
חוגים ופעילויות
קהילה בזכרון
יעקביוצרת.



דבר ראש 
המועצה
ומנכ”ל 
העמותה

תוכן

תושבים יקרים,
אנו שמחים לשתף אתכם בתוכנית תרבות הפנאי של 

המושבה לשנה הקרובה. לאור הצלחת הקיץ האחרון, מרכז 

11 חוו  קהילתי זמארין ימשיך לפעול גם השנה במתכונת של

דשי פעילות ובכך לתת מענה לילדים ולבני הנוער בחופשת 

הקיץ. עמותת זמארין פועלת כזרוע הביצועית של המועצה 

המקומית בתחומי תרבות, פנאי ותיירות. בעמותה פועלים 

עשרות ומאות אנשי חינוך העוסקים יום יום בטיפוח תרבות 

פנאי פרודוקטיבית ובחיזוק קהילות המושבה. אנו רוצים 

ולהביע את הערכתנו לוועד המנהל של העמותה, לצוות העו

בדים המסור ובעיקר לכם, המביעים בנו אמון שנה אחר שנה 

ולוקחים חלק בחוגים, בהצגות, בטיולים, בהרצאות ובשאר 

המיזמים הקהילתיים במושבה. אנו מאחלים לכולכם, שנה 

טובה, בריאות טובה וחיים בקהילה בריאה ויוצרת.

אריאל ליסמן
מנכ”ל עמותת זמארין

זיו דשא
ראש המועצה המקומית

יו”ר הנהלת העמותה
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צהרוני עמותת זמארין פועלים בגני המועצה
כמסגרת המשך ליום הלימודים.

• שנת הפעילות מתקיימת בין התאריכים:
30.6.17 - 1.9.16   

• שעות הפעילות בצהרונים 14:00-17:00.
• עלות לחודש: 1,050 ₪

• צהרון חלקי, 3 ימים בשבוע: עלות לחודש: 880 ₪

• בצהרונים מוגשת ארוחת צהריים בשרית חמה
   וארוחת ארבע.

• בשנת הלימודים תשע”ז מקיימת עמותת זמארין
   17 ימי צהרון ארוכים  בחופשות, ע”פ לוח חופשות

   שמתפרסם באתר עמותת זמארין.
   שעות הפעילות בימים ארוכים- 07:30-16:30.

• בסוכות, חנוכה ופסח, מצטרפים לצהרונים
   ילדי הגנים על בסיס מקום.

*בחודשי הקיץ קיימת מתכונת קייטנה וצהרון בתשלום נפרד.

מוזמנים להצטרף למעון היום המחודש. משטחי דשא, 
הצללות, מתקני משחק חדשים וצוות חם ואוהב מחכה 

לכם עם שנת פעילות מהנה ומצמיחה. נותרו מספר 
מקומות מועט. הפעוטון בפיקוח משרד הכלכלה.

פעוטון

צהרונים
מנהלת הצהרונים: שרון בנוש

טלפון: 04-6297005
Tzaharon@zamarin.org.il :מייל

רכזת צהרונים: רחל סהר

טלפון: 04-6297005

לפרטים על הרשמה:
מנהלת המעון: הילה כוכב

טלפון: 04-6399283

3



אמנות 
והעשרה
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מנהלת מח’ ספורט ופנאי – ורד נבות

טלפון: 04-6297008
sport.art@zamarin.org.il :מייל

חלוקת הקבוצות המפורטת
לפי גילאים ורמות
מופיעה באתר האינטרנט

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים.
הזכות לשינויים שמורה. הרישום לפעילויות
זמארין מותנה בהסכמה לתקנון.

