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תושבים יקרים,
הקרן לחינוך ולתרבות ע"ש יצחק פוירינג נוסדה עם הקמת בית יצחק .הקרן שמה לה למטרה את
טיפוח החינוך ,התרבות והספורט לרווחת תושבי הכפר ,ועוסקת מזה שנים רבות בפיתוח
פעילויות ,חוגים ,קונצרטים ותמיכה בהקמת מתקנים.
כבכל שנה קיימה הקהילה של הכפר פעילות תרבותית מגוונת של כלל התושבים ובכל הגילאים.
קרן פוירינג הינה מקור משמעותי לעשייה זו ,והפעילות התרבותית העשירה ,שאנו מקיימים,
מוסיפה לאיכות החיים הגבוהה בבית יצחק .נמשיך לקיים ולטפח פעילות זו גם בעתיד.
נשמח לראות תושבים רבים ,כמו גם תושבי חוץ ,נוטלים חלק בפעילויות השונות ,תוך שימור רמה
איכותית גבוהה  .אנו מעודדים את תושבי הכפר לבוא וליזום פעילויות חדשות שיאפשרו לנו לשפר
את מגון החוגים והתאמתם לצרכי הזמן.
אתר האינטרנט של בית יצחק מאפשר קבלת מידע עדכני על הפעילויות ועל האירועים .בנוסף,
ניתן ליצור קשר דרך כתובת המייל של החוגים.
בהזדמנות זו נודה לחברי הנהלת הקרן ולצוות עובדי הוועד המקומי המסייעים בהפעלת החוגים.

הרצל חסון -יו"ר קרן חינוך ותרבות ע"ש יצחק פוירינג
הילה שגב מאיר -יו"ר ועדת תרבות בית יצחק
חנה קיויתי -מנהלת חוגים

בברכת שנת פעילות
פורייה ומגוונת

web: www.beit-yitzhak.org.il / email: hugimby@walla.com
לפרטים ולהרשמה :ועד / 90-68111601-חנה950-0000601 -
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נוהלי הרשמה


החוגים יפעלו החל מ –  .....1ועד  ,51.6..3אלא אם כן צוין אחרת בחוברת.



בחוגים השנתיים תינתן אפשרות לשיעור התנסות חינם .אם המשתתף יירשם לחוג,
שיעור זה ישולם.



ההרשמה והתשלומים יתבצעו במשרדי הוועד המקומי בית יצחק.



התשלום ייעשה בתחילתה של שנת הפעילות בצ'קים דחויים לכל השנה.



מתושבי בית יצחק ייגבה התשלום יחד עם תשלום המיסים.



למשתתף ,שלא שילם במועד ,לא תתאפשר הפעילות.



פתיחת החוג מותנית במספר הנרשמים.

 המחירים המובאים בחוברת מתייחסים לתקופה של חודש ימים ,אלא אם צוין אחרת.
ביטולים
תקופה 4
תקופה 3
תקופה 0
תקופה 1
אפר' – יוני
ינו' – מרץ
נוב' – דצמ'
ספט' – אוק'


ניתן לפרוש מהחוג בהתאם לתקופות המצוינות לעיל ,אלא אם כן צוין אחרת .יש ליידע
את המדריך ולהודיע בכתב בלבד ,עם חתימת ההורה ,שבועיים לפני תום התקופה.



אין ביטול חוג רטרואקטיבי והחזר כספים בגינו.



ביטול החוג על ידי הוועד המקומי יזכה את המשתתף בהחזר כספי.



משתתף ,שייעדר עקב מחלה ,שהות מחוץ לישוב או כל סיבה אחרת ,לא יקבל את תמורת
הפגישה בה לא השתתף .אם חלה במחלה ממושכת או נפגע בתאונה ,ימסור על כך הודעה
בכתב בתוך חודש מתאריך האירוע .במקרה זה יזוכה המשתתף עבור השיעורים ,בהם לא
השתתף.



ביטול השתתפות בקורסים יחייב את המשתתף במחיר המפגשים בהם נטל חלק ,ו .3% -
מהסכום שנותר לתשלום.

הנחות


לשני חוגים במשפחה –  3%הנחה לחוג השני.



לשלושה חוגים במשפחה –  .1%הנחה לחוג השלישי ואילך.



ההנחה תינתן על המחיר הנמוך מבין החוגים .ההנחה כוללת חוגים שנתיים בלבד.



חישוב ההנחה ייעשה בחודש האחרון של שנת הפעילות.

במועדים הבאים לא תתקיים פעילות:
ערבי חג וחג ,חול המועד סוכות ,חופשת חנוכה ,פורים ,חול המועד פסח ,יום העצמאות.
בערבי הזיכרון יתקיימו החוגים עד השעה ..0:11
שימו לב – במהלך החודש הראשון ייתכנו שינויים בשעות הפעילות ובימי הפעילות.

