-17:00 ב' ד'-ו' רישום וציור
15:30-17:00 א' עיצוב ופיסול בנייר 

₪ 246
+ רכישת ערכה 

אישית

עוז גינזבורג 15:00-16:15 ד' ג' ומעלה נגרות מתחילים

| המחלקה לאמנות

הזכות לשינויים שמורה +
ישנם חוגי אמנות בשלוחות ראו בחוברת  +

 | ציור ורישום
תוך  והצורה,  הקו  בהכרת  המתמקד  שיעור 
בסגנונות  יציירו  הילדים  מעמיקה.  התבוננות 
השונים  במדיומים  התנסות  תוך  ומגוונים,  שונים 
כגון- גרפיט, פחם, עפרונות צבעוניים, צבעי מים 

ואקריליק.

| עיצוב ופיסול בנייר 
לעצב  שניתן  לשימוש,  וקל  נעים  חומר  הוא  נייר 
ולפסל בו באופן עשיר וייחודי. בחוג נלמד שיטות 
בנייר-מדו-מימד  לעיצוב  מגוונות  וטכניקות 
נייר(.  בעיסות  )פיסול  תלת-מימד  ועד  )קולאז'( 
אישי  יחס  תוך  קטנה,  בקבוצה  נעשית  העבודה 

לכל תלמיד.

חדש!



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2010| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2011

| אמנויות לחימה

מחיר מורה יום שעות כיתה החוג
₪ 180

יהונתן בן הרוש ג'

13:00-13:45 א'-ג'

180 ₪ קפוארה  13:45-14:30 ד'-ו'
 ₪ 190 14:45-15:45 ז'-ט'
 ₪ 180 16:00-16:45 גן חובה

| אמנויות לחימה

אמנות לחימה ברזילאית בעלת שורשים אפריקאים המשלבת בתוכה 
יסודות ריקודיים, אקרובטיקה ומוזיקה.



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2012| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2013

| המחלקה לתאטרון

הזכות לשינויים שמורה +

מחיר מקום מורה שעות יום כיתה החוג
₪ 190

יד 
חריף

מיכל 
מסיקה

15:15-16:15 ב' א'-ד' תיאטרון
₪ 230 16:15-17:45 ה'-ו'
₪ 190 מזי 

כהן

15:45-16:45 א'  שנה א' מתחילים
ז'-ט' משחק לנוער

₪ 210 16:45-18:00 א'  שנה ב' ממשיכים
ח'-י'

| אמנות התיאטרון
הביטוי  את  ולהגשים  לפתח  הוא  החוג  חזון 
האינדיבידואלי של כל תלמיד ותלמידה, הילדים 
ההצגות.  ולבימוי  ליצירה  מרעיונותיהם  יתרמו 
במה  אמנויות  של  מגוון  מאגד  התיאטרון  חוג 
תיאטרליות - תיאטרון פיזי, פנטומימה,  תיאטרון 
ותיאטרון קהילתי. במהלך  מחול, תיאטרון רחוב, 
השנה התלמידים יתנסו במגוון האמנויות השונות 

וייצרו ביחד יצירות בימתיות תיאטרליות.

| המחלקה לתאטרון

"העולם כולו תיאטרון 
וכולם, נשים וגברים, 

הם שחקנים. כל אחד 
משחק שם בתורו 

תפקידים שונים 
בשבעה גילים

 )ויליאם שייקספיר(



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2014| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2015

הפעילות מתקיימת באולם הספורט בישוב שריגים. +
התעמלות היא מיומנות אלגנטית, ויזואלית ואסטטית. מיומנות זו הינה  +

מורכבת וטכנית, ודורשת תירגול ואימון יסודיים ומקצועיים. העוסקים בה 
נדרשים ומפתחים יכולות גופניות ומנטאליות גבוהות. כבר בשלבי הלימוד 
קוגניטיבית,  הבנה  גופנית,  לשליטה  מכוונים  אנו  הראשוניים,  והאימון 
במרחב  התמצאות  תחושת  ומנטאלית,  גופנית  ומשמעת  ריכוז  איסוף, 
מהווים  האלמנטים  וביצוע  האימון  גופניות.  יכולות  ופיתוח  )אוריינטציה( 
של  ההיכרות  את  ומחזקת  המעשירה  ומהנה,  מרגשת  מעצימה  חוויה 
האחד את עצמו, יכולותיו וביטחונו האישי. מחלקת האקרובטיקה של יד 

חריף מחולקת לקבוצות על פי גיל ורמת יכולת: 
מגמה עתודה אקרובטית ולהקה מופיעה.  +
הניידות בין הקבוצות היא על פי התקדמות מקצועית. +
את הקבוצות מאמן צוות בוגר קורסי מדריכים ומאמנים.  +

הערות מחיר מורה שעות יום גיל/כיתה הקבוצה
₪ 165

צוות 
אקרובטים

17:30-18:15 ד' 4-5 הגיל הרך

₪ 321

15:30-16:30 א' א'-ג' יסודי-צעירים
 15:30-16:30 ד'
16:30-17:30 א' ד'-ו' יסודי-בוגרים
16:30-17:30 ד'
18:15-19:15 א' ז'-יב' נוער
18:15-19:15 ד'

₪ 190 17:30-18:30 א' א'-ו' חד שבועי
בהתאם 
לרמה 

מקצועית ₪ 353

16:00-18:00 ב' רב גילי עתודה
16:00-18:00 ה'
18:00-20:00 ב' רב גילי להקה
18:00-20:00 ה'

"תנועות, דיוק 
ותזמון, זאת 
ההתעמלות"
)שון ג'ונסון(

| המחלקה לאקרובטיקה

| המחלקה לאקרובטיקה
הזכות לשינויים שמורה +



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2016| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2017

| המחלקה למחול

| המחלקה למחול

"אינני מנסה לרקוד 
טוב יותר מאף אחד 

אחר, אני מנסה 
לרקוד טוב יותר 

מעצמי"
| בלט קלאסי )מיכאל ברשניקוב(

בשיטת האקדמיה האמריקאית 
לכל  איתן  טכני  בסיס  מהווה  הקלאסי  הבלט 
היציבה  בבסיס  מוכחת  חשיבותו  המחול.  סוגי 
מגיע  הבלט  באמצעות  הגופנית.  וההתפתחות 
השיעורים  בגופו  מרבית  לשליטה  הרקדן 
האקדמיה  של  הלימוד  רמות  לפי  מאורגנים 

האמריקאית לבלט.

