מגוון קורסים
לנוער בנימין
ק י ץ

ת ש ” ע 2 0 1 0

הורים ובני נוער יקרים
חופשת הקיץ הגיעה ,ואנו במח’ הנוער של מתנ”ס בנימין חשבנו עליכם
רבות  -כיצד הופכים חופשה ארוכה לחופשה בעלת ערך ,ולזמן בו מתמלאים
המצברים .בעידודו של אבי רואה ,ראש המועצה ,הכנו תוכנית יחודית לנוער
בנימין ,בה יתקיימו מגוון סדנאות וקורסים איכותיים במגוון נושאים כדי שיהיה
‘משהו לרוץ איתו’ ...אין לנו ספק כי מי שירשם לתוכנית זו ירוויח בגדול ובכפול;
פעם אחת קורס איכותי ומקצועי עם תעודה ופעם שניה ניצול הזמן בחופשת
הקיץ .אנו מזמינים אתכם להרשם בהקדם לקורסים הללו (מס’ המקומות
מוגבל ומתחילים בקרוב מאוד) ואין ספק שאנו בדרך הנכונה למען נוער בנימין.

הערות חשובות:
 .1הקורסים מסובסדים
 .2ניתן לשלם בתשלומים

בהצלחה לכולנו
מח’ נוער מתנ”ס בנימין

אתגרים במנהיגות

תיאטרון ומשחק

 הלל מפעלים חינוכיים

 חגי אהרוני



תוכנית זו נבנתה בכדי להעניק למשתתפים בה רצף של חוויות
שיבנו אצלם תודעה ותובנה חדשה ביחס להדרכה ולמנהיגות
בקהילה .אנו רוצים שהמשתתף בתוכנית יראה בעצמו מנהיג
חברתי על כל ההיבטים המשתמעים מכך .התוכנית תועבר
במתכונת של חוויה משימות ואתגרים ,כל מפגש יהיה במיקום
אחר וחוויתי .בין הנושאים שיוקנו למשתתפים  -גמישות
מחשבתית ,מיומנויות מנהיגות ,התכונות הנפשיות הנדרשות
ממנהיג ,מחזון למציאות ,משמעות “אחרי” כתכונה מנהיגותית
ויחסים בין אישיים.

מטרת הלימודים העיקרית בתיאטרון לנוער היא הקניית אומנויות
הבמה לבני הנוער .הלימודים בתיאטרון לנוער נעשים בצורה
אינטראקטיבית ומהנה וכוללים :הכרת עולם התיאטרון והעבודה
בו ,לימוד יסודות המשחק והקניית כלים בסיסיים לשחקנים
מתחילים ,אילתור בתיאטרון ,הצגת סיפורים אישיים ורגעים
מהחיים על הבמה ,עבודה על איכויות אישיות של משחק אצל כל
תלמידי התיאטרון ,הקשבה ודינמיקה קבוצתית ,הקניית ביטחון,
התמודדות עם פחד במה ועוד.

הקורס יתמקד בהבנת השטח בהיבטים שונים הן ברמה הפיזית
והן ברמה ההיסטורית – רוחנית .נעסוק במכלול נושאים אשר
באמצעותם נוכל להכיר את אזור השומרון הייחודי .הקורס משלב
לימוד תיאורטי בכיתה והליכה ולימוד בשטח .החניך יבין את
משמעות הטיול ככלי חינוכי ואף יתנסה בהדרכה בעצמו .ישולב
בו גם פרק בנושא גלישת מצוקים שיועבר על ידי חברת תגליות.
קורס סנפלינג קניונינג במתכונת זו הוא בלעדי לתגליות והחומר
מועבר בשיטה יחודית המאפשרת למשתתפים יכולת עצמאית
בשטח לשימושם האישי בלבד( .והוא אינו מקנה אישור להדרכה
והובלת קבוצות) .הגלישה תעשה במצוקי דרגות.

תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7י”ד אב ( ,)25.7י”ז אב
( ,)28.7כ”א אב ( ,)1.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ח אב ( ,)8.8א’ אלול (.)11.8
מספר מפגשים8 :

מספר מפגשים8 :

מחיר ₪ 422 :לאחר סיבסוד₪ 310 :

מחיר ₪ 453 :לאחר סיבסוד₪ 310 :

מיקום :נייד שעות :יפורסמו למשתתפים

מיקום :שער בנימין שעות15:30-19:30 :

מ.א .מטה בנימין

ההרשמה לכל הקורסים במזכירות המתנ”ס בטלפון .02-9977101
מספר המקומות מוגבל ומשתנה מקורס לקורס .פתיחת הקורסים
מותנית במינימום נרשמים.