לפרטים ולהרשמה :ועד / 90-6811160 :חנה/ 950-0000601 :
www.beit-yitzhak.org.il / hugimby@walla.com
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חוגים לגיל הרך ,לילדים ולנוער

אילוף כלבים
כלב הקופץ דרך חישוק ,כלב המתגלגל ורוקד ,כלב הפותח קופסת הפתעות ,כלב המחפש ומוצא
כדורים ועוד המון הפתעות  -בואו ללמוד איך לאלף כלבים ועוד..
ביחד נדבר עם הכלבים תוך שימוש בטכניקות אילוף שונות ופיתוח מנהיגות חיובית.
נפגוש מגוון רחב ומיוחד של כלבים .מתאים גם לבעלי כלבים וגם לאלו החולמים על כך.
בחוג נלמד כיצד להבין את שפת הכלב שלנו ,נלמד לאמן אותו לפקודות משמעת על ידי שיטות
חיוביות ,מבלי להרים את הקול ,לכעוס או להתאמץ ,בדרך כזו שתשפר את התקשורת עם הכלב .
לקשר הנוצר בין הילדים והכלבים במסגרת חוג אילוף הכלבים יש פוטנציאל חינוכי עצום ,הנוגע
כמעט בכל תחומי החיים של הילד ומשפיע לטובה על רבדים שונים בהתנהגותו האישית
והחברתית.
הדגש ניתן על פיתוח מנהיגות חיובית ,הקניית ערכים חברתיים וגיבוש קבוצתי.
החוג יתנהל בקבוצה קטנה.
מנחה :מיטל ,מצוות "מדברים עם כלבים"  ,המרכז הישראלי ליחסי אדם כלב הכולל צוות
כלבנים מקצועי ואוהב כלבים ומגוון כלבים אוהבי אדם ,השמחים לעמוד בכל אתגר מקצועי
טיפולי ואנושי שאנו מציבים בפניהם
יום :א
.6:13–.6:11
גיל :א-ג
גן חובה .7:51-.6:13
מקום :דיסקו
מחיר ₪ .13 :בית יצחק *  ₪ .61תושב חוץ לפרטים ולהרשמה :מיטל – 954-8810010

5

התעמלות לגיל הרך
התעמלות אתגרית לגילאי  .3-5החוג משלב בתוכו את כל מרכיבי הכושר והמוטוריקה דרך
פעילות מאוד אקטיבית ,צבעונית ומגוונת.
התעמלות הורים וילדים לגילאי  5-.שנים .שיעור חווייתי להורה ולילד החושף את הילד ליכולות
הגופניות שלו ומגרה את חושיו ,בעזרת חפצים שונים ובליווי מוזיקה.
מנחה :הילה בר – לב ,בעלת תואר  B.edשל מכללת וינגייט ,עם התמחות בגיל הרך ,בוגרת
שיטת child'space
יום :ג .7:11 –.6:.3
.7:13 - .7:11
.0:51 - .7:13
מקום :מועדון ספורט
מחיר ₪ .63 :בית יצחק

גיל 1-5
גיל  5-.ילדים והורים
גיל 3-1
*  ₪ .73תושב חוץ

שיעור ראשון :יום ג 0.0.14

לפרטים ולהרשמה :הילה 950-4410448 -
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המרכז לאמנויות הבמה
בלט ,היפ הופ ,ברייקדאנס ,משחק ,שירה
בהנהלת אביב אבידן


בלט
טכניקת הבלט הקלאסי מהווה את הבסיס לכל סוגי הריקוד .בעזרת שיעורי הבלט
מגיעים הרקדנים לשליטה ודיוק בדרך הפעלת הגוף .בעזרת הבלט הגוף והשרירים
מתחזקים ונרכשים כלים גופניים חשובים להמשך ההתפתחות כרקדנים.
בשיעורים מושם הדגש על לימוד יסודות בתחום הבלט הקלאסי ,על פיתוח קואורדינציה,
חוש הקצב ,גמישות ,יציבה נכונה ודיוק בתנועה.

מנחה :ספיר עמרני ,רקדנית ומורה מוסמכת לבלט בשיטת RAD
גיל :כתה א-ג
יום :ב .6:51-.3:13
מקום :מועדון ספורט
מחיר ₪ .73 :בית יצחק *  ₪ .03תושב חוץ
*לשיעורים נדרשת תלבושת בלט :בגד גוף ,גרביונים ונעלי בלט .פרטים יינתנו על ידי המורה.