| מחול ישראלי
שיעור המבוסס על הפולקלור הישראלי עכשווי. 
משלב בין ישן לחדש ומביא אל הבמה ישראליות 
בסיסיים  צעדים  משמרים  הריקודים  ושמחה. 
קלאסיים  שילובים  עם  הישראלי  המחול  של 
ומודרניים. המוזיקה לכל הריקודים היא ישראלית.

| היפהופ
שיעור דינאמי, קצבי וסוחף לצלילי מיטב המוזיקה 
שונים  סגנונות  משלב  השיעור  העכשווית. 
פריסטייל- שילוב   תוך  הרחוב  ריקודי  מתרבות 

אלתור ותנועה.

|טרום מחול
וטרום  חובה  גן  לגילאי  מותאם  תנועתי  שיעור 
חובה. שילוב תנועה יצירתית דרך שימוש בדמיון 
מודרך, תרגילי קוארדינציה, תרגילי יציבה נכונה, 
אלמנטים בסיסיים מהבלט הקלאסי, הכרת הגוף 

והכרת המרחב תוך משחקי תנועה.

| מחול צעיר
המורכב  א-ב  לגילאי  קצבי  תנועתי  שיעור 
מסגנונות שונים להכרות עם עולם המחול. הכרת 

הגוף והמרחב תוך תנועה ומוזיקה מגוונת.

| קבוצת מצויינות
בסדנאות  שיתנסו  תלמידים  של  נבחרת  קבוצה 
עם מגוון יוצרים, יצאו למופעים וישתתפו בארועים.

| פוינט
לרקוד  התלמידות  לומדות  בו  מתקדם,  שיעור 
על  עמידה  המאפשרות  מיוחדות,  בנעליים 
הבהונות. מהווה שיעור נוסף על הבלט הקלאסי. 
מגיל 12 ומעלה עם ניסיון בבלט קלאסי ובהתאם 

להחלטת המורה. 

| מחול מודרני 
של  הטכניות  היכולות  את  המשכלל  שיעור 
של  וזרימה  קצב  תנועתיות,  מפתח  הרקדן, 
ותנועה  החזקה  מול  שחרור  של  טכניקות  הגוף. 
חיזוק  וכן  ויצירתיות  דמיון  המפתחות  חופשית, 

הגוף בתנועה.

| רפרטואר 
המשתתפים  מתקדמים,  לתלמידים  מיועד 
חריף.  ביד  המחול  לימודי  של  המלא  במסלול 
להקות  של  יצירות  מתוך  קטעים  יילמדו  בשיעור 

מחול מוכרות.

| ג'אז 
של  טכניקות  המשלב  אנרגטי,  קצבי,  שיעור 
פאנקי  מודרני  סגנונות-לירי,  ומגוון  גוף  הפרדת 
חיזוק  כוח,  גבוהה  ברמה  טכניקות  הופ.  והיפ 
קומבינציות  ולימוד  גמישות  על  עבודה  ויציבה 

מורכבות.

| להקה ייצוגית  צעירה
יהודה  מטה  ואת  חריף  יד  את  מייצגת  הלהקה 
המועצה  ברחבי  שונים  ופסטיבלים  באירועים 
טכניקות  על  מבוססים  הריקודים  לה.  ומחוצה 
ומאפשרים  העכשווי  והג'אז  המודרני  המחול 
להופיע.  רבות  הזדמנויות  הצעירים  לרקדנים 
בשיעורי  השתתפות  מחייבת  בלהקה  הפעילות 

טכניקה נוספים, בלט קלאסי, מודרני ו\או ג'אז.



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2018| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2019

הערות מחיר מורה שעות יום רמה/כיתה הסגנון
מותנה בבחינות 

כניסה והשתתפות 
בשיעור נוסף ₪ 250

טרייסי 
מילר

18:00-19:30 ב' חטיבה ותיכון
ז'- יב להקת היפהופ 

מרווין ייצוגית*
קיסי

17:30-19:00 ד'

₪ 165 דריה 
גולדברג 

נגר

15:15-16:00 ב' ב'-ג'

180 ₪ג'אז 16:00-17:00 ד'-ה'
17:00-18:00 ו'-ז'

₪ 200 18:00-19:30 ח' ומעלה
₪ 165 מירית 

קציר
13:30-14:15 ג' א'-ב' מחול צעיר

₪ 190 14:15-15:30 ג' כיתות ד'-ו' להקת מחול 
ישראלי

₪ 165 מירית 
קציר

16:15-17:00 ג' 4-5 טרום מחול
17:00-17:45 5-6

מותנה ברישום 
ל-2 שיעורי 

טכניקה ובאישור 
רכזת המחלקה

ללא 
תשלום

ענבל 
אלוני

14:45-16:15 ג' ח' ומעלה רפרטואר 
בשיתוף להקת 

ורטיגו 

מותנה באישור 
רכזת המחלקה

₪ 100 מורים 
מתחלפים

16:30-19:00 ג' ז' ומעלה קבוצת מצוינות*

מותנה ברישום 
ל-2 שיעורי 

טכניקה ובאישור 
רכזת המחלקה

ללא 
תשלום

טלי ששון 17:30-19:00 ד' ה'-ז' להקה ייצוגית 
צעירה*

הזכות לשינויים שמורה +

הערות מחיר מורה שעות יום רמה/כיתה הסגנון
₪ 165 לימור 

עינת
17:15-18:00 ב' כיתה א'

בלט קלאסי

₪ 165 16:30-17:15 ב' רמה 2 )ב'-ג'(
₪ 180 15:30-16:30 ב' רמה 3 )ג'-ה'(

₪ 340

מירב 
רופמן

16:30-18:00 א' רמה 5 )ה'-ו'(

אלה מרק 16:15-17:30 ד'
שירי כץ 15:00-16:30 א' רמה 6 )ז'-ח'(

אלה מרק 14:45-16:15 ד'
מירב 
רופמן

15:00-16:30 א' רמה 7 )ח'-ט'(

פוינט עד 19:00 שירי כץ 17:00-18:30 ד'
פוינט עד 17:00 שירי כץ 16:30-18:00 א' רמה 9 

14:45-16:15 ד'
₪ 200 לימור 

עינת
15:00-16:30 ג' כיתה ז'

₪ 200 15:00-16:30 ה' כיתה ח'
₪ 200 16:30-18:00 ה' כיתה ט'
₪ 200 שירי כץ 18:00-19:30 א' יב'/בוגרים
₪ 180

אור רזון

15:30-16:30 א' ה'-ו'

200 ₪מודרני

16:30-18:00 ז'-ט'
18:00-19:30 ט'-יב'

ללא הסעות 19:30-21:00 יב'/בוגרים
מעיין
בן ישי

15:00-16:30 ה' כיתה ז'
16:30-18:00 כיתה ח'