**

*

העשרה ודעת

בישול מדעי
ד”ר עידית בנר

כיתות גן חובה – ו’ | יום שני

מדענים צעירים
אירית כהן

כיתות גן חובה-ב’ | יום שלישי

אלקטרוניקה
דני אלפסי

כיתות א’-ו’ | יום ראשון

רובוטיקה
Golanix חברת

כיתות א’-ו’ | יום רביעי

D&D מבוכים ודרקונים
חברת שושנת המדבר

כיתות ב’-י’ | יום שני

אילוף כלבים - מדברים עם כלבים
חברת מדברים עם כלבים

כיתות גן חובה – ו’ | יום חמישי

אפגרייד
מרכז למידה מתמטיקה,

פיזיקה ואנגלית )4-5 יח”ל(
כיתות ט’-י”ב

לו”ז לפי קבוצות מופיע באתר,
רכז אפגרייד – אלכס אברמוב 054-2352825

חדש!

חדש!

Up     Grade
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אמנות פלסטית

עיצוב אופנה
חברת רימייק

כיתות א’-ה’ | יום ראשון

יצירה שימושית
חברת רימייק

כיתות א’-ה’ | יום ראשון

אנימציה וקומיקס
עידן קרניאל

כיתות ב’-ו’ | יום ראשון

ציור ליריקה
כיתות א’-ז’ | יום חמישי

שילוב אמנויות
אירית כהן

כיתות גן חובה-ז’ | יום רביעי

עיצוב בפימו ותכשיטנות
אירית כהן

כיתות ג’-ז’ | יום רביעי

קרמיקה
ליבי צין

כיתות גן חובה-ו’, הורה-ילד | יום שני
מבוגרים ערב | יום שני , מבוגרים בוקר | יום חמישי

אמהות יוצרות )גם אבות יתקבלו בברכה(
אירית כהן

מבוגרים | יום שלישי אחת לשבועיים

אמנות הבמה

תיאטרון
יעל זיגדון – תיאטרון מסך במה

כיתות ג’-ו’ | יום חמישי

תיאטרון קהילתי נשים
אירית דברת

מבוגרים | יום שלישי

חדש!

חדש!



ספורט 
ופנאי
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מנהלת מח’ ספורט ופנאי – ורד נבות

טלפון: 04-6297008
sport.art@zamarin.org.il :מייל

ספורט קטנים

התעמלות קרקע
אביב רייכמן

גן טרום חובה – חובה | יום ראשון

התעמלות אתגרית לגיל הרך
חברת פרוגרס
גילאי 3-6 | יום שני

על גלגלים וכדור

+skate גלגליות
נאווה חן צימרמן

כיתות א’-ה’, נערות ו’-י”ב, מבוגרים | ימים שני ורביעי

הוקי רולר
ביה”ס להוקי רולר

כיתות א’-ה’ | יום שני

קטרגל
דודי זברו

כיתות טרום חובה – ד’ | ימים שלישי, חמישי

חדש!

חלוקת הקבוצות המפורטת
לפי גילאים ורמות
מופיעה באתר האינטרנט

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים.
הזכות לשינויים שמורה. הרישום לפעילויות
זמארין מותנה בהסכמה לתקנון.

**

*
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ספורט נשים, נערות וילדות

עיצוב וחיטוב
סיגל אלמוג

ערב - ימים ראשון, רביעי
בוקר – ימים שני, חמישי, שישי

אירובי זומבה
סיגל אלמוג

ימים שלישי, שישי

פילאטיס
תמר דיין

ימים שני, שישי

זומבה
לאה פייס

ערב - ימים ראשון, שלישי
בוקר – ימים שני, רביעי

כיתות א’-ו’  | יום ראשון

מאמאנט
ליגת האמהות בכדורשת

בניהול עמותת זמארין והפועל זכרון
ניל”י – יום שני

החורש – יום שלישי
החיטה  - יום רביעי

אמנויות לחימה

קפוארה
חיים דבש

כיתות טרום חובה – ו’ | יום ראשון

טאי צ’י וצ’י קונג
שחר ננצל

מבוגרים | ימים שני, חמישי

טאיקוון דו
לאונרדו אורוס דואק

כיתות טרום חובה – י”ב, מבוגרים
ימים שלישי, חמישי

קראטה
אהד רשב”א לוי

כיתות גן חובה – י”ב, מבוגרים
ימים ראשון, רביעי

קרב מגע
אילן פדלון, יעלה אלישר, דקלה לב

כיתות טרום חובה – י”ב, מבוגרים
ימים שני, חמישי

חדש!

