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מטה יהודה מסדרת לך את הקיץ!
מגוון קורסים מטורפים
מתושבי/ות המועצה לנוער המועצה

חולמת להיות מעצבת...
פיגועי תרבות )אמנות חברתית(קורס עיצוב ותפירה לבנות ובנים

קורס סנפלינג

הפונקציות  ואת  התפירה  מכונת  את  נכיר  בקורס 
כמו  בדיוק  פרויקטים,  של  עשייה  כדי  תוך  השונות 
המעצבים הגדולים. נתחיל במחשבה, תכנון, עיצוב, 
הוצאת גזירה, בחירת בד מתאים, גזירת הבד ותפירה.

8:30- | שעות:   16.8  –  20.8 | תאריך:  אוחיון  לבנת  מדריכה: 
13:30 | מיקום: לבן ובת, בית הכרם 30 ירושלים | גילאים: ז'- 
יב' | מחיר: 950 ₪ | תאריך אחרון להרשמה: 13.8.20 | לפרטים 

נוספים והרשמה: 054-2868162 | 02-5021359

ומובילה  יצירתי  למחאה  כלי  הינה  חברתית  אמנות 
לשינוי תודעתי. הקורס מיועד למי שרוצים\ות ליצור 
שינוי חברתי מעורר השראה בנושאים שונים. מטעם 

בית הספר לאמנות חברתית

| שעות:   26-27.20 | תאריך: 19-20.8 +  מדריכה: מתן פינקס 
16:30-19:30 | מיקום: בית מפעל הפיס, מוצא עילית | גילאים: 
 |  13.8.20 | תאריך אחרון להרשמה:   ₪ 550 | מחיר:  י"א-י"ב 

לפרטים נוספים והרשמה: 058-6666244
socialartschool@gmail.com

רוצים לדעת לגלוש מצוקים?
מ-3  המורכב  אקסטרים  סנפלינג  לקורס  הצטרפו 
לצאת  לכם  שיאפשרו  אתגריים,  וחוויה  למידה  ימי 

להרפתקאות מדהימות!

הרפתקה,  חינוך,   - קדומות  דרכים  גולדנברג,  אבי  מדריך: 
טבע | תאריך: 23-25.8 גילאי ז' - י' | שעות:  9:00 - 16:00 | 
990 ₪ | תאריך אחרון להרשמה:  מיקום: מצוק זנוח | מחיר: 

16.8.20 | לפרטים נוספים והרשמה: 054-4501711

החממההחממה
אקדמיה קייצית לנועראקדמיה קייצית לנוער

נכונה  יציבה  הגופני,  הכושר  תורת 
וארגונומיה

כושר/בבית,  בחדר  נכון  אימון  כושר,  אימוני  סוגי 
מול  נכונה  ישיבה  ובעמידה,  בישיבה  נכונה  יציבה 

מחשב/סמארטפון, עבודה פיזית נכונה.

10:00- :1 | תאריך: 18.8 | שעות: קבוצה  מדריכה: יפעת לוי 
13:00, קבוצה 2: 13:00-16:00 | מיקום: בית העם, צור הדסה 
| גילאים: ז' - ט' או י- יב' )תלוי במספר הנרשמים( | מחיר: 
נוספים  לפרטים   |  13.8.20 תאריך אחרון להרשמה:   |  ₪  100

והרשמה: 050-6980009
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קורס טיפוס צוקים
רוצים לדעת לטפס כמו המקצוענים?

הצטרפו לקורס טיפוס מקצועי ומקיף, שיאפשר לכם 
לצאת ולטפס לבד בטבע ולפתח כושר וסיבולת.

מדריך: אבי גולדנברג, דרכים קדומות - חינוך, הרפתקה, 
טבע | תאריך: ז' - י' 26-28.8 | שעות:  9:00 - 16:00 | מיקום: 
מצוק זנוח | מחיר: 990 ₪ | תאריך אחרון להרשמה: 16.8.20 | 

לפרטים נוספים והרשמה: 054-4501711

חריזה ותכשיטנות
והתכשיטנות.  החריזה  לתורת  יסודות  נלמד  בקורס 
לפי  תכשיט  ונכין  חדשה  טכניקה  נלמד  מפגש  בכל 
החרוזים  שמות  את  להכיר  נלמד  טכניקה.  אותה 
השונים ואת הכלים איתם עובדים. כמו כן נכיר סוגי 
בסוף  ועוד.  נטינג  פיוטה,  הרינג-בון,  כגון  החריזה 

הקורס נכין תערוכת תוצרים.