נעמה
ערבה

15:00-16:30 כיתה ט'
16:30-18:00 כיתה י'-יב'

₪ 165 טרייסי 
מילר

16:15-17:00 ב' ג'-ד'

היפ הופ

15:30-16:15 ה'-ו'
₪ 180 17:00-18:00 ז'-ח'

מרווין 
קיסי

15:15-16:15 ד' חטיבה 
מתחילים

16:15-17:15 ד' חטיבה 
מתקדמים

| המחלקה למחול



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2020| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2021

| רובוטיקה
הרובוטים יהיו בקרוב חלק מחיי היומיום שלנו.  +

הילדים ילמדו על יכולותיו וחולשותיו של הרובוט, 
ועל תפקידו בחיינו. נתעמק כיצד להביא לפתיחת 
הפעלת  שבי,  הצוות  ומוביל  המנהיג  אל  השער 
שיפור  קבוצה,  בתוך  מחשבה  מערכי  מספר 
האלקטרוניקה  יסודות  עדינות,  מוטוריות  יכולות 
השליטה  אפליקציות  מול  אל  עבודה  הבסיסית, 
תסריטי  לכתוב  הילדים  יוכלו  דרכה  ברובוט, 
פיקוד תנועה וקול ולתכנן בעצמם פקודות פעולה 

חדשות.

*הזכות לשינויים שמורה

מחיר מורה שעות יום כיתה החוג

₪ 250 יהונתן אוחנה 
אטיאס

13:00-14:30 ג' ד'-ו'
14:45-16:15רובוטיקה ג' ז'-ח'

16:00-17:30 ד' ד'-ו'

| מדע וטכנולוגיה

"החלל אינו רחוק 
בכלל זו רק שעה 

נסיעה, אם מכוניתך 
הייתה יכולה לנסוע 

ישר למעלה"
)סר פרד הויל, 

אסטרונום(

| מדע וטכנולוגיה



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2022| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
.2023

מחיר המנצח/מנחה שעות יום כיתה הרכב
₪ 210

ללא עלות 
לתלמידי 

הקונסרבטוריון 
שלומדים שיעור 

פרטני.

ההשתתפות 
בהרכבים ע"פ 
שיקול דעתו 

המקצועי 
של מנהל 

הקונסרבטוריון

מתן דסקל 16:00-18:00 א' ה'-ו' תזמורת צעירה
אייל יעיש 16:30-18:00 הרכב רוק

תזמורת בוגרת 16:45-19:00 תזמורת בוגרת
16:30-18:00

ב'
ו'-ט' תזמורת עתודה

דוד אלפנדרי 16:30-18:00 ט'-י"ב ביג בנד
דותן בראודה 16:30-18:00 ט'-י"ב הרכב יוצר
יורי פובולוצקי 16:30-17:30

ד'

הרכב פסנתר 4 ידיים
שני פוקסמן 16:00-18:00 ז'-י"ב הרכב ווקאלי בוגר
זוהר אלנתן 16:00-18:00 הרכב רסיטלים
אייל יעיש 16:30-18:00 ט'-י"ב הרכב לטיני 

עמי בלילטי 16:30-18:00 ה'-ח' הרכב כלי הקשה
עמרי מונטה 16:00-18:00

ה'
ט'-י"ב הרכב אינסטרומנטלי

ברכה עינב 16:30-18:00 הרכב פסנתר 4 ידיים
דותן בראודה 15:30-18:00 ג'-ז' מקהלה צעירה

| ביד חריף נלמדים שיעורים פרטיים    
   בפיתוח קול ובכל כלי הנגינה הבאים

גיטרה קלאסית / חשמלית / בס +
תופים וכלי הקשה +
כינור וצ'לו +
פסנתר +
כלי נשיפה:  חליל צד, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, טרומבון ובריטון. +
מחלקה מזרחית: עוד, חליל, דרבוקה, נאי וקמנצ'ה. +

בלבד  + ה'  כיתות  לתלמידי  נשיפה  כלי  להשכרת  אפשרות  קיימת 
בעלות שנתיתשל 430 ₪ )שנת לימודים(

"המוזיקה מביעה 
את שלא ניתן לומר 
על מה שאי אפשר 

להחריש"
)ויקטור הוגו(

| המחלקה למוזיקה

| המחלקה למוזיקה

קונסרבטוריון יד חריף בפיקוח משרד החינוך

30 דק' 380 ₪

45 דק' 470 ₪

60 דק' 545 ₪



| | חוברת פעילות  יד חריף 

.19
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| שיעורי נגינה פרטיים
השיעור הפרטי הינו בסיס לימודי המוזיקה. בשיעור 
הנדרשות  המיומנויות  את  התלמיד  רוכש  הפרטי 
התואם  מגוון  רפרטואר  לומד  הנגן  ולשירה.  לנגינה 
את רמתו. היחס האישי מעניק למורה את היכולת 
הפרטיים  השיעורים  התלמיד.  את  ולאתגר  לקדם 
נלמדים גם בשלוחות. )ראו פירוט שלוחות בחוברת(.

| הרכבי נגינה
מרכזי  חלק  מהווה  המוזיקה  בהרכבי  הנגינה 
ממסלול הלימוד של הנגן. אם השיעור הפרטי הוא 
חריף  ביד  אנו  הגוף.  הוא  ההרכב  אז  הלימוד,  לב 
מאמינים שכל נגן צריך לקחת חלק באחד מהרכבי 
יודעים  אנו  ולהצליח.  להתקדם  מנת  על  המוזיקה 
למצות  לתלמיד  ומאפשרת  מעודדת  שהנגינה 
תזמורות  מהרכבים,  חלק  להיות  בואו  יכולתו  את 
מקצועיים  יותר,  טובים  להיות  מנת  על  ומקהלות 
יותר ומוזיקאליים יותר. השתתפות בהרכב מותנית 

במבחני התאמה מול רכז המוזיקה.

| הרכב יוצר
   בהנחייתו של דותן בראודה

אשר  יחסית  מנוסים  לנגנים  המיועד  הרכב 
מתעניינים בתהליכי כתיבה והלחנה. הסגנון הרחב 
של ההרכב הינו רוק. במהלך השנה ההרכב יתחבר 
במופע  תוצריו  את  ויעלה  ייחודי  הלחנה  לפרוייקט 

סוף השנה.

