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שנה חדשה בפתח, שנה של פעילות, למידה והרבה הגשמה, ומעטים המקומות בעיר אשר יכולים להציע מגוון רחב 
כל כך של אפשרויות כמו מרכז קהילתי פסגות השבע. אני גאה באנשים שעומדים מאחורי החוברת הזאת, המציגה 

פעילויות זמינות השוות לכל כיס כל השנה, לקהלים רבים ומגוונים בחלקים שונים של העיר ומרקעים שונים.
אני מברך אתכם - תושבי שכונת מגדל המים והשכונות הסמוכות לה, הנהנים משירותי המרכז, וקורא לכם לקחת חלק 

במה שמוצג כאן.
בראש ובראשונה אני רוצה להודות לצוות העמל להוציא את התכניות הללו לפועל. אני רוצה להודות לראש העיר 

ד"ר עליזה בלוך אשר תומכת ומעודדת פעילויות תרבות ופנאי ברחבי העיר, למנכ"ל הרשת עמית קדמון האמון על הפעלתם של ארבעה 
מרכזים בעיר בהצלחה רבה, ולמנהל המרכז מימון בן חמו  הפעיל והנמרץ כל כך. 

בהזדמנות זו אאחל לכולכם שנה טובה.
בכבוד רב,

עם פרוס השנה החדשה אנחנו גאים להציג בפניכם את מגוון החוגים של מרכז קהילתי פסגות השבע.
היכולת להעניק לכל ילד וילדה את המקום בו הם יכולים לפרוס כנפיים ולהמריא לשחקים, וגם מקום בו 
הם יכולים להעמיק ולחקור, לדרוש ולהרחיב את עולמם- היכולת שלנו כעיר לתת מקום למגוון וליהנות 

ממנו- כל אלו באים לידי ביטוי בתכנית שהוכנה, בשום שכל ,על ידי הנהלת המרכז.
אני מזמינה אתכם לקחת חלק בחוגים ובאירועים הקהילתיים כחלק מריקמה קהילתית, צבעונית, מגוונת 

ומלאת חיים!
המתנ"ס בבית שמש מייצג את העושר הגדול בעיר בתחומי אומנויות הבמה, היצירה והעשייה. כי בעיר שלנו לכולם יש מקום.

תודה גדולה לסגן וממלא מקום ראש העיר משה שטרית על הרתימה של כולם כדי ליצור עבור כולנו אפשרויות טובות יותר, 
לעמית קדמון מנכ"ל רשת המרכזים הקהילתיים, ולמימון בן חמו המנהל, שלא מפסיק ליצור ולעשות.

בהזדמנות זו קבלו ממני ברכת שנה טובה, שתהא שנת תש"פ שנת שפע והתחדשות.
שלכם,

משה שטרית
סגן ומ"מ ראש העיר

ד"ר עליזה בלוך
ראש העיר

תושבים יקרים,
רשת מרכזים קהילתיים בית שמש פועלת בעוצמות גדולות, במסירות ובמקצועיות כדי לתת לכל תושבי העיר מקום להיות 

משמעותיים ושייכים, ולהוות את "הבית של כולם". 
מרכז קהילתי פסגות השבע מתחדש השנה בשלל פעילויות המיועדות לכם.

צוות המרכז הקהילתי ביצע חשיבה לבדיקת הצרכים של הקהילות, המתגוררות בסמוך למרכז הקהילתי, ויצר מענים מתאימים 
ומגוונים.

תכנית החוגים עשירה וניתנת ע"י מדריכים ומדריכות מקצועיים, ובעלי ערכים חינוכיים.
הנכם מוזמנים להגיע למרכז קהילתי, להירשם לחוגים וליהנות משלל הפעילויות.

רשת מרכזים קהילתיים בית שמש, שאני עומד בראשה, פועלת כל העת לשיפור השירות לתושבים ופיתוח תחומים חדשים, והכל כדי שאתם תוכלו 
לראות במרכזים הקהילתיים בית שנותן ביטוי ומענה במגוון תחומים חברתיים.

אני מברך את צוות המרכז הקהילתי, בראשות המנהל מימון בן חמו, בברכת הצלחה ושתמיד יהיו להם את המוטיבציה, המשאבים והיכולת לתת שירות 
מיטבי ואוהב לתושבים.

בברכת הצלחה ושנה טובה

עמית קדמון 
 מנכ"ל רשת מרכזים 
קהילתיים בית שמש

כל פתיחת שנה מרגשת בעבורנו צוות המרכז הקהילתי ואנו משקיעים מאמצים רבים מתייעצים ומשתפים חברים מהקהילה על 
מנת לייצר פעילות בה תרגישו אתם, חברי הקהילה, משמעותיים ושותפים. 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק בפעילות העשירה של המרכז הקהילתי ובחוגים, ולהיות שותפים שלנו בבניית קהילה בריאה 
ומתפתחת. 

שתהיה לנו שנת חוגים ופעילות טובה ומוצלחת.