מדריכה: יעל ניגרי | תאריך: קורס ראשון: 16-20.8 קורס שני: 
23-27.8 | שעות: 10:30-12:30 | מיקום: שדרות יגאל אלון 6 

בתוך חנות הובי בית שמש | גילאים: ז'-י"ב | מחיר: 360 ₪, 
לא כולל חומרים | תאריך אחרון להרשמה: 10.8.20 | לפרטים 

נוספים והרשמה: 077-2031141

בובה של סדנא 
תיאטרון  של  המופלא  לעולם  יחד  נצלול  בסדנה 
הבובות. נכיר, ניצור ונלמד להפעיל סוגי בובות שונים. 

נגלה ונעבוד על החיבור של שחקן ובובה.

מדריכה: מינדי טיאר זנגי | תאריך: 23-25.8 | שעות: -09:30
12:30 | מיקום: כפר אוריה 1 | גילאים: ז'-ט' | מחיר: 450 ₪ | 
תאריך אחרון להרשמה: 17.8.20 | לפרטים נוספים והרשמה: 

054-6362404

סדנת אפייה ויצירה חוויתית 
להכין  ללמוד  בואו  חוויתית.  ויצירה  אפייה  סדנת 
מאמץ  הרבה  בלי  אחד  כל  שירשימו  כוסות  קינוחי 
ועם הרבה רושם. בסדנא נלמד להכין 2 קינוחי כוסות: 
מילקי, טריקולד ובנוסף קוקילידת אוריאו עם עוגיות 

שוקולדציפס ענקיות.

מדריך: אלעזר הר-אבן, "העוגות של אבא"  | תאריך: 24.8 | 
שעות: שתי סדנאות ז'-ט': 09:00-12:00 . י'-ב': 13:00-16:00 
אחרון  תאריך   |  ₪  130 מחיר:   | הל"ה  נתיב  קיבוץ  מיקום:   |

להרשמה: 19.8.20 | לפרטים נוספים והרשמה: 050-6235436

יוגה - קורס הכרות
נתרגל תנוחות יוגה שונות - מעמידה על הרגליים ועד 
לתנוחות הפוכות על הידיים! בסוף השיעור נלמד גם 

להירגע ולהתכנס פנימה אל תוך עצמנו.

מדריכה: יפעת אבישי | תאריך: 25-27.8 | שעות: 11:00-12:15 
| מיקום: קיבוץ נתיב הל"ה - מרכז איינגאר יוגה עמק האלה | 
גילאים: ז'-ט' | מחיר: 180 ₪ | תאריך אחרון להרשמה: 20.8.20 

yifatavishai@gmail.com  :לפרטים נוספים והרשמה |
052-2300092

איך להקים עסק !
מהו עסק, איך מקימים עסק, הכלים השונים להקמה 

וניהול עסק !

מדריך: ארם דקל | תאריך: מחזור ראשון 19-20/8- , מחזור 
שני - 26-27/8 | שעות: 10:00-14:00 | מיקום: המועדון במושב 
אחרון  תאריך   |  ₪  250 מחיר:   | י'-י"ב  גילאים:  צפרירים| 
להרשמה: מחזור ראשון - 13.8, מחזור שני - 20.8 | לפרטים 

aram.coach@gmail.com | 054-7000512 :נוספים והרשמה

קורס טקסטיל-מחוטים לבדים
נלמד  חוויתיים בהם  בנוי משלושה מפגשים  הקורס 
בטכניקות  נתנסה  הטקסטיל.  עולם  עקרונות  את 

עתיקות מצביעת בדים יפנית ועד מקרמה ואריגה

מדריכה: ציפורה בייזר | תאריך: 23-25.8 | שעות: 16:30-19:30 
| מיקום: בית העם באשתאול | גילאים: ז'-ט' | מחיר: 230 ₪ | 
תאריך אחרון להרשמה: 13.8.20 | לפרטים נוספים והרשמה: 

tzipbazer@gmail.com 054-3153220

נשמח
לראותכם

במינימום  מותנית  הקורסים  פתיחת   •
על  יערכו  הסדנאות  כלל   • משתתפים 
משרד  של  המעודכנות  ההנחיות  פי 
מספר  יקבע  ובהתאם  והחינוך  הבריאות 
הפרטים  כול   • סדנא  בכל  המשתתפים 

וההרשמה מול מפעיל/ת הקורס