| תזמורת הנשיפה הצעירה
   בנצוחו של מתן דסקל

הנגינה  פרוייקט  לבוגרי  המשך  מהווה  התזמורת 
כן תורכב  ועל  ד'(  בבתי הספר )שמתקיים בכיתות 
ראשון  דרך  ציון  ותהווה  ה'-ו'  כיתות  מילדי  ברובה 
בעולם התזמורות המקצועיות. זוהי תזמורת אזורית 
לתלמידי כלי הנשיפה השונים. במהלך השנה תופיע 
החינוך  משרד  ובכנסי  המועצה  באירועי  התזמורת 

ארציים לפי דרישה.

| הרכב רוק 
בהנחייתו של אייל יעייש 

ישראלי  רוק  רפרטואר  על   עובדים  הרוק  בהרכב 
וחיזוק  הרוק  בסגנון  הנגינה  עקרונות  על  ולועזי, 
להצלחת  העקרונות  )הבנת  הקבוצתית  העבודה 

הקבוצה כיחידה מוזיקלית(

| תזמורת הנשיפה – עתודה
התזמורת תמשיך את פעילותיה זו השנה השלישית. 
המשך  מסלול  מייצרת  מקצועית  החצי  רמתה 
אף  המאתגר  ומגוון  מתקדם  רפרטואר  עם  הנגנים 
יותר. כך בהתאם תזמורת זו מיועדת להופיע במהלך 
ביד  שיתקיימו  השונים  המרכזיים  באירועים  השנה 
ובכנסים ארציים  יהודה  חריף, ברחבי מועצת מטה 

של משרד החינוך.

| אנסמבל הנשיפה הייצוגי
   בניצוחו של חגי זהבי

התזמורת הייצוגית מהווה את חוד החנית במסלול 
שואפת  התזמורת  חריף.   ביד  הגדולות  התזמורות 
היא  זו  תזמורת  מלאה.  ומקצוענות  למצוינות 
התזמורת הייצוגית של מטה יהודה אשר משתתפת 

באירועים המכובדים ביותר.

| הרכב אינסטרומנטלי
   בהנחייתו של עומרי מונטה

הכלית  במוזיקה  עוסק  האינסטרומנטלי  ההרכב 
וירטואוזית  נגינה  על  דגש  שמה  אשר  שירה(  )ללא 
רחב  ההרכב  רפרטואר  ביצוע.  של  גבוהה  ברמה 

וכולל ג'אז, פיוז'ן, רוק מתקדם ועוד.

| מקהלת ילדים צעירה
   בניצוחו של דותן בראודה

רפרטואר  על  פסנתר-עבודה  בליווי  ילדים  מקהלת 
בקבוצה  לעבוד  היכולת  פיתוח  ישראלים,  שירים 
לילדים  מיועד  הדדית.  הקשבה  כדי  תוך  וביצוע 
וקלילה  מהנה  מסגרת  ומחפשים  לשיר  שאוהבים 
צעדיהם  את  לעשות  יוכלו  בה  מאתגרת,  זאת  ועם 

הראשונים בתחום.

| אנסמבל כלי קשת
   בניצוחה של אריאלה מגידו

ולכלי  בכלל  קלאסי  רפרטואר  על  עובדים  הנגנים 
תיאום  על  דגש  שמים  זה  בהרכב  בפרט.  קשת 
הקבוצה תוך הקשבה מתמדת והתייחסות מוזיקלית 
גם לפסנתרן המלווה. אנסמבל כלי הקשת מורכב 
מלווים-מורה  פסנתרנים,  צעירים,  מקשתנים  

לפסנתר ומורה לכינור )מנחת ההרכב(.

| אנסמבל ווקאלי
   בניצוחה של שני פוקסמן

בהרכב אנסמבל ווקאלי הזמרים עובדים על פיתוח 
רפרטואר  המוזיקלית  והשמיעה  הקוליות  היכולות 
האנסמבל כולל מוזיקה אמנותית ועממית ישראלית, 
ג'אז, פופ ואף נוגע בעולם הקלאסי. ההרכב  מקצועי 
במפגשים  קבועה  נוכחות  מלאה,  מחויבות  ודורש 
מיועד  האנסמבל  השירה  לתחום  רבה  ואהבה 

לזמרים שלומדים בשיעורי פיתוח קול פרטיים.

| אנסמבל גיטרות קלאסיות
הרכב גיטרות קלאסיות מורכב מגיטריסטים בלבד. 
ההרכב עוסק בהקניית מיומנויות מגוונים הנדרשות 
עבודה  יכולת  ואקורדים,  תווים  מגיטריסט-קריאת 
בקבוצה, הקשבה הדדית והכרה של רפרטואר מגוון.

| הרכב לטיני
   בהנחייתו של אייל יעייש

שופע  מוסיקלי  לעולם  הצצה  נותן  הלטיני  ההרכב 
לתתי  למוסיקה,  נחשפים  התלמידים  ומגוון. 
הסגנונות, ולכלי ההקשה השונים בעולם זה. מקורה 
והאיים  אמריקה  בדרום  הלטינית  המוסיקה  של 
הקריביים ויש לה השפעה גדולה גם על המוסיקה 
רציניים  לתלמידים  מיועד  ההרכב  זמנינו.  של 
מתקדמים  לתלמידים  ומותאם  בלבד  ואחראים 

יחסית.

| אנסמבל כלי הקשה
הרכב כלי הקשה מתייחס לעקרונות החשובים של 
והכרת  רפרטואר  לימוד  הדדית,  הנגינה-הקשבה 
כלי הקשה שונים תוך שילוב עם מערכת התופים 

המוכרת.

| שיעורי תורת המוזיקה
שיעור זה בא לצד לימודי הנגינה הפרטיים ומטרתו 
לשליטה  הנדרשות  המיומנויות  את  להקנות 
ונרחיב  ליצירות  נאזין  המוזיקה-בשיעור   בשפת 
סגנונות  בהכרת  המשתתפים  של  אופקיהם  את 
שמאחורי  התיאוריה  את  נלמד  נוספים,  מוזיקליים 
המוזיקה )בניית אקורדים, סולמות, פיתוח השמיעה 
ונותן  כמותו  מעין  חשוב  השיעור  ועוד(.  המוזיקלית 
היצירה  אופן  בהבנת  הדרוש  הידע  את  לתלמיד 

המוזיקלית. 

| שיעורי קומפוזיציה 
   בהדרכתו של מתן דסקל

בתחומי  צעירים  מוסיקאים  מכשיר  המסלול 
התלמידים/ ותיאוריה.  תזמור  עיבוד,  ההלחנה, 