מימון בן חמו 
 מנהל המרכז הקהילתי 

פסגות השבע
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ברכות

 צוות המרכז הקהילתי

 לוח חופשות וימי הולדת במרכז הקהילתי

קופיקס בקהילה

חדש במרכז הקהילתי

חוגים לילדים מיוחדים

ג'ימבוכיף

חוגים לגיל הרך ובייבי מאמא

חוגים ליסודי

אח בוגר וספרייה קהילתית

חוגים לנוער

מרכז ווליום

אולפן הקלטות ודילר

פואטרי סלאם ומקורוק

חוגים למבוגרים ותיאטרון נשים

 תאטרון  קהילתי למבוגרים

 הקונסרבטוריון העירוני

Curves מכון כושר לנשים

בינוי קהילה

שימוש בחדרי המרכז הקהילתי 

הפנינג חוגים

2
3
4
5

 מימון בן חמו מנהל

mymon@bs.matnasim.co.il 

 מרינה קוגן מנהלת הקונסרבטוריון

kon@bs.matnasim.co.il 

 יובל לוי גנוד רכזת קהילה, ווליום וחוגים

music@bs.matnasim.co.il 

 דניאלה ביטון סל תרבות

volumebs@gmail.com 

 הילה אשריאל - כהן רכזת עמיתים

amitimhila@gmail.com 

 אנז'ליקה קטנוב מזכירה

p7@bs.matnasim.co.il 

 אמיל סייג אב הבית

 אלמיטו חנה ווטה אם הבית

שעות פעילות המזכירות וקבלת קהל 

בימים א'-ה' בין השעות:  16:00-19:00  |  02-633-1833

6

7
8
9

10

14

18

11

15

21

12

16

22
23

13

17

תוכן העניינים:צוות המרכז הקהילתי:

24
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 חופשות- המרכז הקהילתי לא יקיים פעילות חוגים בימים כדלהלן )ימים אלו מחושבים בעלות החוג( 

מחיר קטן 
חגיגה 
גדולה!

הערותתאריכיםימיםחג

ראש השנה

סוכות

יום כיפור

פורים

פסח

ערב יום השואה

ערב יום הזיכרון

יום הזיכרון 
והעצמאות

שבועות

ראשון – שלישי

ראשון – שני

שלישי – רביעי

שני – שלישי

רביעי – רביעי

שני

שני

שלישי-רביעי

חמישי-שישי

כ"ט באלול -ב' בתשרי תש"פ
29.9-1.10.19

י"ד - כ"ב בתשרי התש"פ
  13-21.10.19

יז' אלול תשע"טשלישייום בחירות
17.9.19 

ט' – י' תשרי התש"פ
8-9.10.19

י"ג- י"ד אדר התש"פ
9-10.3.20

י"ד-כ"א ניסן התש"פ
8-15.4.20

כ"ו ניסן התש"פ
  20.4.20

פעילות 
עד 19:00

פעילות 
עד 19:00

ג' באייר התש"פ
  27.4.20

ד' - ה' באייר התש"פ
28-29.4.20

ה'-ו' בסיון התש"פ
28-29.5.20

לפרטים נוספים: יובל לוי גנוד - 050-899-6883

מהרו לשריין מקום!

לוח חופשות

בהפעלת :
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בבית הקפה תוכלו להנות מקפה, שוקו, ארוחת ערב קלה, 

ומוצרים נוספים מבית קופיקס, במחירים נוחים מאוד.

קופיקס בקהילה יהפוך את החוויה למתוקה וטעימה, 

וסביבו יתקיימו שלל אירועים מיוחדים.

בית הקפה יפעל בשיתוף הוסטל בית שילה.

מוזמנים לטעום, להנות, ולהמשיך לעקוב אחר הפרסומים.

חדש!

קופיקס בקהילה

בית קפה קהילתי במרכז הקהילתי פסגות השבע

שיהיה בתיאבון.
צוות קופיקס וצוות המרכז הקהילתי פסגות השבע!
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קופיקס בקהילה
 פרטים בעמ' 5 

חדש במרכז הקהילתי

ריקודי עם לנשים
 פרטים בעמ' 16

חוגים לילדים מיוחדים 
 פרטים בעמ' 7

חוג טריקינג  
פרטים בעמ' 10 ו- 12

תיאטרון לנשים 
 פרטים בעמ' 16 

טניס למבוגרים 
 פרטים בעמ' 16
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לפרטים נוספים: מעיין- 054-667-0297

מפגש היכרות יתקיים בחודש ספטמבר הישארו מעודכנים!

ימי שני בין השעות: 16:30-17:15
כל עולם הטבע דרך אומנות ותנועה. 

בחוג נלמד כיצד החיות מתנהגות בטבע, 
מהן הזכויות של בעלי-חיים, למה הם זקוקים 

על מנת לשרוד, מהן החולשות והחוזקות 
של חיות הטבע.והכל זה תוך שימוש במוזיקה, 

אומנות ותנועה

ימי רביעי בין השעות: 16:30-17:15
בחוג זה נעסוק ברכישת נורמות חברתיות 

וקודים חברתיים. 
נלמד על המרחב האישי ועל מרחב האחר. 