לפרטים ולהרשמה :אביב – 054-2184503

 היפ הופ
ריקוד ההיפ הופ הינו ריקוד דינאמי ,קצבי ואנרגטי ,קליט וסוחף ,אשר מתפתח ומתחדש ללא
הרף .זהו ריקוד ,אשר התפתח בניו יורק של סוף שנות ה 71-מתרבות הרחוב ,וצבר פופולאריות
בכל רחבי העולם.
השיעור נותן כלים לפיתוח השמיעה המוזיקלית וגורם לתלמיד להקשיב למוזיקה מנקודת מבט
שונה וכך מאפשר לו להוציא מעצמו דברים שלא ידע שקיימים בו .בשיעור יושם דגש על יציבה ,על
גמישות ,על חיזוק ועל קואורדינציה.
שיעורי ההיפ הופ מתאימים לכל הגילאים ותהיה חלוקה לקבוצות בהתאם.
במהלך השיעורים נתמקד בסגנונות הבאים, locking, swag, krump, house, lady style, :
new style, free style, popinig, dancehall.
בסוף השנה יתקיים מופע סיום.
מנחה :אביב אבידן ,רקדן וכוריאוגרף ,בוגר מכללת וינגייט למדריכי ג'אז והיפ הופ
מירי רבינוב ,רקדנית וכוריאוגרפית ,אלופת הארץ ,ייצגה את ישראל בתחרות העולמית HHI
מאי יצחק ,רקדנית וכוריאוגרפית
יום :ב  .7:51-.6:51 -א-ג (מירי מועדון ספורט)
 ..:11-01:11ז-ט (מירי מועדון ספורט)

*  .0:13-.7:13ד-ו (מירי דיסקו)
*  0.:.3-01:11י -יב (מירי מ.ספורט)
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* .7:11-.6:11

ז-ט (אביב דיסקו)

ד  .0:51-.7:.3 -ד-ו (אביב מועדון ספורט)
 01:51-..:.3י -יב (אביב מועדון ספורט)
*
מקום :מועדון ספורט /דיסקו
*  ₪ .03תושב חוץ
מחיר ₪ .73 :בית יצחק
 ₪ 073בית יצחק *  ₪ 0.1תושב חוץ (לשני שיעורים בשבוע)
 למשתתפים ביותר מחוג אחד של אמנויות הבמה תינתן הנחה .
 יום פתוח – שיעור היכרות – יום ד  01.6.14יסודי  16:39 ,11:39תיכון ,במועדון ספורט

לפרטים ולהרשמה :אביב – 054-2184503

 ברייקדאנס
סוג של ריקוד אקרובטי המהווה את אחד מיסודות תרבות ההיפ הופ .הברייקדאנס הומצא על ידי
האפרו  -אמריקנים בניו יורק בשנות ה שבעים .הריקוד מאופיין בתנועות קטועות וחדות
משולבות בתנועות גליות זורמות וכמו כן אקרובטיקת רצפה.
שיעורי הברייקדאנס מתמקדים בקצב ,קואורדינציה ,יציבות ,גמישות ,חיזוק שרירים ופיתוח
שליטה וחוש קצב .השיעורים מועברים באווירת מוזיקת הפאנק ,הדיסקו והרגאי וכך מכניסים
את התלמיד לאווירה של רחובות ניו יורק.
בסוף השנה ייערך מופע סיום.
מנחה :ג'ורדן סולטנה ,רקדן וכוריאוגרף המתמחה בהיפ הופ ובברייקדאנס
אופיר יוגב ,רקדן המדורג במקום ראשון בברייקדאנס בארץ ,מורה
גיל :החוג מיועד לילדים מכתה ג ומעלה
יום :א  ..:.3–.0:.3גיל ב"ס יסודי *
מקום :דיסקו
מחיר ₪ .73 :בית יצחק *  ₪ .03תושב חוץ
למשתתפים ביותר מחוג אחד של אמנויות הבמה תינתן הנחה .
 יום פתוח – שיעור היכרות – יום ד  18:39 01.6.14מועדון ספורט