שכל  בסיטואציה  קטנה,  בקבוצה  יחדיו  ילמדו  ות 
ללמוד  הזדמנות  לצד  אישי  יחס  יקבל  תלמיד/ה 
מעמיתיו. בנוסף, לאורך השנה מתפצלים התלמידים 
כל  שלהם/ן.  ביצירות  שיעסקו  פרטיים  לשיעורים 
יצירותיו/ה  את  ולהקליט  לבצע  יזכה  תלמיד/ה 
הקונסרבטוריון.  ידי  על  שמאורגנים  בקונצרטים 
לרשות תלמידי הקומפוזיציה עומד אולפן הקלטות 

משוכלל, וכן כתה עם עמדות מחשב.
סאונד  ואמן  מלחין  הינו  דסקל,  מתן  המורה 
וניצוח  כתיבה  עיקריים:  מישורים  בשלושה  הפועל 
מיצגי  והעלאת  וקולנוע,  למחול  הלחנה  לתזמורות, 

סאונד אלקטרוניים.
מוסיקאלי  ובחינוך  בקומפוזיציה  תארים  בעל 
מאקדמיית ESMUC בברצלונה, האקדמיה הגבוהה 
למוסיקה ולמחול בירושלים ובית הספר רימון לג׳אז 
ולמוסיקה בת זמננו. המנהל האומנותי של תזמורת 
במינימום  מותנה  השיעור  פתיחת  בזמן.  ארמון 

נרשמים.
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הערות מחיר מיקום מורה שעות יום החוג
מועד יקבע לפי מספר 
נרשמים הגבוה לאותו 

יום. ציוד וחומרים 
ברכישה עצמית 
)תינתן רשימה(

₪ 2,150
לסדנא

10 מפגשים
יד חריף

אלינה 
ליברטה 19:00-21:30

א
בסדנת נגרות

ד

₪ 250 יד חריף דב ויסברגר 19:00-20:30 ב טאי צ'י צ'ואן
₪ 220 יד חריף אורנה 

רוזנבלט
20:30-22:00 ב Life Dance

חד שבועי 
 ₪ 240
דו שבועי
₪ 320

שלוחת 
גיזו

צלפון

יהונתן בן 
הרוש 20:30-22:30

ב
הקפוארה

ניתן להירשם לפעם 
או פעמיים בשבוע

חד שבועי 
₪ 180

 דו שבועי
₪ 230

יד חריף מירב רופמן
19:15-20:15 ב

20:15-21:15פילאטיס
08:15-09:15 ו
09:15-10:15

₪ 195 שלוחת 
ההר צובה

אפרת בלייך 
פיטוסי

20:30-21:45 ג מחול מודרני 
לנשים

₪ 280 יד חריף
רינת לאור

18:30-21:30 ג
250 ₪רשום וציור שלוחת 

ההר קרית 
ענבים

18:30-20:30 ה 

ציוד וחומרים ברכישה 
עצמית מול המורה 
באמצעות רשימה 

שתינתן מראש

₪ 260 יד חריף אסנת 
סנדיוק

19:30-21:00 ב' סריגה בחוטי 
טריקו

ציוד וחומרים ברכישה 
עצמית מול המורה 
באמצעות רשימה 

שתינתן מראש

₪ 260 יד חריף אסנת 
סנדיוק

19:30-21:00 ג' פיסול בנייר 
ובעיסת נייר

חומרים ברכישה 
עצמית. 8 מפגשים 

סה"כ.

850 ₪ לסדנא יד חריף רינת לאור 19:00-21:30 א' סדנת איור

הזכות לשינויים שמורה +
להקה ישראלית אתנית נמצאת בשלבי הקמה, פרטים יפורסמו בהמשך +

| אמנויות מבוגרים

| אמנויות מבוגרים
"אין גיל לנעורים"

)פאבלו פיקסו(
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| נגרות
סדנת הנגרות מקנה מיומנויות של נגרות קלאסית 
הכרות  ואישיים,  מובנים  פרויקטים  באמצעות 
עם  עבודה  וחשמליים,  ידניים  כלים  עם  והדרכה 
תכנון  שרטוט,  עיוניים,  לימודים  שונים,  עץ  סוגי 
אין  יחד.  ומתקדמים  למתחילים  מתאים  וצבע. 

צורך בידע קודם.

| פילאטיס
שנועדה  בנשימה  המלווה  גופני  לאימון  שיטה 
לשפר את היציבה ואת התפקוד היומיומי. השיטה 
את  המפעילים  תרגילים  של  סדרה  כוללת 
את  לגייס  לגוף  ומאפשרים  מייצבים  השרירים, 
השרירים הנכונים לכל תנועה. אימוני הפילאטיס 

מתאימים לכולם, נשים גברים כאחד.

| רישום וציור 
על  מתבונן  הוא  לעתים  המתבונן,  הוא  הציור 
אל  פנימה  מתבונן  הוא  לעתים  הטבע,  תופעות 
כל  ומלואו,  עולם  הוא  קו  כל  הצייר  עבור  נפשו. 
נלמד  זה  בקורס  סיפור.  מספרת  מכחול  הנחת 
כלים  ונרכוש  שלנו  ההתבוננות  את  לפתח 
בסיסיים  מושגים  נכיר  ורישום.  בציור  וטכניקה 
וצל,  אור  –קו,  כתם  גוון-טון,  הצבע,  תורת  בציור: 
אמנים  נכיר  ועוד.  פרופורציות  קומפוזיציה, 
ויצירות מתקופות שונות, נלמד על זרמים שונים 
נתנסה בשימוש במגוון  וסגנונות שונים באמנות. 
ונלמד לפתח את השפה האישית שלנו.  חומרים 
תינתן אפשרות בחירה לכל תלמיד/ה להשתמש 
בטכניקות מגוונות ובסגנונות שונים. כל משתתף 
מיועד  החוג  ומעניין,  מגוון  עבודות  תיק  ייצור 

למתקדמים מתחילים כאחד.

| קפוארה
ברזילאית  אפרו  לחימה  אמנות  היא  הקפוארה 
המשלבת בתוכה ריקוד, לחימה, מוזיקה, תנועה, 
כושר ועוד. מתחילים ביסודות האמנות של תנועה 
עולם  תוך  אל  צוללים  ובהדרגה  הגוף.  וחיזוק 

הקפוארה המופלא.

| טאי צ'י צ'ואן
והלחימה  התנועה  אומנות  היא  צ'ואן  צ'י  טאי 
 wudang סגנון  בעולם.  ביותר  הנפוצה  הסינית 
עם  מדיטטיביים-טיפוליים  מרכיבים  משלב 
עצמית.  הגנה  טכניקות  כמו  מעשיים  מרכיבים 
היומיומי  השימוש  באופן  מתמקדת   השיטה 
במרכיבים הללו, מתפתחת לאורך זמן, מעצימה 
דורשת  ואינה  ומנטלית  פיזית  המתאמן  את 
תבנית  להתמדה...נלמד  פרט  מיוחדים  כישורים 
בסיסיות  זוגיות  תבניות   ,)form( קצרה  תנועה 
וטכניקות הגנה עצמית. המורה-  )push hands(