מחלקת נוער

ההגעה לכל הקורסים עצמאית .במקרים בהם יש נסיעה למקום המרוחק
משמעותית מבנימין קיימת הסעה מנקודת איסוף מרכזית.
כל הקורסים מיועדים לבני נוער בוגרי ט’ ומעלה.
ניתן לשלם בתשלומים (עד  3תשלומים).
ההרשמה עד יום שלישי ב’ באב תש”ע (.)13.7.10

מתנ"ס בנימין ,מחלקת נוער

moriyao@matnas-binyamin.org.il

בי”ס שדה עפרה בשיתוף תגליות

מחלקת נוער

היכן נטייל? אתרים על ציר  60עד הר גריזים ,תל שילה ,איתמר
והר כביר ,נחל שילה \ נחל ראשש ,בשילוב עבודה במשק אחיה,
נחל קנה ,נחל פרת ,הליכה מעין קלט לעין מבוע ,השומרוני הטוב.
תאריכי מפגשים :י”א אב ( ,)22.7י”ח אב ( ,)29.7כ”ה אב (,)5.8
כ”א אב ( ,)1.8כ”ב אלול (.)2.8
מספר מפגשים5 :

תיאטרון ומשחק
 צופיה לקס

כיצד נרשמים?

תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י”א אב ( ,)22.7י”ד אב ( ,)25.7י”ח אב
( ,)29.7כ”א אב ( ,)1.8כ”ה אב ( ,)5.8כ”ח אב ( ,)8.8ב’ אלול (.)12.8

סיירות וסנפלינג

מ.א .מטה בנימין

לבנות בלבד

במסגרת חוג התיאטרון תיכנסו למסגרת חווייתית בה תלמדו
את רזי התיאטרון .במסגרת קבוצה זו תרכשו יכולות שונות
בתחום המשחק והבמה ,כגון :עמידה מול קהל ,אומנות המשחק,
אלתור ,פנטומימה ,רטוריקה ועוד .החוג יתמקד על ז’אנר אחד
וייחודי בעולם התיאטרון – משחק מאחורי מסיכה .המשחק
הינו כלי המאפשר העצמה אישית וחיבור לעולם מרתק.
תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)19.7י”א אב ( ,)22.7ט”ו אב ( ,)26.7י”ח אב
( ,)29.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ה אב ( ,)5.8כ”ט אב ( ,)9.8ב’ אלול (.)12.8
מספר מפגשים8 :
מחיר ₪ 453 :לאחר סיבסוד₪ 310 :
מיקום :עופרה שעות11:00 – 15:00 :

צילום


בית הספר לצילום פוקוס

בעידן בו בני הנוער נולדו לתוך עולם מלא דימויים,
הצילום הינו מרכיב חשוב במציאות שלהם .בהדרכה
המותאמת לגילם ,ניתן לחדור לעולמם האישי ,ולגרום
לכל אחד מהם להפוך לאדם יוצר .בקורס הם ילמדו
לצלם ,אך יתרה מכך  -הם ילמדו לראות ,להתבונן
במציאות ולשאול שאלות ,והכל באווירה נעימה ויצירתית.
המשתתפים ילמדו לשלוט במלאכת הצילום ולרכוש ביטחון
בשימוש במצלמה שברשותם ,להבחין בגורמים המרכיבים את
התמונה ולשנות אותם על פי רצונם.
תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י”א אב ( ,)22.7י”ד אב ( ,)25.7י”ח אב
( ,)29.7כ”א אב ( ,)1.8כ”ה אב ( ,)5.8כ”ח אב ( ,)8.8ב’ אלול (.)12.8
מספר מפגשים8 :
מחיר ₪ 712 :לאחר סיבסוד₪ 490 :
מיקום :שער בנימין שעות10:30-13:30 :

מחיר ₪ 710 :לאחר סיבסוד₪ 490 :
מיקום :יציאה מבי”ס שדה עפרה שעות9:30-17:30 :
במהלך הקורס :יתקיים מפגש בן יומיים שיכלול לינת
שטח ,פרטים ינתנו למשתתפים.