כיצד האחר ואני שותפים לעשייה, חברות ונתינה. 
כמו כן, ילמדו הילדים כיצד לקבל את האחר 

ואת השונה ממני.
וכל זה באמצעות ספורט ותנועה

*מס' מקומות מוגבל

חוגים לילדים מיוחדים

חוג אומנות בטבע 

חוג ספורט חברתי  

מיועד 
לגילאי
עלות 6-12

חודשית:

 80 ש"ח
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*מס' המקומות במשחקייה מוגבל 

עלות כניסה 
למשתתף:

עלות כרטיסיה 
של  6 כניסות:

10 ש"ח

40 ש"ח

שעות פעילות 
הג'ימבוכיף:

ימי ראשון ורביעי 
בין השעות:

16:00-18:00 

במרכז הקהילתי פסגות השבע
ג'ימבורי לגילאי 0-4

משחקייה ופעילות חווייתית לילדים

ג'ימבוכיף
משחקיה ופעילות חוויתית לילדים

רוצים להצטרף לקהילת הג'ימבוכיף
 ולקבל עדכונים?

שלחו את המילה ג'ימבוכיף ושם מלא למספר:
050-421-6421 
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*מותנה במספר נרשמות

דמי הרשמה: 50&   | הנחה לאח/חוג שני: 10% |  הנחה לאח/חוג שלישי: 5% | אין כפל הנחות 

הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

התעמלות 
אומנותית

180&אולגה זץ17:00-18:00שלישי4-6
דמי שכלול 100 ₪, 

יש לרכוש ציוד נוסף 
בהתאם לרשימה

גן חובהג'ודו
- א'

שני
17:00-18:00ורביעי

מאור 
דמי ביטוח 205 &260&בן לולו

יש לרכוש חליפת ג'ודו

מחול 
17:15-18:00רביעי3.5-6מודרני

יעל
170& גרינשטיין

דמי שכלול 100 &
יש לרכוש 2 בגדי גוף 

קצרים חלקים בצבעים 
שחור ולבן

טרום 
כלי

170&16:15-17:00שלישי4-6 ג'אז

160&17:00-17:45שני3.5-6

שני 
בן משה

אסתר 
ברצ׳יאנו

דמי שכלול 100 &

במסגרת 
הקונסרבטוריון

שיעורי מוסיקה בעמ' 18

לפרטים והרשמה שלחו את המילים בייבי מאמא ושם מלא למספר: 050-421-6421

מפגשים לאמהות ותינוקות

קחו חלק בקהילת האימהות האיכותית
יש להתעדכן בפעילות במזכירות המרכז הקהילתי

         ובפייסבוק: מרכז קהילתי פסגות השבע

חוגים לגיל הרך 
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי שכלול 100&
יש לרכוש ציוד נוסף 

בהתאם לרשימה

דמי שכלול 300&
יש לרכוש ציוד נוסף 

בהתאם לרשימה

ציור

18:00-19:00שנימתחילים
טניה 

מכיתה א' ומעלה160&סטנישבסקי

17:00-18:00שלישימתחילים
טניה 

מכיתה א' ומעלה160&סטנישבסקי

17:00-18:00ראשוןשנה ב'
טניה 

160&סטנישבסקי

18:00-19:00ראשוןשנה ג'
טניה 

160&סטנישבסקי

19:00-20:30ראשוןמתקדמים
טניה 

190&סטנישבסקי

התעמלות 
אומנותית

א'-ו'

נבחרת

ראשון
שלישי

16:15-17:15

16:00-17:00
&180

&280

אולגה זץ

אולגה זץ

דמי ביטוח 205 &
יש לרכוש חליפת ג'ודו

שניב'-ד'ג'ודו
260&18:00-19:00ורביעי

מאור 
בן לולו

היפ הופ

מתחילים

א'-ג'

ד'-ו'

מתקדמים

בסיסי

שלישי

חמישי

חמישי

שלישי

שלישי

17:00-18:00

16:45-17:30

17:30-18:30

19:00-20:00

18:00-19:00

&170

&180

&180

&170

&170

שלהבת דדון

עידן סרי

עידן סרי

שלהבת דדון

שלהבת דדון

מחול 
מודרני

א'-ג'

ד'-ו'

רביעי

רביעי

18:00-18:45

19:00-19:45

&170

&170

יעל 
גרינשטיין

יעל 
גרינשטיין

דמי שכלול 100 &

דמי שכלול 100 &

דמי שכלול 100 &

דמי שכלול 100 &
יש לרכוש 2 בגדי 

גוף קצרים חלקים 
בצבעים שחור ולבן 

טניס 
יש לרכוש ציוד נוסף 180&טל וינר16:00-19:00שניא'-ט'שולחן

בעלות  100-200 &

טריקינג

חלוקה לשעות לפי רמות

שיעורי מוסיקה בעמ' 20

ראשון
שלישי
חמישי

18:00-20:00
17:30-20:00

 16:30-20:00

דמי הרשמה: 50&   | הנחה לאח/חוג שני: 10% |  הנחה לאח/חוג שלישי: 5% | אין כפל הנחות 