 01:.3-..:.3גיל חטיבה ותיכון

לפרטים ולהרשמה :אביב 054-2184503 -
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 משחק ותיאטרון
מרגישים שנדבקתם בחיידק התיאטרון?
בואו ללמוד משחק ותיאטרון!
התלמידים יחשפו לעבודת השחקן ולמושגים הבסיסיים של עולם הדרמה והתיאטרון בדרך מהנה
ובעזרת תרגילי תיאטרון קבוצתיים ואישיים .במהלך השנה יחוו התלמידים את העולם האמיתי
של התיאטרון והטלוויזיה בעזרת סדנאות עם שחקנים מפורסמים.
במהלך השיעורים התלמידים יגלו את חשיבות שיתוף הפעולה וההקשבה בין השחקנים וכלים
הכרחיים נוספים למשחק (וגם לחיים).
תרגילי השיעור משלבים אימפרוביזציה בתוך סצנות משחק ,שימוש בסוגי הז'אנרים השונים
בתיאטרון .התלמיד ילמד איך יוצרים דמות ,מה השפה התנועתית שלה מה החפצים והבגדים
המאפיינים אותה ועוד.
החוג מאפשר לרכוש מיומנויות וכלים מגוונים :טכניקות משחק שונות ,בטחון עצמי ,יצירתיות,
דיקציה ,כושר אילתור ,עבודה על מונולוגים ,דיאלוגים וטקסט .את החוג נעביר באמצעות
הפעלות ,משחקים והמון כיף .בסוף השנה ייערך מופע סיום.
מנחים :ריקי אסור ,שחקנית ובימאית ,בעלת ניסיון בעבודה עם ילדים
אמיר הלל ,שחקן תיאטרון הבימה ,בוגר בית הספר למשחק בית צבי ,מורה למשחק
יום :א  .0:11–.6:51ח-יב (אמיר) *  ..:11-.0:11א-ד (ריקי) *  01:.3-..:11ה-ז (ריקי)
מקום :מועדון ספורט
מחיר ₪ .73 :בית יצחק *  ₪ .03תושב חוץ
למשתתפים ביותר מחוג אחד של אמנויות הבמה תינתן הנחה .
 בסוף השנה ייערך מופע סיום.
 יום פתוח  -שיעור הכרות יום ה  11:39 06.6.14במועדון הספורט

לפרטים ולהרשמה :אביב 054-2184503-
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 שירה -הרכב מוזיקלי ופיתוח קול
השיעורים מתמקדים בתרגילי נשימה והפקת הצליל ,הרחבת המנעד וחיזוק מיתרי הקול.
השיעורים מתאימים למתחילים ולמתקדמים השואפים למצוינות בתחום הזמרה ,בעיקר בפיתוח
קול קלאסי אופראי.
במהלך השנה התלמידים יגיעו אל אולפנים מקצועיים על מנת להקליט את עבודותיהם .בסוף
השנה כל משתתף יקבל דיסק מתנה עם כל הנאמברים המוקלטים.
מנחה :נופר גון ,זמרת אופרה בינלאומית ,בוגרת הקונסרבטוריון הישראלי ,מכינה תלמידים
לאודישנים ולבחינות האקדמיה למוסיקה.
גיל:
יום:
מקום:
מחיר:




החוג מיועד לילדים מכתה ג ומעלה
ה  .0:51–.7:51צעירים *  ..:13-.0:51בוגרים
מועדון ספורט
 ₪ .73בית יצחק *  ₪ .03תושב חוץ
למשתתפים ביותר מחוג אחד של אמנויות הבמה תינתן הנחה .
בסוף השנה ייערך מופע סיום.
השיעורים יתחילו ביום ה 4.0.14

לפרטים ולהרשמה :אביב 054-2184503 -
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"בואו ועשו לכם סרט"

צילום ועריכה קולנועית ב...סמארטפון/טאבלט
האם קרה לך פעם שרצית לצלם אירוע חשוב אבל לא ידעת איך?
בואו לחוג בו תוכלו להינות מחוויה יוצאת דופן של צילום ועריכה קולנועית כיפית במיוחד!
במפגשים נלמד את השפה הקולנועית ונוכל לפתח ולשכלל את אופן עריכת הסרט .התהליך יביא
אותנו להיות המפיקים ,הצלמים ,הבמאים והעורכים של הסרט שלנו .
כל מה שאנחנו צריכים לשם כך הם טלפונים חכמים (אייפון ,אייפוד ,אייפד ,טאבלט וכד').
מנחה :אלדר כהן ,מורה ומנחה לקולנוע מעשי ,בעל ניסיון רב בהנחייה וביצירה קולנועית
יום :ד  .0:11–.6:51מתחילים
גיל :מגיל  0ומעלה
מקום :מועדון פיס
 ₪013תושב חוץ
*
מחיר ₪..1 :בית יצחק

לפרטים ולהרשמה :אלדר 950-3866958
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אנגלית על הבמה

English On Stage

החוג "אנגלית על הבמה" משלב לימוד השפה האנגלית עם משחק ,שירה ,ריקוד וכל יתר
המרכיבים הקשורים בתיאטרון :הפקה ,בימוי ,פיתוח תסריט ועוד.
החוג מתנהל באנגלית בלבד ומועבר על ידי שחקנית מקצועית דוברת אנגלית.
החוג מותאם למשתתפים דוברי עברית ודוברי אנגלית בנים ובנות .
בסיום השנה תועלה הופעה ,פרי יצירת המשתתפים ,באנגלית.
מתאים לילדים שאוהבים תיאטרון שירה וריקוד ורוצים לשפר את האנגלית שלהם בסביבה
כיפית ,תומכת ומקצועית.
משתתפי החוג מראים שיפור משמעותי בביטחון עצמי ,ידע ושימוש בשפה האנגלית ,שיפור
בכישורים חברתיים והגברת המוטיבציה ללימוד השפה האנגלית
מנחה :בהנהלת מירב צור ,מייסדת תיאטרון דובר אנגלית ,שחקנית ודוברת אנגלית בעלת
הכשרה בתיאטרון ובחינוך
יום :ה  .7:.3–.6:11מתחילים *  .0:13–.7:51מתקדמים
גיל :מכתה ד ומעלה
מקום :דיסקו
 ₪011תושב חוץ
*
מחיר ₪001 :בית יצחק