קולנוע


צוריה דרייזן

מגוון קורסים
לנוער בנימין
ק י ץ

ת ש ” ע 2 0 1 0

מושגי יסוד מתחום הקולנוע .צילום ותאורה.
כתיבת תסריט .עבודת בימאי שחקן .שיעורי משחק
מול מצלמה .המשתתפים ילמדו על תהליך עשיית
הסרט ועל התפקידים השונים של אנשי ההפקה,
ויתנסו בהם במהלך הפעילות .המשתתפים יצרו סרט
קצר אשר יהיה מבוסס על חומרי גלם שיאספו במהלך הפגישות.
תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י”א אב ( ,)22.7י”ד אב ( ,)25.7י”ח אב
( ,)29.7כ”א אב ( ,)1.8כ”ה אב ( ,)5.8כ”ח אב ( ,)8.8ב’ אלול (.)12.8
מספר מפגשים8 :
מחיר ₪ 250 :לאחר סיבסוד₪ 160 :
מיקום :חשמונאים שעות10:00-13:00 :

ההרשמה עד יום שלישי ב’ באב תש”ע ( )13.7.10

קורס קוסמים
והפעלת ימי הולדת


רכיבה על סוסים –



חווה בכפר ,כפר רות
חי בסרט ,מגרון או חווה בגבעה ,גבעת הראל

הקורס מיועד למי שאוהב בעלי חיים ובעיקר אקסטרים הרכיבה על כל מרכיביה
מעניין אותו .במהלך הקורס תלמדו לתקשר ולהכיר את הסוס ,תלמדו על -התפתחות
הקשר בין האדם והסוס לאורך ההיסטוריה והשימושים השונים של האדם בסוס,
המבנה הפיזיולוגי של הסוס ווטרינריה בסיסית ,סקירת סגנונות הרכיבה השונים
בדגש על רכיבה טיפולית ,ניהול אורווה ,תזונה תכירו את ציוד הסוסים .כמו כן תיישמו
כל שלמדת בצד המעשי  -הכנת הסוס לרכיבה :התאמה והלבשת ראשיה,הברשה,
ניקוי פרסות ,איכוף הסוס והכנסת מתג ,רכיבה של המקצבים הבסיסיים ,הליכה ,ריצה
ודהרה ,אימון בלונג’ ,סיוע למדריך בעבודה קבוצתית ופרטנית ,התנסות ובחינה.
תאריכי מפגשים בכפר רות -חווה בכפר :ח’ אב ( ,)19.7י”א אב ( ,)22.7ט”ו אב
( ,)26.7י”ח אב ( ,)29.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ה אב ( ,)5.8כ”ט אב ( ,)9.8ב’ אלול (.)12.8
תאריכי מפגשים מגרון :ז’ אב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7י”ד אב ( ,)25.7י”ז אב ( ,)28.7כ”א
אב ( ,)1.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ח אב ( ,)8.8א’ אלול (.)11.8
תאריכי מפגשים בגבעת הראל – חווה בגבעה :ז’ באב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7ט”ו
אב ( ,)26.7י”ז אב ( ,)28.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ט אב ( ,)9.8ר”ח אלול (.)11.8
חווה בכפר  -כפר רות
מספר מפגשים8 :
מחיר ₪ 800 :לאחר סיבסוד ₪ 490 :שעות14:00-18:00 :
חי בסרט  -חוות מגרון
מספר מפגשים8 :

בית הספר לקוסמים -קליוסטריו

לימוד קסמים וביצועם מהווה כלי רב עוצמה לתהליך התפתחותנו.
במהלך הלמידה נרכוש מיומנויות בתכנון ,בניית קסמים ,אימון,
פיתוח קואורדינציה ,ריכוז ,התמדה ,משמעת ולמידה עצמית ,הבעה
מילולית ,עמידה בתסכול ובכישלון .נצבור חוויות של הצלחה,
רכישת ביטחון דרך עמידה מול קהל ,הגדלת המעגל החברתי,
שיפור התפקוד והמיקום החברתי ,ועוד .ההתנסות עם קסמים
יכולה לתרום לכל אחד ,בכל רמה ,ובכל תקופת זמן שיבחר לעסוק
בכך .המשתתפים יוכלו להפעיל ימי הולדת ולשמח ילדים בגיל
הרך .המחיר כולל את אביזרי הקסמים המקצועיים המושאלים
לקבוצה ,ומספר אביזרים אישיים הניתנים במתנה.
תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7י”ד אב
( ,)25.7י”ז אב ( ,)28.7כ”א אב ( ,)1.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ח
אב ( ,)8.8א’ אלול (.)11.8
מספר מפגשים8 :
מחיר ₪ 800 :לאחר סיבסוד₪ 490 :
מיקום :בישוב אדם שעות16:00-20:00 :