חוגים ליסודי 

תיאטרון
בנות

הדר 18:00-18:45ראשוןג'-ו'
דמי שכלול 150 &185&בן חמו

דמי שכלול 150&185&מזי עמר16:30-17:15שניא'-ו'תיאטרון
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אח בוגר

פרויקט חונכות אישית וקבוצתית 
מיועד לגילאי יסודי

ימי רביעי בין השעות: 17:00-19:00
בפרויקט נתמקד בפעילות חברתית וסיוע בלימודים. 
בני הנוער החונכים יחד עם צוות מתנדבי שנת שירות 

של גרעין צמרת, מובילים את הקבוצה כבר שנה 
שנייה אל עבר עשיה חברתית ועזרה בלימודים, הן 

ברמה האישית והן ברמה הקבוצתית. 
הצטרפו אלינו לפרויקט מיוחד במינו! 

לפרטים והצטרפות:
במזכירות המרכז הקהילתי פסגות השבע

בספרייה  ישנם ספרים במגוון שפות ולכלל הגילאים 
אותם תוכלו לקחת הביתה בלי להודיע או להירשם, 

ליהנות מן הספרים גם בביתכם ולהחזירם למרכז 
הקהילתי.

הספרייה הוקמה בשיתוף פרויקט האימפקט 
של בוגרי דילר בשמי מחזור ג׳, במטרה 

לתרום לקהילה.
הספרים אשר נמצאים בספריה הגיעו 

אלינו בתהליך קהילתי בו אתם תרמתם את 
הספרים ולכם מגיעה התודה!

מטרתו של הפרויקט 
'היה היה פעם' היא להחזיר 
את הסיפורים לפני השינה, 

אז קחו ספרים וספרו לילדיכם!

ספרייה הקהילתית
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

דמי שכלול 300 &

יש לרכוש ציוד נוסף 

בהתאם לרשימה

ציור

טניה 18:00-19:00שנימתחילים
מכיתה א' ומעלה160&סטנישבסקי

17:00-18:00שלישימתחילים
טניה 

מכיתה א' ומעלה160&סטנישבסקי

17:00-18:00ראשוןשנה ב'
טניה 

160&סטנישבסקי

18:00-19:00ראשוןשנה ג'
טניה 

160&סטנישבסקי

טניה 19:00-20:30ראשוןמתקדמים
190&סטנישבסקי

התעמלות 
280&נבחרתאומנותית

שלהבת17:00-18:00שלישימתחילים
דמי שכלול 100 &170&דדון

שלהבת18:00-19:00שלישיבסיסי
דמי שכלול 100 &170&דדון

טניס 
שולחן

יש לרכוש ציוד נוסף 180&טל וינר16:00-19:00שניא'-ט'

בעלות 100-200 &

180&עידן סרי 18:30-19:45 חמישיז'-י"ב

יש לרכוש ציוד נוסף 200&טל וינר19:00-20:00שניבוגרים

בעלות 100-200 &

אולגה זץ

דמי ביטוח 205 &
יש לרכוש חליפת ג'ודו ה'-י"בג'ודו

שני
260 &19:00-20:00ורביעי מאור 

בן לולו

היפ הופ

170&19:00-20:00שלישימתקדמים שלהבת
דדון

דמי שכלול 100 &
יש לרכוש 2 בגדי גוף 

קצרים חלקים בצבעים 
שחור ולבן 

מחול 
180&20:00-21:00רביעיז'-י"במודרני יעל 

גרינשטיין

דמי שכלול 100 &

שיעורי מוסיקה בעמ' 20

ראשון
שלישי
חמישי

18:00-20:00
17:30-20:00

16:30-20:00

חוגים לנוער 

טריקינג

חלוקה לשעות לפי רמות

תיאטרון
בנות

הדר 18:45-19:45ראשוןשנה א'+ב'
דמי שכלול 150 &195&בן חמו

הדר 19:45-20:45ראשוןשנה ג'+ד'
דמי שכלול 150 &195&בן חמו

דמי שכלול 150 &195&מזי עמר18:15-19:15שניז'-י"בתיאטרון

תיאטרון
דמי שכלול 150 &195&מזי עמר17:15-18:15שניז'-י"בבנים

דמי הרשמה: 50&   | הנחה לאח/חוג שני: 10% |  הנחה לאח/חוג שלישי: 5% | אין כפל הנחות 
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להקת הנוער הייצוגית של העיר משנת 1999 אחת מלהקות הנוער המובילות בארץ.
את הלהקה מרכיבים בנים ובנות שמופיעים ברחבי הארץ והעולם. 

בשנים האחרונות העלתה הלהקה 3 מחזות זמר, שחור לבן, 
קוד לחץ והכבש ה 16. הלהקה ייצגה את העיר ומדינת ישראל בחו"ל בשנים 

האחרונות בפלורידה, וושינגטון, גרמניה ודרום אפריקה. הלהקה גם מופיעה 
על במות ברחבי הארץ ומשתתפת בפסטיבלים. 