לפרטים ולהרשמה :חנה – 950-0000601

*
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טיסנאות
איך ציפור מצליחה לעוף? איך התפתח עולם התעופה?
במהלך השנה נבנה מספר רב של טיסנים ,המופעלים על ידי אנרגיות שונות ,כגון :מנוע גומי,
רוגטקה והשלכה בעזרת היד ,מדאונים קטנים – אורך כנפיים  01ס"מ ועד טיסנים בעלי אורך
כנפיים של כ  61ס"מ .נצבע את הטיסנים ,ונטיס אותם בשטח פתוח.
נוסף על כך נלמד על עולם התעופה מראשיתו ,על שיטות להפקת אנרגיה ,הפועלות היום ,על
אנרגיה סולרית ועוד.
קבוצת המתקדמים תמשיך לטיסנים גדולים יותר ,מתקדמים ומורכבים יותר.
מנחה :ירון חבוב ,בעל חברת "ירון אווירון" ,מדריך בעל ניסיון רב בתחום הטיסנים בכלל
ובהדרכת ילדים בפרט
יום :ד  .7:.3–.6:11מתחילים *  .0:13–.7:51מתקדמים
גיל :מכתה א ומעלה
מקום :גן אורה
* תשלום חד פעמי  ₪ 009עבור חומרים
 ₪.03תושב חוץ
*
מחיר ₪.63 :בית יצחק
* שעות החוג עשויות להשתנות



שיעור ראשון :יום ד 4.0.14

לפרטים ולהרשמה :ירון 954-4055951 -
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שחמט
משחק השחמט הוא אחד המשחקים המורכבים והמצליחים ביותר בכל העולם.
משחק השחמט הוכח ככלי המסייע בהעלאת מנת המשכל ובפיתוח כישורי חשיבה .
יתרונות משחק השחמט כפי שנתגלו במחקרים שונים -מאמן את שני צידי המוח ,משפר את
היצירתיות ,משפר את הזיכרון ,מגביר את היכולת לפתור בעיות ,מגביר את יכולת הקריאה,
משפר את הקשב והריכוז ומלמד תכנון וראיית הנולד.
המשחק מגביר את ההערכה העצמית ,מתאים לילדים עם בעיות קשב וריכוז ומוריד אלימות
בקרב ילדים.
החוג מיועד לילדים החל מהצעד הראשון ועד לשחקנים מנוסים .נלמד בו החל מחוקי המשחק
וכלה בתכנוני טקטיקה ובניית אסטרטגיה כולל פתרונות חידוני שחמט.
בנוסף ,נשתתף בתחרויות ארציות( .בשנה האחרונה הגיעו  5קבוצות שלנו למקומות ראשונים).
מנחה :בסיל מלקר ,מדריך מוסמך של איגוד השחמט ,מורה ומחנך הרואה את הפצת השחמט
לילדים כשליחות.
גן ואילך
גיל:
א ,ב ,ג ,ה ו בחלוקה לקבוצות
יום:
מקום :מועדון פיס
מחיר ₪ .03 :בית יצחק *  ₪ 011תושב חוץ

לפרטים ולהרשמה :בסיל  954-3991484 :חנה 950-0000601

חוג ברידג' לילדים
שישה שיעורים ראשונים בחינם!
זה לא רק משחק למבוגרים!
הברידג' מפתח מיומנויות חשיבה ,זיכרון ,תכנון וריכוז .מפתח את הכישורים החברתיים ומחנך
לערכים כמו :צדק ,יושר ,עזרה ,אדיבות ונימוס .מעלה את הביטחון העצמי ומהווה בילוי מהנה.
רצוי להתחיל ללמוד ברידג' בגיל צעיר.
יום ומקום :יקבע בהמשך בהתאם להרשמה
מחיר :שישה שיעורים ראשונים בחינם.
בהמשך ₪ .51 :בית יצחק *  ₪ .13תושב חוץ.