קורס תיאוריה


ישראל שימחי  -מורה לנהיגה

לימודי תאוריה הינם חלק מרפורמה כוללת של משרד
התחבורה .מטרת הקורס להקנות ידע ומיומנות רבה
יותר בתחום הנהיגה המעשי והעיוני .כך מקווים במשרד
התחבורה יעלו לכביש נהגים זהירים וטובים יותר .מעביר
הקורס הינו מורה לנהיגה ,טסטר ומורה לתאוריה הן על פי
השיטה הישנה הנהוגה עדיין והן על פי המסלול החדש שיכנס
לקראת שנת .2011

מחיר ₪ 800 :לאחר סיבסוד ₪ 490 :שעות10:00-14:00 :

תאריכי מפגשים :ח’ אב ( ,)19.7י’ אב ( ,)21.7ט”ו אב ( ,)26.7י”ז אב
( ,)28.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ט אב ( ,)9.8א’ אלול (.)11.8

פרחי ליצנות


עמותת שמחת הלב

התוכנית מאפשרת לכל אחד מבני הנוער לגלות את הליצן
שבו ,להתחבר לבני נוער ליצנים אחרים בני גילם וליצור קבוצת
התנדבות של “פרחי ליצנות רפואית” ,שבאה ממקום של שמחה
ועידוד במקום שיש כאב ומצוקה נפשית .הקורס משלב תיאוריה
והרבה חוויות.
במהלך הקורס יופעלו המשתתפים במשחקי תיאטרון ותרגילים
להכירת שפת הליצן ,ילמדו שימוש בתנועה ובקול ,שימוש
באביזרים וגימיקים של קוסמות :ג’אגלינג ,בובות ,פיסול
בלונים .כמו כן ירכשו המשתתפים מיומנויות שונות כמו היכולת
להגיב באופן ספונטאני למצבים שונים ,בניית קטעים קומיים,
התמודדות במצבי לחץ ,סימולציות מהמציאות ועבודה עם
גילאים שונים .תינתן תמיכה והדרכה בנושא התנדבות בתחום.
תאריכי מפגשים :ז’ באב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7ט”ו אב ( ,)26.7י”ז אב
( ,)28.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ט אב ( ,)9.8ר”ח אלול (.)11.8

סדנת איפור
ליופי ופנטזיה


בית הספר לאומניות הבמה

טיפים ואימון בנושאים שונים ומגוונים בתחום האיפור ,בהם:
הבנת בסיס בטיפוח ושמירה על העור ,שמירה על הגוף והקשר בין
תזונה ,בריאות ויופי .שיטות שונות לאיפור באמצעות צבעי איפור
על בסיס מים/שמן .עבודה עם ספוגיות ומכחולים ,הכנת שבלונות
מחומרים שונים ,עבודה עם חותמות .יצירת צבעים שונים מ5-
צבעי בסיס .עבודה בשכבות  -רקע וציור עליו .הוספת נצנצים
וקישוטים .בקורס ילמדו :מבוא לאיפור יופי נערות  ,נקיון
טיפוח ומייק אפ  ,איפורי עיניים ,איפור שפתיים  ,איפור
פנטזיה ,איפור אופנה ,מפגש אמהות ונערות.
תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7י”ד אב ( ,)25.7י”ז
אב ( ,)28.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ט אב ( ,)9.8א’ אלול (.)11.8

מספר מפגשים8 :

מספר מפגשים8 :

מחיר ₪ 434 :לאחר סיבסוד₪ 310 :

מחיר ₪ 596 :לאחר סיבסוד₪ 310 :

מיקום :חשמונאים שעות :ימים ב’ וד’ בשעות 10:00-14:00

מיקום :כוכב יעקב שעות15:00-19:00 :