אתלטיקה
דמיטרי ברסקי )גלושצנקו( 

כיתות ג’-ד’ , ה’-ח’ | ימים שני, חמישי

חדש!



בלט קלאסי
תנועה יוצרת והכנה לבלט 

לילך פיינברג
ט. חובה – חובה | ימים שלישי, רביעי

יסודות בלט קלאסי ומודרני
לילך פיינברג

כיתות א -ב | ימים שלישי, רביעי

בלט קלאסי
פנינה קפון סוחצקי

כיתות ג’-ו’ + תגבורים לבוגרות | ימים ראשון, רביעי
)מחייב פעמיים בשבוע(

בלט קלאסי - מסלול מקצועי
נעמה ידלין גינדס | ציפי משולם | ענבל ביי

כיתות ז’-י”ב | ימים ראשון, רביעי, חמישי
)המסלול המקצועי מחייב 5 שיעורים בשבוע(

אנסמבל - בלט קלאסי מצטיינות
ח-יב )רק מהמסלול אחרי בחינת התאמה 31.8 ( יום חמישי

מחול מודרני 
מחול מודרני– מסלול רגיל

דפנה גזית
כיתות ג’- ח’ | יום שני

מחול מודרני – מסלול מקצועי
דפנה גזית

כיתות ז’-י”ב | יום חמישי
)המסלול המקצועי מחייב 5 שיעורים בשבוע(

מחול
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מנהלת אולפן המחול:
זהבה בורנובסקי

טלפון: 050-8148741
dance@zamarin.org.il :מייל

חלוקת הקבוצות המפורטת
לפי גילאים ורמות
מופיעה באתר האינטרנט

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים.
הזכות לשינויים שמורה. הרישום לפעילויות
זמארין מותנה בהסכמה לתקנון.

**

*



ג’אז והיפ הופ

ג’אז צעיר
שירי גץ

כיתות ג’- ו’ | ימים שני וחמישי
)מחייב פעמיים בשבוע(

ג’אז בוגר
חן וענונו

כיתות ז’-י”ב | יום רביעי
להקת ג’אז שני ורביעי )בחינות כניסה 28.8(

היפ הופ
חן וענונו

כיתות ה’-י”ב | יום שני
להקת היפ הופ שני ורביעי )בחינות כניסה 28.8(

עוד במחול

ברודווי דאנס
שירי גץ

כיתות ז’-י”ב | יום שני וחמישי

פלמנקו 
עדי שרז

מתחילות ,ממשיכות ומתקדמות  | יום שלישי

להקות מחול
עכשווי, צעירה, עתודה, נעורים וייצוגית

דפנה גזית
כיתות ז’-י”ב | ימים ראשון, שני, חמישי

מחול מבוגרים

NIA
לימור כץ אוונס

נשים  | יום רביעי

ריקודי עם –בוקר.
מתחילים, ממשיכים ומתקדמים

ירון כרמל
יום שני

סלסה זוגות
ניר ירון

מוצ”ש

ריקודי בטן
לימור

נשים | יום רביעי
9

במהלך השנה יתקיימו באולפן המחול *
פעילויות בתשלום נוסף: כנסים, סדנאות, 

קורסים, קייטנות, השתתפות בתחרויות ועוד.



שיעורי נגינה 
במרכז מוצעים שיעורים יחידניים בכל הכלים והז’אנרים 11 חודשים בשנה.

לימוד תווים ואקורדים, מקצבים, יסודות  במוסיקה קלאסית, נגינת ג’אז 
רוק  והקניית רפרטואר רחב בכלי הנגינה.

כלי נשיפה: חליל צד, חלילית, אבוב, קלרינט, סקסופון, חצוצרה, קרן יער, 
טרומבון, בריטון טובה  |  כלי קשת:  כינור, ויולה, צ’לו  |  כלי פריטה: פסנתר, 
נבל, גיטרה קלאסית, גיטרה חשמלית, גיטרה בס | קבוצות אורגניות  |  כלי 
הקשה: מערכת תופים, טימפני, קסילופון, דרבוקה, קאחון ועוד...  |  לימודי 

שירה: שיעורי פיתוח קול, שירה אופראית, שירה עכשווית וג’אז.