לפרטים ולהרשמה :חורחה  950-6919066 :חנה 950-0000601
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פיסול בחומר ואומנויות נוספות
במסגרת החוג :הכרת החומר ותכונותיו ,לימוד יסודות הפיסול ,עבודה במגוון של טכניקות
(חוליות ,משטחים ,הטבעות).
לימוד של תורת הצבע ושימוש במבחר של סוגים – גלזורות ,אנגובים ,אקריליק ,וגם לימוד של
תהליך ייבוש החומר ושריפה בתנור קרמי.
נוסף על כך ,נכיר עיסת נייר ,פסיפס ,ציור ועוד ונעבוד בהם.
מנחה :דליה דותן ,בוגרת המדרשה לאומנות ,מנחה בחוגים ובאירועים
גיל :מגן ומעלה בחלוקה לקבוצות
יום :א החל מ .6:51 -
מקום :גן אורה
מחיר ₪ 195 :בית יצחק *  ₪ 210תושב חוץ

* תשלום חד פעמי  ₪ 099עבור חומרים

לפרטים ולהרשמה :דליה 90-6605811 , 959-1049110 -

אמנות שימושית
בחוג נחשוף את הילדים למיומנויות עבודה שונות בדגש על שימוש חוזר ,במטרה לחבר את
הילדים ליצירה ,עשייה שימושית וחשיבה יצירתית ,תוך לימוד טכניקות עבודה שונות ושימוש
בחומרים מגוונים.
ניצור פריטים ואביזרים שימושיים ונעסוק במלאכות שונות החל מרקמה ,סריגה/אריגה ועד שיוף
וצביעה.
אושרת ,כמעצבת וכיוצרת ,רוצה להעביר לילדים את הצורך בקיום של ערכי האסטטיקה
והפונקציונליות לצד חשיפתם ליכולת לממש את עצמם בעשייה ,בחשיבה יצירתית ובמסוגלות
ליצירה שימושית.
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מנחה :אושרת גורן ,יוצרת רב תחומית בוגרת לימודי עיצוב פנים ,עוסקת בעיצוב וייצור
אלמנטים שימושיים לבית ולחיי היום יום ,מנחה סדנאות לאמנות במסגרות שונות
יום :ב .7:.3–.6:51
.0:13-.7:51
מקום :גן אורה
מחיר ₪ 0.1 :בית יצחק *

גיל :כתה ג-ו
גיל :כתה ז ומעלה
 ₪ 003תושב חוץ

* המחיר כולל חומרים

לפרטים ולהרשמה :אושרת – 959-4933440

חריזה ותכשיטנות
נלמד ליצור תכשיטים שונים ( צמידים ,מחרוזות ,תליונים ,עגילים ,טבעות) בטכניקות שונות
ומגוונות ,כגון :שזירה ,פיסול ,הצלבות ,סריגה ופיוטי תוך כדי שילוב סוגים שונים של חוטים
וחרוזים.
נכיר את כל סוגי החומרים :קריסטלים ,פנינים ,אבני חן וחרוזים מכל הסוגים.
מנחה :שארי קלמן ,מעצבת וחורזת תכשיטים
יום :א  ..:11–.6:11בחלוקה לקבוצות
מקום :מועדון פיס
מחיר ₪ .13 :בית יצחק *  ₪ .61תושב חוץ *המחיר כולל חומרים  ,פרט לקריסטלים

לפרטים ולהרשמה :שארי  , 954-4861480 -ועד90-6811160 :
hugimby@walla.com
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עיצוב אופנה
בואו ללמוד להיות מעצבי אופנה צעירים!
בחוג נכיר מעצבים ידועים ,נלמד על סוגי בדים שונים ואופני השימוש בהם ,נכין ספר סקיצות
וגזרות בסיסיות לכמה בגדים ,נלמד לצייר בגדים ונכיר טכניקות בסיסיות לתפירה.
נכין פריטים שימושיים כמו :כובעים ,נעליים ,חולצות ותיקים שעיצבנו בעצמנו.
בכיתות ה-ו נתייחס גם לשינויים בגוף ,כיצד נכון לבחור בגדים ,אילו צבעים מתאימים לנו וקצת
בסיס בנושא איפור וטיפוח.
מנחה :התכנית מועברת בהנחיית המעצבת אירית ל זהר ,בוגרת שנקר
יום :ה

.7:11–.6:11
.0:11-.7:11
..:11-.0:11

מקום :גן אורה
מחיר ₪ 011 :בית יצחק *

גיל :כתה א-ב
גיל :כתה ג-ד
גיל :כתה ה-ו

 ₪ 001תושב חוץ

לפרטים ולהרשמה :הדס 953-0619161 -

* תשלום חד פעמי  ₪ 099לחומרים
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יהלו"ם  -ילדים והורים לומדים
בשיתוף עם זית
סדרת מפגשים חווייתיים לילדים ולהורים (או סבים וסבתות).
לימוד ,שיח  ,הפעלות ומשחקים – זמן איכות משותף.
נושא השנה" :אגדה של משפחה" על דמויות מאגדות חז"ל וגם עלינו
נבקר בסיפורים עתיקים ומודרניים .נלמד על ערכים ,אמונות ויחסים בין אדם לחברו .נכיר
משפחות חדשות וחברים חדשים ודרכם נכיר את עצמנו טוב יותר.
מנחה :ענבל בריסקין פרי ,מנחת קבוצות בתחומי מנהיגות ,יהדות וסדנאות משחקי ילדות
יום :ה אחת לחודש ..:51–.7:51
גיל :ב"ס יסודי
מקום :מועדון פיס
מחיר ₪ 111 :ל  19מפגשים