דב ויסברגר, מוסמך מנהל הספורט, ראש השיטה 
בארץ לשעבר, בעל ניסיון של 32 שנים במכללת 

וינגייט ומוסדות ספורט ורפואה סינית.

| סריגה בחוטי טריקו
הצבעוניים  הטריקו  חוטי  עם  היכרות 
טכניקת  את  נלמד  משתנים.  ובעוביים 
לחוטי  והתאמתה  אחת  במסרגה  הסריגה 
הטריקו. נתחיל ממשטח ריבועי, דרך ריבועי 
הבסיס  שהוא  עגול  משטח  ועד  סבתא 
לעשרות חפצים, החל ממפית דרך סלסילות 
בגדלים שונים ועד שטיחים. נלמד את עיקרון 
ההרחבה והצמצום במטרה ליצור ללא תלות 

בתרשימים והנחיות כתובות.

| פיסול בנייר ובעיסת נייר
קל  שמאוד  יצירה  תחום  הנו  בנייר  פיסול 
הלבנה  הנייר  מעיסת  החל  אליו.  להתחבר 
קימוט  ועד  בה  ליצור  שמזמינה  והנעימה 
בקרטונים,  שימוש  עיתון,  פיסות  והדבקת 
הנמצאים  חומרים  ועוד  טואלט  נייר  בגלילי 
מספר  נפסל  תחילה  הקרובה.  בסביבתנו 
העבודה  עקרונות  את  נלמד  דרכם  דמויות, 
אחד  כל  ובהמשך  זה  אמנות  בתחום 

מהמשתתפים יצור בהתאם לרצונו. 
  

| סדנאת איור
באמצעות  חזותית  שפה  לפתח  כיצד  נלמד 
ציור  כדי שימוש בחומרי  תוך  איור  טכניקות 
איור לטקסט, תורת הצבע,  שונים, התאמת 
לצבע.  הנלוות  והמשמעויות  צבעים  ערבוב 
דרך  ועל  שונה  מאייר  על  נלמד  שיעור  בכל 
משתתף  כל  הסדנה  בסיום  שלו.  העבודה 
ספר,  כגון:  ידיו  מעשה  מאויר  תוצר  עם  יצא 

משחק, קלפים או לוח שנה.

חוגים לנשים בלבד 

| מחול מודרני לנשים
בריקוד  מתאפיין  לנשים  המודרני  המחול 
מחול  סגנונות  שמשלב  דאנס-ריקוד  המאמא 
שונים ועבודות גוף עמוקה לשחרור הגוף והנפש 
ממתחים וחיבור מחדש, לשמחה ופתיחת הלב 

הטבעית שנובעת מהגוף המתנועע.

LIFE DANCE |
שיטת פיטנס לחיטוב  וכושר דרך מחול בסגנונות 
טיפוח  ומתיחות.  חופשי  אימפרוביזציה  שונים, 
בחיי  האנרגיה  רמה  ושיפור  בהנאה  הגזרה 
לרקוד  שאוהבות  לנשים  מיועד  החוג  היומיום. 

ללא צורך בניסיון קודם, ולכל גיל.

חדש!חדש!

חדש!

חדש!
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מגוון | שלוחות יד חריף מתקיימים  חריף  יד  של  השלוחות  בשלוש 
מחול,  אמנות,  בתחומי  וסדנאות  קורסים  חוגים, 
לחימה. ואמנויות  אקרובוטיקה  מוזיקה,  תיאטרון, 

| שלוחת ההר

| שלוחת עדולם

מחיר הערות מיקום מורה שעות  יום גיל/כיתה החוג מחלקה
30 דק' 380 ₪
45 דק' 470 ₪
60 דק' 545 ₪

צובה אירנה 
גרייבר

16:30 א' א'
מבוגרים

תופים מוזיקה

שיעורים פרטיים-חליל צד, סקסופון, חצוצרה, טרומבון, בריטון, שיעורים אלה יפתחו רק במידה ויש  +
מספר מינימום של נרשמים

₪ 165 בית העם 
גבעת 
יערים

אפרת 
בלייך 
פיטוסי

16:15-17:00 ג' טרום מחול 6-4

180 ₪מחול 17:00-18:00 א'–ב' ג'אז
18:00-19:00 ג'-ד'
19:00-20:00 ה'-ז'

₪ 195 צובה 20:30-21:45 נשים מחול 
מודרני

מבוגרים

עין הרים
עין הרים מזי 

יעקובוב
09:00-10:00 ו' א'-ג' אמנות 

שימושית
אמנות

10:30-12:00 ד'-ו'
₪ 230

למשתתף 
בקבוצה

קבוצה 
של 
 4-6

תלמידים

אירנה 
גרייבר

09:30-10:15 ו' א'-ג' תופים
10:30-11:15מוזיקה ד'-ו'

בני קדם 09:30-10:15 ד'-ו' כלי נשיפה
10:30-11:15

₪ 250
יהונתן 
אוחנה

09:00-10:30 ו' ג'-ו'
מתחילים

רובוטיקה
מדע 

10:30-12:00וטגנולוגיה ד'-ו'
מתקדמים

₪ 190 בי"ס עין 
הרים

שרון 
ויסברט

09:15-10:15 ו' א'-ג' תיאטרון 
מבוכים 
ודרקונים

תיאטרון
₪ 230 10:30-12:00 ד'-ו'

מחיר מיקום מורה שעות יום גיל/כיתה החוג מחלקה
₪ 210 חדר 

אומנות 
במתחם 

הנוער

אלעד 
יפרח

16:00-17:00 ד' א'-ג' ציור ויצירה 

אומנות
₪ 246 17:00-18:30 ד'-ו' ציור ואיור
₪ 280  20:30-18:30 בוגרים  ציור ורישום 
₪ 246 עוז 

גינזבורג
15:00-16:15 ב' ג' ומעלה נגרות 

מתחילים
₪ 246 16:30-17:45 ד' ומעלה נגרות 

מתקדמים
₪ 165 חדר 

ספורט 
בי"ס 
האלה

מירית 
קציר

14:15-15:00

ה'

א'-ב' ג'אז 

מחול

₪ 180 15:00-16:00 ג'-ד'
₪ 180 16:00-17:00 ה'-ו'
₪ 180 17:00-18:00 ז'-ט'
₪ 165 גבי

שנקר
16:30-17:15

א'