קונצרטים בביצוע תלמידים

תלמידי הקונסרבטוריון מנגנים ושרים לקהל הרחב במסגרת קונצרטים
כיתתיים ומחלקתיים וכן בקונצרטים בקהילה.

התלמידים חווים עמידה ונגינה מול קהל ומקבלים הזדמנות לנגן בליווי פסנתר.

סדנאות, הרכבים ושיעורי תיאוריה  

לתלמידים הלומדים במרכז מפגשים אלו כלולים בסל הלימוד, לתלמידים 
חיצוניים ניתן להירשם בנפרד.

• שיעורי תיאוריה פיתוח שמיעה ותורת המוסיקה • סדנת כלי הקשה
• הרכבי מוסיקת רוק  • הרכבים קלאסיים   • הרכבי ג’אז

מוסיקה לגיל הרך

• קבוצת טרום כלי לגילאי  5-4  • חוג מוסיקה  לאימהות ותינוקות  
• כינור לגיל הרך

הכנה לבחינת הבגרות במוסיקה

המסלול כולל: • הכנה לקראת רסיטל בגרות למבצעים
• הנחיה לעבודת גמר • נגינה ברסיטל מקדים מול קהל

סדנא לאלתור ויסודות הג’אז

מפגש שבועי מעשי בימי שני בערב שמטרתו לפתח יכולות אלתור בסיסיות 
ומתקדמות על מהלכים הרמוניים נפוצים מעולם הג’אז והמוסיקה הקלה. 

לסדנא חלק מעשי והתנסות בנגינה בהרכב ג’אז וחלק תאורתי שכולל יסודות 
בתאוריה ובהיסטוריה של הג’אז .

הסדנא מומלצת לכלל התלמידים החל מהשנה השלישית ועד בכלל ללא 
תוספת תשלום ופתוחה להשתתפות הקהל הרחב חובב המוסיקה והג’אז 

ולנגנים מכל הגילאים בתשלום. הסדנא בהדרכתו של תומר רוזנבלום.

מוסיקה
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מנהלת מרכז המוסיקה – חפציבה זר אביב

טלפון : 04-6297017/8
פקס: 04-6297020
Music.office@zamarin.org.il :מייל

מרכז עירית למוסיקה- זכרון יעקב

חלוקת הקבוצות המפורטת
לפי גילאים ורמות
מופיעה באתר האינטרנט

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים.
הזכות לשינויים שמורה. הרישום לפעילויות
זמארין מותנה בהסכמה לתקנון.

**

*



מקהלת הנוער “קולות מעיין”

• מקהלה ייצוגית   • מקהלה צעירה 
מפגשי המקהלות בהדרכתה וניצוחה של אלה מדינה 

מתקיימים בימי שני אחה”צ , הזמרים הצעירים מתנסים 
ברפרטואר מגוון ובהופעות בכנסי מקהלות ,באירועים 

מרכזיים בזכרון  ובקונצרטים בקהילה.
*המקהלה פתוחה לכל תלמידי המרכז ללא תוספת תשלום.

החוג למוסיקה
קאמרית למבוגרים

בחוג לנגינת מוסיקה קאמרית למבוגרים משתתפים 
נגנים חובבים מהאזור במפגשים שבועיים בהרכבים 

קאמריים שונים בימי שני בערב בהדרכת מרינה מינקין.

כיתות אמן

תכניות העשרה שונות, סדנאות ומפגשים מרתקים עם 
מוסיקאים בעלי שם מוצעים במרכז לאורך כל השנה.

התוכניות מיועדות  לתלמידי הקונסרבטוריון וגם לנגנים 
ולחובבי מוסיקה חיצוניים בתשלום. בנוסף משתתפים 
תלמידנו בתוכנית מפתח של הפילהרמונית הישראלית 

ובכתות אמן המוצעות על ידי משכנות שאננים בירושלים.