מפגש פתיחה :יום ה 39.19.14

לפרטים ולהרשמה :ענבל inbal@klas.co.il , 950-3046804 -

התעמלות קרקע ומכשירים
בהנהלת איילת אורלי
מקום :אולם הספורט

לפרטים ולהרשמה :איילת 959-5333563 -
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חוגים למבוגרים ולנוער

מועדון ברידג'
מועדון וותיק ,המקיים שני מפגשים בשבוע במשך כל השנה ( .0חודשים).
מיועד לתחרויות ברידג' לאנשים ,שמשחקים.
לפני כל תחרות מתקיים שיעור קצר שמתחיל בשעה – ...:13
מנחה :חורחה שרו ,מנהל מועדוני ברידג' ,מוסמך להוראת ברידג' מטעם ההתאגדות הישראלית
לברידג'
יום :א  ,ד 05:11–01:11
מקום :בית התרבות
מחיר :אפשרויות תשלום:
 ₪ 199בית יצחק *  ₪ 109תושב חוץ *התשלום הוא על בסיס חודשי
 ..מנוי שנתי:
עם אפשרות לשחק פעמיים בשבוע
 ₪ 349ל –  .1כניסות
 .0כרטיסיה:

קורס ברידג' מתחילים/מתקדמים
בקורס מתחילים נלמד את יסודות המשחק ,ונרכוש מיומנויות על ידי לימוד מעשי ותרגול.
המשחק מתאים לכל גיל ,והוא נחשב למשחק הפופולארי ביותר בעולם .אין צורך בידע מוקדם.
קורס מתקדמים מיועד לשחקני ברידג' המעוניינים להעמיק ולהעשיר את הידע שלהם.
מנחה :חורחה שרו ,מנהל תחרויות ברידג' מוסמך ומנהל מועדוני ברידג' ,מוסמך להוראת ברידג'
מטעם ההתאגדות הישראלית לברידג'
יום  :אפשרויות -א  * ..:51–.7:11ב/ד  * .0:11-1.:51ה  ( 00:51-01:11היום יקבע על פי הרוב)
מחיר* :המחיר כולל חוברת לימוד.
 מתחילים א  8 ,-מפגשים חינם
 מתחילים ב –  .1מפגשים  ₪ 311בית יצחק *  ₪ 611תושב חוץ
 רמת ביניים –  .0מפגשים  ₪ 311בית יצחק *  ₪ 611תושב חוץ
מקום :בית התרבות/מועדון פיס
 מועד פתיחת הקורס –חודש אוקטובר ,מותנה במספר הנרשמים

לפרטים ולהרשמה :חורחה , 950-6919066 :ועד90-6811160 :
חנהhugimby@walla.com , 950-0000601 :
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ריקודים סלונים – "הבנרה"
זה קצבי ,זה חושני ומשחרר וזו הדרך הטובה ליהנות ממפגש חברתי ,ספורטיבי ואמנותי.
הטנגו ,הוואלס ,הרומבה והסלסה...ריקודי הנשף הסלונים והלטיניים הקסומים של כל הזמנים
מצאו להם בית בבית יצחק בניצוחו של בית הספר "הבנרה" ,הסטודיו לריקוד המוביל בארץ.
הקורס הראשון ימשך  5חודשים על בסיס מפגש שבועי (סהכ'  .0מפגשים) .בנוסף ,תוכלו ליהנות
ממסיבות ריקודים ,מסדנאות מסטר ייחודיות ,מסופי שבוע של ריקודים בארץ ובחו"ל..
 שיעור הכרות פתוח למתחילים :יום ב  09.19.14בשעה  09:99בבית העם בבית יצחק.
יש להירשם.

מנחה :אשר ארזי ,רקדן ,כוריאוגרף ,מארגן תחרויות ופסטיבלים ,שופט בתחרויות ,מורה
מוסמך מטעם ההתאחדות הבינלאומית ,נחשב לחלוץ הריקודים הסלונים בארץ ,מייסד ומנהל
את סטודיו הבנרה"
יום :ב  00:11–01:51מתחילים
מקום :בית העם
מחיר( ₪ 101 :לקורס) בית יצחק * ( ₪ 311לקורס) תושב חוץ

לפרטים ולהרשמה :הבנרה habanera@zahav.net.il , 90-1861310 -
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סדנה לציור – רן בר לב
הנכם מוזמנים להצטרף לכיתת אמן של הצייר ,רן בר לב .בקבוצה נלמד ציור ,יסודות רישום,
עבודה עם מודל ועבודה בצבע בליווי אישי לכל תלמיד.
בסוף השנה תתקיים תערוכה .
מנחה :רן בר לב ,צייר ,אמן בוגר בצלאל ,מורה במגמה לאמנות ומגיש לבגרות בבית הספר
התיכון ע"ש דוד בן גוריון בעמק חפר
*
יום :ב  * .0:11-1.:11ג 05:51-01:51
מחיר ₪ 501 :בית יצחק *  ₪ 513תושב חוץ