קורס תפעול
מערכות הגברה וD. J.-


ספידי קול

עולם ההגברה והסאנוד הינו עולם מגוון וצבעוני אשר מציע
תעסוקה בתחומים שונים כגון :אולפני רדיו וטלווזיה ,ליווי של
להקות וזמרים ,עבודה באולמות תאטרון ובמהלך מופעים .התכנים
המקצועים שמועברים במהלך הקורס ימחישו למשתתפים אודות
העקרונות והחשיבות של אלמנטים שונים בתחום ההגברה
בצד המעשי והתאורטי כמו כן בשני מפגשים תכירו את עולמו
של ה D.J.-ותרכשו כמה מיומנויות בתחום.
תאריכי מפגשים :ז’ אב ( ,)18.7י’ אב ( ,)21.7י”ד אב ( ,)25.7י”ז אב
( ,)28.7כ”א אב ( ,)1.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ח אב ( ,)8.8א’ אלול (.)11.8

חווה בגבעה  -גבעת הראל

מספר מפגשים7 :

מספר מפגשים8 :

מחיר ₪ 220 :לאחר סיבסוד₪ 90 :

מספר מפגשים8 :

מחיר ₪ 800 :לאחר סיבסוד ₪ 490 :שעות10:00-13:30 :

מיקום :שער בנימין שעות10:00-13:00 :

מחיר ₪ 622 :לאחר סיבסוד₪ 490 :
מיקום :שער בנימין שעות10:00-18:00 :

קורס מאמני כדורגל


סימי סימן טוב ,מאמן בית”ר

קורס נהיגה על
טרקטור – תיאוריה
ומעשי


שמוליק שפירא

הקורס מחולק לשני שלבים :שלב עיוני ושלב מעשי .השלב
הראשון הוא עיוני  -יתקיימו מספר מפגשים ללימוד .לאחר מכן
ניגשים למבחן תיאוריה של משרד הרישוי במרכזים הפרוסים
ברחבי הארץ .השלב השני הוא מעשי  -שלב זה יתקיים במגרשינו
במושב בית חירות .מגרש זה מאושר ע”י משרד הרישוי .בשלב
זה מתקדם כל תלמיד על פי קצב הלמידה האישי שלו .הלימוד
יתקיים באופן קבוצתי .בסיומו של השלב יתקיים המבחן המעשי
ע”י בוחן של משרד הרישוי.
המבחן המעשי מותנה במעבר בהצלחה של המבחן העיוני.
המחיר לא כולל אגרות  -תשלום מבחן עיוני  ,₪ 44משולם ביום
המבחן במזומן ,אגרת מבחן מעשי  ,₪ 130ישולם בבנק הדואר,
במזומן ,לפקודת משרד הרישוי.
תאריכי מפגשים :י’ אב ( ,)21.7ט”ו אב ( ,)26.7י”ז אב ( ,)28.7כ”ב
אב ( ,)2.8כ”ד אב (.)4.8
מספר מפגשים( 5 :לא כולל המפגשים המעשיים)
מחיר ₪ 1,760 :לאחר סיבסוד₪ 1400 :
מיקום :שילה שעות10:00-18:00 :

במהלך הקורס יוכשרו המשתתפים כעוזרי מאמן קבוצות ילדים.
הלימודים יכילו לימודים עיוניים בתחומים -אנטומיה ,פיזיולוגיה,
תורת האימון ,אימון ילדים וכן ירכשו מיומנות אישית בכדורגל –
חמשת יסודות בכדורגל בהם כדרור ,מסירה ,בעיטה נגיחה והנעת
כדור .העברת משחקונים ,עמידה טקטית.
תאריכי מפגשים :ח’ אב ( ,)19.7י’ אב ( ,)21.7ט”ו אב ( ,)26.7י”ז אב
( ,)28.7כ”ב אב ( ,)2.8כ”ד אב ( ,)4.8כ”ט אב ( ,)9.8א’ אלול (.)11.8
מספר מפגשים8 :
מחיר ₪ 596 :לאחר סיבסוד₪ 310 :
מיקום :ישוב אדם שעות :ימים שני ורביעי16:00-20:00 ,

]

]

ההרשמה לכל הקורסים במזכירות המתנ”ס
בטלפון02-9977101 :