מנהל מוסיקלי : שלום סוטו
עלות חודשית למשתתף: 180 ₪ + 100 ₪ דמי שכלול שנתיים 

+ 50 ₪ דמי רישום חד פעמיים. 
• מותנה באודישן | לתיאום אודישן: טמיר ששון:  054-7797304

מרכז ווליום הינו בית מוזיקלי חם ללהקות נוער צעירות המאפשר חזרות 
וליווי מקצועי בחדרים מאובזרים ובציוד חדיש ומקצועי.

להקות המרכז הופיעו בבמות גדולות בארץ ובעולם.
בהנחיית רועי דלאל בתיאום מראש.

עלות חודשית למשתתף: 80 ₪.
* ניתן לפנות כלהקות קיימות או כנגנים / זמרים בודדים המעוניינים 

לקחת חלק בלהקה.
לפרטים נוספים רועי דלאל: 050-990-0377

להקת הזמר "בין השמשות" 

להקת הזמר "בין השמשות" הצעירה 

הרכבים מוזיקליים 

מרכז ווליום

בלהקת העתודה משתתפים בנים ובנות מרחבי העיר. חברי הלהקה מקבלים כלים 
ויסודות מוסיקליים מעולם המקהלות וחבורות הזמר לקראת הדרך המוסיקלית 

הארוכה, אלו הממשיכים והמתמידים זוכים להגיע ללהקת הנוער הייצוגית בין 
השמשות.

להקת העתודה מופיעה בעיר בטקסים ובאירועים ברחבי הארץ. 
מנהל מוסיקלי : שלום סוטו

עלות חודשית למשתתף: 180 ₪ + 100 ₪ דמי שכלול שנתיים 
+ 50 ₪ דמי רישום חד פעמיים

• מותנה באודישן | לתיאום אודישן: טמיר ששון:  054-7797304
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אולפן הקלטות

דילר

תכנית ״עמיתי דילר״ היא תכנית מנהיגות בינלאומית הפועלת בשיתוף 
פעולה בין קהילות יהודיות תאומות בישראל ובעולם.

כיום פרושה התכנית ב-32 קהילות בעולם, מתוכן 16 בישראל, והשנה 
תתחיל שנת הפעילות הרביעית של התכנית במסגרת שותפות 

בית שמש - מטה יהודה - יוהנסבורג של הסוכנות היהודית.
בתכנית משתתפים כל שנה 20 חניכים בכיתות י'-י"א אשר מרכיבים את 
הקבוצה המקומית. התכנית הינה שנתית ובנויה ממפגשים דו חודשיים, 
שבתונים, סמינר בדרום אפריקה וסמינר קיץ בישראל, ועוסקת בנושאי 

זהות יהודית, ישראל, תיקון עולם, פלורליזם ועמיות יהודית.
המיונים לתכנית נערכים בחודשים ספטמבר - אוקטובר והפעילות 

מתחילה בסוף אוקטובר

Diller.bsmy@gmail.com :לפרטים

אולפן מקצועי המאובזר בציוד חדיש 
ואיכותי המתופעל ע"י איש מקצוע בעל ניסיון רב 

הנותן יחס חם ואישי בעלות 
של 100 ₪ לשעת הקלטה / עריכה.

ניתן להקליט בו:

 הקלטת שיר בת / בר מצווה
 הקלטות ללהקות

 הקלטות לבתי ספר
 הקלטות לבודדים

לפרטים ותיאום מראש ניתן לפנות ליובל לוי גנוד,
מנהלת מרכז ווליום: 050-8996883
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בואו להיות חלק במחזור 2 בפרוייקט מוזיקלי מרגש הפועל בכל רחבי ישראל וגם בחו"ל

מנגנים?
יודעים לשיר?

כותבים למגרה?
אז... מקורוק בדיוק בשבילכם!

  סדרת מפגשים מוזיקליים עם אמן ישראלי.
  חומר מקורי שמתבסס על המקורות.

  הופעה על במה גדולה בסוף הפרויקט.

מיועד לתלמידים בכיתות ט' -י"ב ובכל סגנונות המוזיקה
מזרחי, רוקנרול, ראפ, היפ הופ, ג'אז, קלאסי ופואטרי סלאם.

*ההשתתפות מותנת בראיון ואודישן.

סדרת מפגשים של כתיבה וביצוע שירה 
מדוברת בהנחיית אמני פואטרי סלאם

לפרטים נוספים: יובל לוי גנוד - 050-899-6883

לפרטים נוספים: יובל לוי גנוד - 050-899-6883

גם אתם התאהבתם בשירה המדוברת? 
יש לכם הרבה מה לומר אבל רק המגירה שומעת?

 בואו לקחת חלק בקבוצת פואטרי סלאם!

יפתחו קבוצות:
 לנוער בכיתות ט'-י"ב

 לצעירים בגילאי 18 ומעלה.
ההשתתפות מותנת בראיון.