4-6 טרום מחול
₪ 165 14:45-15:30 א'-ב' בלט
₪ 180 15:30-16:30 ג'-ד'
₪ 180 17:15-18:15 ה'-ו'
₪ 190 חדר 

ספורט 
ביה"ס 
האלה 

מזי כהן 15:00-16:00

ד'

א'-ג' תיאטרון יסודי 
צעיר

תיאטרון

₪ 230 16:00-17:30 ד'-ו' תיאטרון יסודי 
בוגר

₪ 230 17:30-19:00 ז'-ט' נערות
 ₪ 210

ללא עלות לתלמידי 
הקונסרבטוריון 
הלומדים שיעור 

פרטי. ההשתתפות 
בהרכבים ע"פ 
שיקול דעתו 

המקצועי של מנהל 
הקונסרבטוריון

חדר 
מוזיקה 
מתחם 

נוער

רחל 
ורטר

15:15-16:15

ה'

שנה א   תיאוריה של 
המוזיקה

16:15-17:15מוזיקה שנה ב'
17:15-18:15 מתקדמים

30 דק' 380 ₪
45 דק' 470 ₪
60 דק' 545 ₪

שיעורים 
פרטיים

| אמנות שימושית 
וחשיפה  היצירה  תהליך  של  ומחשבה  רעיון  פיתוח  אישית,  יצירה  המאפשר  כלים  ארגז  יקבלו  הילדים 
ממוחזרים-נתמקד  מחומרים  בנייר  פיסול  תפירה,  בגבס,  עבודה  חדשים,  ולחומרים  עבודה  לטכניקת 

בחשיבות המחזור ושימוש חוזר של פסולת.

*הסבר על תכני החוגים מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת | *הזכות לשינוים שמורה

שיעורים פרטיים במגוון כלים: פיתוח קול, כינור, צילו, תופים, פסנתר,  +
גיטרה, גיטרה בס, קלרינט, סקסופון, חליל צד, חצוצרה וטרומבון-תיאום 

מורה ושעה מול רכזת השלוחה
הסבר על תכני החוגים מופיע במחלקות הרלוונטיות בחוברת                           +
הזכות לשינוים שמורה +

חדש!
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| שלוחת גיזו

|ציור ויצירה 
בחוג נלמד להכיר חומרים ליצירה וביטוי אישי, נצייר ונתנסה בטכניקות מגוונות בדגש על פיתוח 

יצירתיות ומיומנות. נשתמש בחומרים כגון-עיסות נייר, לבד, ניילון, חומרים מהטבע, חלוקי נחל, 
נתנסה וניצור כל מיני חומרים, כאן לדמיון אין גבול.

|ציור ואיור 
ובצבע הוא חוג שמטרת היא לעזור לילדים  והציור". מסע בקו  יסודות הרישום  ובצבע,  "מסע בקו 
למצוא עולם שלם של הבעה אישית, יופי ויצירה דרך הכלים של איור ורישום. הילדים ילמדו לנתח 
ועפרונות  ומגוונים, תוך התנסות במדיומים השונים עיפרון  ויציירו בסגנונות שונים  יצירות חשובות 

צבעוניים, מכחולים, פסטל, צבעי מים ואקריליק. 

|קפוארה
הקפוארה היא אמנות לחימה אפרו ברזילאית, המשלבת בתוכה בהרמוניה מושלמת לחימה, 

תנועה אקרובטיקה, מגוונת ומתאימה לכולם, החל מגיל 4 ועד מבוגרים. בחוג נעבוד על חיזוק 
שרירי הגוף, כושר הריכוז, קואורדינציה, חוש קצב, שיווי משקל, תוך שימוש במגוון אביזרים וכלי 

נגינה ייחודיים.

מחיר מיקום מורה שעות יום גיל/כיתה החוג מחלקה

₪ 210 תרום אלעד יפרח 16:00-17:00 ה' א'-ג' ציור ויצירה  אמנות

₪ 246 17:00-18:30 ד'-ו' ציור ואיור 

₪ 280 18:30-20:30 בוגרים  ציור ורישום 

30 דק' 380 ₪
45 דק' 470 ₪
60 דק' 545 ₪

כפר אוריה 
בית העם

נדב יצחקי ב' ד' ומעלה גיטרות 
)קלאסית, בס 

וחשמלית(

מוזיקה 

שיעורים 
פרטיים 

תיאום שעה 
מול רכזת 
השלוחה

שניר כדורי ב' ומעלה חליל צד
יעל 

איצקוביץ
14:30-19:30 ב' ו' ומעלה פיתוח קול
09:00-12:30 ו'

דנה לוינסון 13:00-18:00 א' ב' ומעלה פסנתר
12:00-20:00 ד'

אייל יעייש 14:00-20:00 ה' ב' ומעלה תופים
ליאור 
שוויצר

17:00-21:00 א' ד' ומעלה סקסופון/ 
קלרינט

מתחילים תיאוריה של 
המוזיקה

₪ 165 כפר 
אוריה בית 
המייסדים

גבי שנקר 17:00-17:45 ב' א'-ב' בלט קלאסי

מחול

₪ 180 16:00-17:00 ג'-ד'

₪ 180

טלי ששון

16:00-17:00 ה' ד'-ו' מחול מודרני

₪ 165 17:00-17:45 ה' 6-4 טרום מחול

₪ 165 17:45-18:30 א'-ג' היפהופ

₪ 180 18:30-19:30 ד'-ו'

₪ 180 גבי שנקר 18:30-19:30 ב' ד'-ו' ג'אז

₪ 165 17:45-18:30 ב' א'-ג'

מחיר מיקום מורה שעות יום גיל/כיתה החוג מחלקה

₪ 180 

צלפון בית 
הקהילה

מיכל 
מסיקה

16:00-16:45 ד' גן חובה א'

תיאטרון תיאטרון

₪ 190 17:00-18:00 כיתות 
ב'-ג'

₪ 190 18:00-19:00 כיתות 
ד'-ה'

₪ 230 19:00-20:30 כיתות ו'-ז'

חד שבועי 
₪ 180

 דו שבועי 230 ₪

אולם ספורט 
ביה"ס 
מתתיהו

יהונתן בן 
הרוש

17:40-18:25 ב'-ה' א'-ב' 
45 דק'

קפוארה אומנויות 
לחימה

חד שבועי 
₪ 190

דו שבועי
₪ 250

16:30-17:30 ג-ד 
מתקדמים 

60 דק'
18:35-19:35 נבחרת 

ומעלה
60 דק'

חד שבועי 
 ₪ 240

דו שבועי 320 ₪

20:30-22:30 מבוגרים 
120 דק'

₪ 180 17:30-18:15 ג' טרום 
חובה

חדש!