תזמורות במרכז המוסיקה
גולת הכותרת של הפעילות במרכז המוסיקה הן התזמורות 

וגופי הביצוע. הילדים לומדים מצעד ראשון את שפת הנגינה 
בתזמורת, יסודות ניצוח, הקשבה ואחריות קבוצתית. 

חווים רפרטואר תזמורתי עשיר במגוון רמות ומופיעים 
בפסטיבלים  בארץ ובחו”ל, במפגשי תזמורות ארציים, 

בקהילה ובמחנות מוסיקה.

תזמורת הנוער הייצוגית – מנצחת  שירי כהנא
תזמורות נשיפה צעירות

תזמורת כלי קשת צעירה
תזמורת ביג בנד לנגנים חובבים: מפגש שבועי מהנה של נגנים 

חובבים מכל הגילאים בכלי נגינה שונים וזמרים בהרכב סוחף 
ודינמי בימי שלישי בערב בניצוחו של המוסיקאי רמי אלסטר.

צוות המורים במרכז המוסיקה מורכב ממוסיקאים ופדגוגים מדופלמים בעלי ניסיון רב ומסירות למקצוע.
המורים מלווים את ההתפתחות המוסיקלית של התלמיד באהבה רבה ובמקצועיות מגיל צעיר במשך שנים רבות 

ומהווים דמות חינוכית משמעותית בחייו עד לבגרות.
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אוונגרד - המרכז של הנוער!
קפה נוער, חדר מוזיקה והקלטות, דרמה,בישול, קבוצות נוער ועוד!

אנחנו כאן: בכל ראשון - חמישי בשעות  17:00-21:00
פייסבוק: “אוונגרד זכרון יעקב”

מרינה קומיסרציק: 052-3637948
marinakom17@gmail.com

אזימוט הכנה איכותית
לשירות משמעותי!

עבודה על כושר גופני, חוזק מנטלי והתמודדות עם מצבי קיצון
אביב רייכמן: 054-8128015

שני וחמישי, 17:30-18:30  |  מגרשי ‘חלומות זכרון’

חוג סקייטבורד אקסטרים לצעירים

חוג מקצועי לסקייטבורד לכל הרמות
תוך שיפור אקורדינציה והעלאת בטחון עצמי.

ים לוריאן: 054-7898969
ראשון ורביעי 17:15-19:15 | סקייטפארק זיכרון יעקב

חוגי הסיירות של קק”ל
ע”ש אורי מימון

אהבת הארץ והסביבה, עצמאות ועבודת צוות, ניווט והישרדות.
קבוצות של כ- 15 משתתפים המודרכת ע”י מתנדב/ת בשנת שירות.

מפגש שבועי של שעתיים+ אחת לחודש: טיול סופ”ש,
בחגים: מחנות של מספר ימים.  3 קבוצות גיל: ה’,ו’,ז’+ח’

לפרטים: משרד חוגי הסיירות כרמל עמקים:
 shaifa2@gmail.com | 04-8121268

נוער

12

מנהלת מח’ נוער – טל שיין

טלפון: 04-6297010
noarzy@zamarin.org.il :מייל

חלוקת הקבוצות המפורטת
לפי גילאים ורמות
מופיעה באתר האינטרנט

פתיחת החוגים מותנית במספר נרשמים.
הזכות לשינויים שמורה. הרישום לפעילויות
זמארין מותנה בהסכמה לתקנון.

**

*



“הורים ערים” – באים בטוב!
הצטרפו גם אתם לעשרות הורים המתנדבים בלילות שישי:
פוגשים בני נוער ברחבי הישוב, יוצרים קשר חיובי ומונעים

בנוכחותכם התנהגויות ותופעות סיכוניות.
סיירת הורים מתנדבים: 050-2008661 )זמין כשהסיירת בשטח(

 horimzy@cramim.org.il | 050-8645193 להצטרפות: רפי רחמקין

שישי פינוק להורים- מפנקים אתכם בבוקר של קפה, מאפה 
והרצאה שקשורה לעולמם של בני נוער )מיניות, אלכוהול, 

התנהגויות סיכוניות ועוד( אחת לחודש וחצי בימי שישי בבוקר. 
יש להתעדכן בפרסומי חוצות במושבה.