עלות השתתפות מסובסדת לכל הפרויקט: 80 ₪

הפרויקט 

יתחיל בחודש 

נובמבר

2019 

2019נובמבריתחיל בחודש הפרויקט 

2020

עלות

חודשית:

 80 ש"ח
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הערותמחירמדריךשעהיוםגילאיםחוג

ציור

טניה 19:00-20:30שנימבוגרים
190&סטנישבסקי

טניה 18:00-19:30שלישימבוגרים
190&סטנישבסקי

טניה 19:30-21:00שלישימבוגרים
190&סטנישבסקי

200 &20:00-21:30שנימבוגריםג'ודו

טניס 
שולחן

ריקודי עם 
נשים

פילאטיס

מבוגרים

נשים

נשים

נשים

שני

ראשון

רביעי

ראשון

19:00-20:00

20:00-23:30

21:00-21:45

20:45-22:15

& 200

& 30
המחיר הנו 
למפגש אחד

& 180

מאור
 בן לולו

טל וינר

רחלי בלוי

יעל 
גרינשטיין

הדר בן חמו

יש לרכוש ציוד 
נוסף בעלות 
₪ 100-200

ישנה אפשרות 
לקנות כרטיסייה 

של 6 ניקובים 
ב- 150 ₪

חוגים למבוגרים 

תיאטרון

שיעורי מוסיקה בעמ' 20

תיאטרון נשים

לימודי תיאטרון לנשים 
קורס משחק לנשים בהנחיית השחקנית הדר בן חמו ושחקניות אורחות  

 גילאי +18 | ימי ראשון / 20:45-22:15 
  סטודיו למשחק פסגות השבע 

לפרטים נוספים: הדר   054-4656327
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גילאי +18
ימי רביעי  |  20:00-22:30  |  100 ש"ח לחודש 

 סטודיו למשחק פסגות השבע 
 הקבלה מותנית באודישן וראיון אישי 
  האודישנים יתקיימו בחודש אוגוסט 

קורס משחק בהנחיית השחקנים:
 נתי רביץ והדר בן חמו 

תיאטרון קהילתי למבוגרים

לקביעת אודישן ופרטים נוספים:
 הדר - 054-4656327
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תלמידים והורים יקרים,
הקונסרבטוריון העירוני הנו בית מקצועי פתוח למוסיקה ותרבות לכל הבאים בשעריו. הקונסרבטוריון 

העירוני פועל תחת קורת גג של המרכז הקהילתי ״פסגות השבע״ ברשת המרכזים הקהילתיים ותלמידיו 
לוקחים חלק פעיל בתוכניות התרבות ובחיי הקהילה של המרכז ושל העיר. 

בשנה הקרובה נמשיך לתת מענה לחינוך מוסיקלי מקצועי, נפתח כיתות ללימודי כלים וסגנונות חדשים, 
לימודים תיאורטיים, קונצרטים, פסטיבלים וסדנאות, שמפגישים את תלמידינו עם עולם המוסיקה הרחב 

ופותחים בפניהם את היופי והעושר של תרבויות שונות. אני מאמינה כי מקצוענות ופתיחות הן אבני הפינה 
לטיפוח בן אדם ערכי, סכרן ומאושר במה שהוא עושה ובשלום שהוא בונה סביבו. 

את שיעורי הנגינה והתיאוריה יובילו המורים המנוסים , המקצועיים והמחובבים בנועם הליכות וחינוך 
למוסיקה וערכים.

אני מאחלת  לכולנו שנת פעילות תש"פ פוריה ומוצלחת במיוחד.
מרינה קוגן
מנהלת הקונסרבטוריון העירוני בית שמש

מבנה תכנית הלימודים:
 שיעורים פרטניים בכלי הנגינה / שירה 

 שיעורי תאוריה בקבוצות לפי הרמה המתאימה. 

 הרכבים, תזמורות  או מקהלה ללא תוספת תשלום לתלמידים המתאימים ברמת הנגינה. 

 השתתפות התלמידים בקונצרטים של הקונסרבטוריון בעיר ומחוצה לה.  

 סדנאות, כיתות אמן וקונצרטים של מורי הקונסרבטוריון ואומנים אורחים.

מקצועות הלימוד:
פסנתר, כינור, גיטרה, גיטרה חשמלית וגיטרה בס, מנדולינה, אקורדיון, פיתוח קול, 

חליל צד, קלרינט, סקסופון ,תופים, עוד, כינור מזרחי וכו'...

הקונסרבטוריון מוכן לפתוח מקצועות לימוד נוספים לפי בקשת הקהל.

קיים מסלול הכנה לבגרות במוסיקה )5 יחידות( 
בכל המקצועות.

לימוד פרטני

לימוד קבוצתי ) עד 4 תלמידים(
מנדולינה, גיטרה וחלילית.

הקונסרבטוריון העירוני

תוכניות לימוד
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במסגרת תוכנית זו ילדים מגיל 3.5 עד 5 מפתחים יכולות קצב, שמיעה, קואורדינציה ומוטוריקה, יכולת חשיבה, ריכוז, 

זיכרון, ואחרות. התוכנית מהווה שלב הכנה להמשך לימודי מוסיקה בקונסרבטוריון.