חדש!

חדש!
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| המחלקה לספורט

   מטה יהודה
| כדורסל 2020-2019

מיוחדים  מפגשים  ישראל.  בחגי  אימונים  ללא  ומשחקים–  אימונים  מלאים-  חודשים  עשרה 
בחגים וחופשות.

+

טורנירי כדורסל +

אולמות חדשים +

צוות מאמנים בכיר | מפגשים עם שחקנים ליגת העל +

ציוד אישי לכל שחקן: תיק, כדור, ביגוד כדורסל +

יפורסם  )בהתאם חוק הספורט בישראל(. בהמשך  כל שחקן\ית חייב לבצע בדיקות רפואיות 
תאריך לבדיקות רפואיות באופן מרוכז. ניתן גם לבצע באופן עצמאי, במכון ספורט מאושר ע"י 

איגוד הכדורסל.

+

תשלום שנתי במערכת סליקה מקוונת +

נערים ב' - קבוצת ליגה לנערים ב' מחוז דרום בשנתון הלידה 2004 
נוער - קבוצת ליגה לנוער מחוז דרום בשנתון הלידה 2003-2002-2001 

הסעות למשחקי הליגה בלבד +

אימונים בנתיב הל"ה - מגרש דשא
משחקי ליגה - אצטדיון בקרית גת או באצטדיון בבית שמש

+

| נהלי הרשמה

הכדורסל במטה יהודה קיים שנים רבות. קבוצות מכתה א' עד י"ב ואף בוגרים. 
בענף הכדורסל במטה יהודה, מקדמים מקצועיות, ערכים והנאה.
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מאמן שעות ימי האימונים כיתה
רחמים יונה 16:20 - 15:00 ראשון + רביעי א'-ב'

16:20 - 15:00 ראשון + רביעי ג'-ד'
ראשון, שלישי, רביעי ה' | קטסל ב'

גור איזן שני, שלישי, חמישי ו' קט-סל א'
ג'ון סטפאן שני, רביעי, חמישי ז' ילדים ב'
מעיין טנא ראשון, שלישי, חמישי + שישי ח' ילדים א' לאומית
אור ילון ראשון, רביעי + שישי ט' נערים ב'

בועז עוזרי ראשון, שני, חמישי + שישי י' נערים א'
רחמים יונה שני, רביעי, חמישי י"א-י"ב נוער
מעיין טנא ראשון, שלישי, שישי בוגרים, ליגה א'

אסף סולומון ראשון, רביעי בוגרים, ליגה ב'
ענבר טנא שני, חמישי בוגרות

אור ילון שישי *אימוני יכולות
רביעי *אימוני מצויינות קט-סל

מאמן שעות ימי האימונים כיתה
איתמר דייויס 16:00 - 15:00 שני ורביעי א'-ד'

17:30 - 16:00 שני ורביעי )משחק ביום שלישי( ה' – ו' קט-סל

| הרטוב- אולם כדורסל, קיבוץ צרעה

| בית ספר עין הרים, אולם כדורסל בית ספר חקלאי עין כרם 

אימוני יכולות אישיות-מצויינות: תוספת תשלום של 50 ₪ בחודש. עבור שחקני הקבוצות של  +
מטה יהודה. עבודה אישית לפי רמת השחקן ושיפור היכולות האישיות. מוגבל עד 20 שחקנים.

| הפועל מטה יהודה
    כדורסל 2020-2019

מאמן ימים כיתה ישוב
יונתן אברמסון ראשון א'-ג' אדרת

שני  ב'-ה' שורש

מאמן ימי האימונים כיתה
בועז עוזרי ראשון, חמישי א'-ד'

ראשון, שלישי, חמישי ה' – ו', קט-סל א', קבוצת ליגה
אורן צל ראשון, שלישי, חמישי ז' – ח', ילדים א', קבוצת ליגה

שני, רביעי י' – י"ב, נוער', קבוצת ליגה

| נחושה – בועז עוזרי 

| בית ספר לכדורסל ביישובים  

מאמן ימי האימונים כיתה
יונתן אברמסון ראשון, שלישי א'-ג'

ד'-ו'

| קרוב – יונתן אברמסון 
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אולם יום שם המאמן/נת שם הקבוצה
עין הרים ראשון דודו ועקין יעלות
הר טוב שלישי ירון קוהוט האלות
הר טוב ראשון רוית גולן ירין + בית שמש
מושב שני ירון קוהוט גפן

עין הרים שני אלון יובל
הר טוב שני לילך טיאר לביאות
הר טוב רביעי לילך טיאר גאיה

נווה שלום ראשון רעות נחשון/ נווה שלום
עין הרים שלישי אורלי צור הדסה החדשה

אולם יום שם המאמן/נת כיתות שם הקבוצה
בית ספר אלון שני צביה ד' – ה' קווינס / אלון

הר טוב שני רווית ברדיצקי ז' – ט' הר טוב
ה' – ו' קרוב
ה' – ו' עין הרים

| קבוצות מאמאנט מטה יהודה

| כדורשת נערות

מחלקת הספורט אחראית על קידום הספורט במטה יהודה מתוך מטרה לעודד 
אורח חיים בריא ואיכותי יותר.

כדורסל - אסף 050-7977088 +
כדורגל - אדם 054-6788663 +
כדורשת - עמליה 052-2325689 +

| נהיה בקשר...

| מנהל מחלקת ספורט
   עוזי קאחו
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| נהיה בקשר...

| מנהל יד חריף 
   שגיא קליין

מחלקות אמנות, תאטרון, אקרובטיקה, 
מדע וטכנולוגיה
מזכירה: טל אדרי

 02-9908427
yadharifmyehuda@gmail.com

המחלקה למוסיקה
רכז: עומרי מונטה | מזכירה: עפרה אקוע

 02-9908891
yadharifmusic@gmail.com

המחלקה למחול
רכזת: שירי כץ
 02-9908650

yadharfdance@gmail.com

 054-4828639

manager-yd@tzora.co.il

יד חריף-מרכז אזורי לאמנויות

yadharif.m-yehuda.org.il

| משרד ראשי
02-9908889

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

המחלקה לאמנות מבוגרים
רכזת: לירן גנון

 050-6657371
adarts.yadharif@gmail.com

שלוחת עדולם
yadharif.adulam@gmail.com

שלוחת ההר
yadharif.har@gmail.com

שלוחת גיזו
yadharif.gizo@gmail.com

מזכירות כללית
מזכירה שמרית חיים פורטל

 02-9908889
Office-yd@tzora.co.il
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