קבוצות התנדבות לכיתות י’-י”ב 
בכל הקבוצות ניתן לשלב מחויבות אישית

• מוזיקה
• ליצנות רפואית

sporTeam •
• מועצת הנוער זכרון יעקב

Sk8park ZY •

בחירות למועצת נוער 
הכח בידיים שלכם! הגוף המייצג את הנוער, יוזמים פעילויות וארועים, 

מייצגים את הנוער במועצה המקומית ופתוחים לפניות אישיות או 
קבוצתיות, זכויות  ובכלל- כל מה שקשור לנוער בזיכרון יעקב!

מיועד לתלמידים מתיכון המושבה, תנועות הנוער ומתנדבים 
נוספים, כל אחד יכול/ה לבחור ולהבחר!

Noarzy@zamarin.org.il | 04-6297010 לפרטים: טל
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לאורך כל השנה!חדשות, עדכונים והטבות

NOARZY



אזרחים
ותיקים
מרכזת תכנית אב יישובית:
מלכה בן ארי

טלפון: 04-6297009
vatikim@zamarin.org.il :מייל

14

פעילויות פנאי 
לאזרחים ותיקים

מרכז קהילתי זמארין:
"כיתת ותיקים" בשיתוף תיכון מושבה, 

צילום עם גליה שפירא, 
חוג תנ"ך עם עודדה טמיר, "חכמת 

הזקנה" עם הגב' נימה גוט.

ויצו :
ברידג', מועדון חברתי לשורדי השואה, 

העצמה נשית, אולפנה לעולות 
חדשות,"שיח אנגלית ".

העמותה לגמלאי)בית תשבי(
התעמלות, צי'קונג, בניית עצם, ציור, 

רקמה, פסיפס, אנגלית, קרמיקה, יוגה 
וויטראז'.

מועדוני פנאי של המחלקה לשירותים 
חברתיים: לפרטים על פעילות המועדונים 
נא לפנות לענבר כץ בטלפון: 04-6291859

פעולות נוספות המתקיימות ברחבי 
היישוב: קשר רב דורי בשיתוף ביה"ס 

נילי, קבוצת הליכה, פאטנק, טניס 
שולחן,"מפגשי נשים" אחת לשבועיים

עם מירי לשם.
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יישום תכנית אב
לאזרחים ותיקים

• “יש יתרון לגיל ולנסיון “סדנת חזרה למעגל העבודה לבני +60 תכנית 
בת 15 מפגשים בליווי אישי, שתפתח ב-11.9.2016 בשעה 10:00 

במרכז קהילתי זמארין. 

• “מי מטפל במטפל” – כנס נותני שירותים לפיתוח אסטרטגיה יישובית 
התומכת בבני משפחה מטפלים לאיגום ידע ופעילות יתקיים ביום א’ 

6.9.2016 בשעה 10:00 במרכז קהילתי זמארין.

• מנהיגות אזרחים ותיקים מפגש ליצירת קהילה פרואקטיבית, יוזמת 
ופועלת למען אזרחים ותיקים במושבה. המפגש יתקיים ביום ג’ 

11.11.2016 בשעה 10.00 במרכז קהילתי זמארין. 

www.matnaszichron.org.il  מידע נוסף באתר האינטרנט



למטיילים שלום,
אנו שמחים להציג את  תכנית הטיולים החדשה, ממנה 

תוכלו ליהנות בשנת תשע”ז. הטיולים יתקיימו בימי 
שני ורביעי. חלק מהטיולים יצוידו במערכות שמע. מס’ 

המקומות מוגבל, לכן אנו ממליצים לכם להירשם בהקדם 
ולהבטיח מקומכם. התוכנית נתונה לשינויים  ושעות החזרה 

הן משוערות. בעת ההרשמה יש  למלא טופס בריאות .