תכניות הקונסרבטוריון בקהילה

טרום כלי לגיל הרך

תכניות מיוחדות
חדש! חדש! פותחים מחלקה למוסיקה אנדלוסית

שיעורי פיוט ונגינה אנדלוסית לילדים
מיועד לילדים בגילאים 8 - 18

הרכב ״רוח מזרחית״
התוכנית מיועדת למבוגרים בעלי רקע בפייטנות או נגינה בעוד, קנון, נאי, כינור מזרחי, דרבוקה וכלים 

אחרים המעוניינים ללמוד ולנגן ביחד מוסיקה מזרחית וים תיכונית. במהלך המפגשים השבועיים 
המשתתפים לומדים מגוון נושאים רלוונטיים ומתאמנים בביצוע היצירות. ההרכב יוכל להשתתף במופעים 
בקונסרבטוריון ומחוצה לו, באירועים ובטקסים של מרכז קהילתי ״פסגות השבע״, העיר בית שמש ואחרים.

מקהלת חזנים
מיועד לבנים מגיל 8 ומעלה ולמבוגרים

למידת סוגיות רלוונטיות לשירה החזנית
שירת פרקי תפילה ושירה מאוצרות המוסיקה היהודית ויקרבו את נשמות הקהל לאוצרות אלה בהופעות.

שיעורים לתלמידי חוץ
הקונסרבטוריון מאפשר לתלמידים שלא לומדים בתוכנית לימוד פרטני להשתתף בשיעורי תיאוריה, 

מקהלה  ותזמורות )לתלמידים מתאימים( במחיר מיוחד.

אתנחתא מוסיקלית בין תרבויות
בקונסרבטוריון אנו יודעים ומבינים שכל קהילה וקהילה בארץ תורמת לאוצר המשותף של עם ישראל 

את הרגשות, החוויות וההיסטוריה שלה דרך הצלילים, המנגינות, השירים והריקודים. בסדרת המופעים 
“האתנחתא המוסיקלית”, האמנים הטובים ביותר בארץ ובעולם, מביאים לכם מוסיקה של עדות ישראל 

ומוסיקת עולם. )מחיר כרטיס מסובסד( 

קונצרט משלנו
בנוסף היכולות הפדגוגיות המעולות, מורי הקונסרבטוריון ידועים כמוסיקאים מופיעים לפני הקהל. אנו 

מזמינים את כל התושבים להנות ממוסיקה טובה במגוון סגנונות, כלים ושירה במופעים תוצרת הבית.
)המופעים של הסדרה הם ללא תשלום או בתשלום סמלי(

מופעים של תלמידי הקונסרבטוריון, אירועים וטקסים
הקונסרבטוריון מזמין בחום את כל הקהל להגיע למופעים של תלמידי הקונסרבטוריון )רסיטלים וקונצרטים 

משותפים( וכן לאירועים וטקסים שבהם תלמידי הקונסרבטוריון משתתפים.
עקבו אחרי הפרסומות!

הקונסרבטוריון העירוני
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שנת הלימודים תש"פ בקונסרבטוריון: 01 בספטמבר 2019 - 30 ביוני 2020. ניתן לקבל שיעורים 
בקיץ בתיאום עם מנהלת הקונסרבטוריון.

ההורים המעונינים לרשום את ילדיהם לשנת הלימודים תש״פ יפנו תחילה למנהלת הקונסרבטוריון 
לשיחה אישית ומילוי טפסים רלוונטיים. לאחר מכן מסדירים ההורים תשלום שכר לימוד במזכירות 

המרכז הקהילתי ״פסגות השבע״.

מרינה קוגן, מנהלת הקונסרבטוריון: 054-7630-153
שעות קבלה לנרשמים: א׳ - ה׳ 16:00-19:00

תהליך ההרשמה

צור קשר

הקונסרבטוריון העירוני

מחירמשך השיעורתיאור
שיעור פרטני )כלי או פיתוח קול( 

380&45 דק׳ בשבוע+ שיעור תיאוריה קבוצתי פעם בשבוע

שיעור פרטני )כלי או פיתוח קול( 
+ שיעור תיאוריה קבוצתי פעם בשבוע

420&60 דק׳ בשבוע

2 שיעורים פרטניים בשבוע )כלי או פיתוח קול( + 
שיעור תיאוריה קבוצתי פעם בשבוע

30 דק׳ + 30 דק׳ 
420&)פעמיים בשבוע(

מחירמשך השיעורתיאור
160&45 דק׳ בשבועטרום כלי לגיל הרך

200&45 דק׳ בשבועשיעור קבוצתי )מנדולינה, גיטרה או חלילית(

160&45 דק׳ בשבועשיעורי תיאוריה לתלמידי חוץ

לתלמידי הקונסרבטוריון מקהלת ילדים
המתאימים, לפי החלטת המנצחת

ללא תשלום 
נוסף

180&לפי החלטת המנצחתהשתתפות במקהלת ילדים לתלמידי חוץ

180&לפי החלטת המנצחהשתתפות בתזמורת לתלמידי חוץ

יפתח במשך השנהקבוצות לכלי הקשה )מרימבות(

90 דק׳ בשבועהרכב מוסיקה אנדלוסית "רוח מזרחית"