ד .0:11-1.:11

מקום :בית התרבות

לפרטים ולהרשמה :רן  , 954-4550188 -אתרwww.barlev-workshop.com :

חריזה ותכשיטנות
נלמד ליצור תכשיטים שונים (צמידים ,מחרוזות ,תליונים ,עגילים ,טבעות) בטכניקות שונות
ומגוונות ,כגון :שזירה ,פיסול ,הצלבות ,סריגה ופיוטי תוך כדי שילוב סוגים שונים של חוטים
וחרוזים.
נכיר את כל סוגי החומרים :קריסטלים ,פנינים ,אבני חן וחרוזים מכל הסוגים.
מנחה :שארי קלמן ,מעצבת וחורזת תכשיטים
יום :ב ..:11–.7:51
מקום :מועדון הפיס
מחיר ₪ .63 :בית יצחק *  ₪ .01תושב חוץ
המחיר כולל חומרים  ,פרט לקריסטלים

לפרטים ולהרשמה :שארי , 954-4861480 :ועד90-6811160 :
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תפירה
לימוד יסודות התפירה .שימוש בגזרות מוכנות וגם תפירה חופשית של בגדים ושל מוצרים שונים.
השיעורים ניתנים בקבוצות קטנות.
מנחה :דורית בן חיים ,בוגרת בית הספר למקצועות האופנה ,ומורה מנוסה
05:11–01:11
יום :א
ב/ה/ו .0:11–1.:11
..:51–.6:51
ג
מקום :גן אורה
מחיר ₪ .71 :בית יצחק *

*יש להצטייד במכונת תפירה
 ₪ 011תושב חוץ

** המחיר אינו כולל חומרים

לפרטים :דורית  , 90-6333335 -להרשמה :חנה 950-0000601 -

קבוצת הורים – שיטת אדלר
סדנה להורים לילדים עד גיל 10

( 19מפגשים)

"הם לא מפסיקים לריב"" ,הוא לא מקשיב לי"
בואו להתמודד עם האתגרים שמזמנת לנו ההורות  .נעסוק בנושאים ,כמו :עידוד כגורם מצמיח
וכגורם מחזק את הביטחון העצמי של הילד .נבין התנהגויות מפריעות ,וננסה למצוא דרכים
לשנותם .שיתוף פעולה במקום מאבקי כוח וגישות חלופיות לענישה .חוקים וגבולות ,הגדרתם
ואכיפתם במסגרת המשפחה .כל זאת ועוד במסגרת הסדנה.
מנחה :אילה מגן-שרתיאל ,מוסמכת מכון אדלר
יום :ב 00:51–01:51
מקום :מועדון הפיס
מחיר( ₪001 :לסדנה) בית יצחק

*

( ₪ .01לסדנה) תושב חוץ * מחיר הסדנה הינו לזוג

* מפגש ראשון :יום ב 09.19.14

לפרטים ולהרשמה :אילה ayala-ms@bezeqint.net 954-5641041 -
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שחמט
משחק השחמט הוא אחד המשחקים המורכבים והמצליחים ביותר בכל העולם.
משחק השחמט הוכח ככלי המסייע בהעלאת מנת המשכל ובפיתוח כישורי חשיבה .
יתרונות משחק השחמט כפי שנתגלו במחקרים שונים -מאמן את שני צידי המוח ,משפר את
היצירתיות ,משפר את הזיכרון ,מגביר את היכולת לפתור בעיות ,מגביר את יכולת הקריאה,
משפר את הקשב והריכוז ומלמד תכנון וראיית הנולד .כמו כן ,מהווה גורם משפיע בעיכוב
התפתחות דמנציה ואלצהיימר במבוגרים.
החוג מיועד לנוער ולמבוגרים החל מהצעד הראשון ועד לשחקנים מנוסים .נלמד בו החל מחוקי
המשחק וכלה בתכנוני טקטיקה ובניית אסטרטגיה כולל פתרונות חידוני שחמט.
מנחה :בסיל מלקר ,מדריך מוסמך של איגוד השחמט ,מורה ומחנך הרואה את הפצת השחמט
לילדים כשליחות
יום :ב בוקר /ג ערב
מקום :מועדון הפיס
מחיר ₪ .63 :בית יצחק *  ₪ .01תושב חוץ

לפרטים ולהרשמה :בסיל ,954-3991484:ועד,90-6811160 :

לפרטים ולהרשמה לחוגים :ועד ,90-6811160 :חנה-950 :
hugimby@walla.com0000601