טיולי ארץ ישראל
מח’ ספורט ופנאי, ורד  נבות וחיים רותם

סיורי אמנות ואדריכלות
מח’ תרבות ואירועים, מיכל וונדר שוורץ וריביק שני 

טיולים משולבים
דבורה אשוח

בירת הנגב בראי ההיסטוריה ,  האמנות והאדריכלות
בהדרכת  עדי אנגלמן

יום שני – 31/10/16, 06.45-19.00

אמנות ואדריכלות – תערוכות מתחלפות
בהדרכת מירי קרימילובסקי - אוצרת האומנות

יום רביעי  – 2/11/16, 08.30-17.00

גליל מערבי – בעקבות מבצרים בגליל המערבי 
בתקופה הצלבנית

בהדרכת ד”ר ענת פלד
יום שני – 28/11/16, 06.45-19.00

טיולים
וסיורים
בארץ
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ארץ התמר - עמק הירדן – נהריים
בהדרכת חזי שושי

יום רביעי  - 7/12/16, 07.30-18.00

סובב כנרת – סובב כנרת בדגש נוצרי 
בהדרכת ראדה בולוס

יום שני – 19/12/16, 06.45-19.00

שפלת יהודה – סובב עמק איילון
בהדרכת ירון עובדיה

יום שני -  16/1/17, 06.45-19.00  

אמנות ואדריכלות – תערוכות מתחלפות
בהדרכת מירי קרימילובסקי – אוצרת האמנות

יום רביעי -  25/1/17, 08.30-17.00

רמלה 
בהדרכת ד”ר שמעון גת

יום שני - 13/2/17, 06.45-19.00 

רחובות, יער חולדה, מכון איילון
בהדרכת חזי שושי 

יום רביעי –  22/2/17, 07.30-18.00

מצדה 
בהדרכת משה חרמץ

יום שני - 27/2/17, 5:50-18:00

יפו – עג’מי – לא רק סרט...
בהדרכת ד”ר מיכל אורן

 יום שני – 6/3/17, 06.45-19.00 

ציר הכוכבים – ממודיעין לאורך יישובי
הגדר הפלסטינית  
בהדרכת חזי שושי

יום רביעי – 19/3/17, 07.30-18.00

רמת הגולן – מרכז הגולן
בהדרכת ערן סער

יום שני – 3/4/17, 06.45-19.00  

סיור ספרות )בשיתוף עם הספרייה(
בהדרכת צפריר קורסיה

תל – אביב –   אריק איינשטיין ושיריו
יום רביעי – 26/4/17, 08.15-17.00 

אמנות ואדריכלות 
עמק יזרעאל – אמנים נשכחים ומתגלים

בהדרכת לאה פופר 
יום רביעי – 3/5/17, 07.30-15.00

גליל תחתון – בעקבות חייו של יגאל אלון
בהדרכת אביבית ברוקשטיין

יום שני, 22/5/17, 6:45-19:00

ירושלים המוארת
בהדרכת חזי שושי

יוני 2017 , 16.00-24.00

פורום נשים – מרץ  2017
)יפורסם  בהמשך(

17



18

מכללת
אשכולות
מציעה קורסים 
באיכות וברמה 
מקצועית גבוהה 
ויחס אישי

4.9  סדנת איפור 18:00-21:00 | 5 מפגשים 
6.9  סדנת קונדיטוריה שוקולד 17:00-22:00 | 4 מפגשים 

2.11  סדנת צילום דיגיטאלי 18:00-21:00 | 12 מפגשים
נובמבר קורס דיקור קרקפת 17:00-21:30 | 15 מפגשים

נובמבר קורס מדריכי כדורשת בשיתוף עם “מאמאנט” ישראל 
* פתיחת הקורסים מותנת במספר נרשמים

למה ללמוד אצלנו?
• לימודי תעודה להכשרות מקצועיות

• סדנאות העשרה 
• מרצים מובילים בתחומם

• שיטת לימודים ייחודית המתבססת על למידה אקטיבית 
וחווייתית

הכשרות וסדנאות נוספות:
נהיגת שטח |  אנגלית |  ערבית |  דמיון מודרך |  רייקי | צמחי 

מרפא  |   רפלקסולוגיה משפחתית  |  ועוד...

1700-50-59-89eshkolot.zichron@gmail.com
e s h k o l o t - c o l l e g e . c o m