200&90 דק׳ בשבועמקהלת חזנים

50&חודשהשאלת כלי

שיעורים קבוצתיים/פרוייקטים

שיעורים פרטניים

&180

ובאתר המתנ"ס

מידע לנרשם

דמי הרשמה: 50&   | הנחה לאח/חוג שני: 10% |  הנחה לאח/חוג שלישי: 5% | אין כפל הנחות 
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מרינה קוגן, מנהלת הקונסרבטוריון: 054-7630-153
שעות קבלה לנרשמים: א׳ - ה׳ 16:00-19:00

שילוב מעולה בין אימון כוח, 
החיוני לבניית השרירים
 ולשמירה על העצמות, 

לאימון לב-ריאה המגן על השרירים, 
מאיץ את חילוף החומרים ושורף שומן.

נשים שלא האמינו שיוכלו להיכנס לכושר, מדהימות את עצמן ב-

לפרטים: 02-633-1844

מועדון הכושר לנשים בלבד במרכז הקהילתי פסגות השבע

ספטמברלנרשמות בחודש מתנה! חודש 
חדשות בלבד *ללקוחות 

פרגני לעצמך 30 דקות 
של הנאה, 3 פעמים 

בשבוע בזמן שמתאים לך!!!

מכון כושר

21 



במהלך השנה האחרונה, עברנו יחד תהליך משמעותי של מיפוי 
צרכי התושבים וקיימנו מפגש תושבים שמטרתם:

להפוך אתכם התושבים, מלקוחות- לשותפים 
ואותנו ממתנ"ס למרכז קהילתי.

כהמשך לתהליך זה, הוקמו שלושה צוותים קהילתיים:
1. צוות נוער.

2. צוות צרכים מיוחדים.
3. צוות תרבות וחיי קהילה.

בואו לקחת חלק בצוותים הקהילתיים
ולהשפיע על חיי קהילתנו.

רוצים לקחת חלק בפעילות קהילתית?
יובל לוי גנוד, רכזת קהילה

050-899-6883
music@bs.matnasim.co.il

נשמח לשמוע על כל רעיון 
יוזמה, שיתוף פעולה בעלי ערך קהילתי

ולקדמו ביחד איתכם במרכז הקהילתי.

בינוי קהילה

יוזמות קהילתיות
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כיתות 
לימוד

שיעורים מקצועיים, ימי עיון והשתלמויות
תכולה: 15-30 מקומות

 ימי הולדת, ישיבות, ימין עיון והשתלמויותקפיטריה
תכולה: עד 50 מקומות

השתלמויות, כנסים ואירועים קטניםאולם
תכולה: 200 מקומות בישיבה, 100 אנשים סביב שולחנות

אפשרות להוספה בחדר: הגברה, מקרן, מסך ומיחם.

לפרטים  נוספים: יובל לוי גנוד - 050-899-6883

שימוש בחדרי המרכז הקהילתי

  יום ראשון א' אלול תשע"ט  1.9.19
בין השעות: 16:30-19:30

במרכז הקהילתי' פסגות השבע', התבור 18 בית שמש

תרומות דם / תרומת שיער-זכרון מנחם / חבילות לחיילים / 
דוכני מכירה- מתנות לחגים מעשה ידיהם של אנשים 

בעלי צרכים מיוחדים / דוכני מזון

לפרטים נוספים: נועה נבון 050-5787948

פותחים את השנה בנתינה!

יריד חסד
הפנינג משפחתי
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יום שלישי 27.8.19
בין השעות 16:00-19:00

חשיפה ומפגש עם מדריכי החוגים ורישום

וכמובן... הכנת יצירה חלומית
הכניסה חופשית

חוגים
הפנינג

מהחלומות
במרכז הקהילתי פסגות השבע

מתנפחים

ברד

שערות סבתא

גריד
פרסומי

המחלקה
למורשת ישראל 

FONT: Fb Metropolitana
Fb Metropolitana light

Fb Metropolitana Regular

Fb Metropolitana Medium

Fb Metropolitana Bold

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

תרבותחינוך קהילה 

טלפון: 02-6331833

www.matnasbs.co.il
כתובת: רח' התבור 18, בית שמש

חודש
 חינם!

לנרשמים ביריד 
*למעט חוגי הקונסרבטוריון

גריד
פרסומי

המחלקה
למורשת ישראל 

FONT: Fb Metropolitana
Fb Metropolitana light

Fb Metropolitana Regular

Fb Metropolitana Medium

Fb Metropolitana Bold

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

אבגדהוזחטיכלמנסעפצקרשת

תרבותחינוך קהילה 

טלפון: 02-6331833

www.matnasbs.co.il
כתובת: רח' התבור 18, בית שמש

הישארו מעודכנים!

מרכז קהילתי פסגות השבע

2019-20תש"פ |


