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ההרשמה באתר מרחבים תפתח ביום שני 8.6. בשעה 12:00 עד יום חמישי 11.6 בשעה 12:00

תכנית קיץ מיוחדת
אנחנו שמחים להציג בפניכם את תכנית הקיץ המיוחדת של מרחבים

התוכנית תפעל בין 14.6.20-13.8.20

שמחים לחזור ומצפים לכם כאן!
הנכם מוזמנים להרכיב את תכנית הקיץ האישית שלכם. ניתן להירשם, לפי בחירתכם, 

לפעילות בודדת או לצרף כמה פעילויות למנוי הקיץ המיוחד.
בשל מגבלות הקורונה לא נוכל לצערנו לקיים הרצאות או פעילויות מרובות משתתפים באולם מרחבים

ולכן נציע לכם תוכנית עשירה ומגוונת של הרצאות בזום.
כדי לאפשר לאלו מכם שעדיין לא יכולים או לא מעוניינים להגיע למרחבים, 

נמשיך לקיים חלק משיעורי הפעילות הגופנית  בזום. 
כל הפעילויות המתקיימות בזום יהיו כרוכות בתשלום החל מ-14.6.20 )פרוט ועלויות לכל הפעילויות בטבלה המצורפת( 

כל הפעילויות בבית מרחבים יתקיימו בהתאם להוראות "התו הסגול" והנחיות משרד הבריאות:
הגבלת מספר המשתתפים בחוגים, מרחק בין אנשים, מדידת חום בכניסה ומילוי טופס הצהרת בריאות, הקפדה על חבישת מסכה בשטחים הציבוריים, 

הקפדה על ניקיון, חיטוי ועוד. אנו מבקשים את שיתוף הפעולה שלכם למען שמירת הבריאות של כולנו.

https://www.merchavim-misgav.org.il/objDoc.asp?PID=328182&OID=329961


   
  

תכנית קיץ מיוחדת
יום חמישייום רביעייום שלישייום שנייום ראשון

פעילויות המתקיימות בבית מרחבים
09:15-10:15 פלדנקרייז עם ורד 
10:15-11:15 פלדנקרייז עם ורד 

11:15-12:15 פילטיס עם הילי 

12:15-13:15 פילטיס עם הילי 

09:30-11:30 סדנת ליבוד בצמר
  עם דניאלה זיו 

   החל מ-19.7
   4 מפגשים

09:00-10:00 קשתות )חץ וקשת( 
                   עם טל

09:00-10:00 התעמלות 
                    פונקציונאלית     

                    עם נעמי 

10:30-11:30 התעמלות בשיטת
                    פאולה 

                    עם אוסי

8:45-9:45     התעמלות 
                    פונקציונאלית 

                   עם נעמי 

10:00-12:00 קורס רוקחות טבעית
                   עם דבורה ושירה

12:45-13:45 ריקודים סלוניים 
                    כתרפיה בתנועה

                   עם טל 

08:30-11:00  סדנת הדפס ידני 
                     עם מיכל קלסובסקי   

                     החל מ-1.7.20,
                     4 מפגשים

11:30-13:30  קורס סיפורים              
                     מרפאים 

                    עם מעיין בן אריה

08:30-11:00   ברידג' מתקדמים 
                      עם שחר

09:30-10:30   ריקודים סלוניים 
                      מתחילים עם טל
10:30-11:30   ריקודים סלוניים 
                      מתקדמים עם טל
12:00-12:50   צ'י קונג עם מירב

חוגי התעמלות המתקיימים במועדון הכפרי
09:00-10:00 התעמלות במים 

                   עם שירלי
10:00-11:00 התעמלות במים 

                   עם שירלי

9:30-10:30   פילטיס עם נגה 
10:30-11:30 פילטיס עם נגה 

11:00-12:00 פלדנקרייז מזרונים 
                   עם דליה

10:30-11:30 פילטיס עם נגה 

11:30-12:30 פילטיס עם נגה 

10:00-11:00  טאי צ'י עם איתן
 

11:00-12:00  פאולה עם אוסי 

10:00-11:00   התעמלות במים
                     עם זהר

10:30-11:30   פילטיס עם נגה

11:30-12:30   פילטיס עם נגה

18:30-20:00 ריקודי עם
                   עם אבי )אמפי בעצמון(

במקביל לתכנית הקיץ פועלים גם חוגי האומנות הרגילים של מרחבים – במידה והנכם רשומים לחוג אמנות,  שימו לב לזמני החוג כאשר הנכם נרשמים לתכנית הקיץ

תכנית הפעילות בזום, פירוט ההרצאות והשעורים תפורסם בנפרד.
מצפים ומתרגשים לפגוש אתכם – קיץ כזה עוד לא היה לנו!!

sari.merchavim@gmail.com, 04-9990314 .לכל שאלה או בעיה אנו זמינים במייל או בטלפון

מערכת שעות שבועית בתכנית הקיץ המיוחדת 14.6.20-13.8.20



ההרשמה לפעילויות הקיץ  מחייבת לכל תקופת הפעילות. )14.6.20-13.8.20( .   •
בחוגי ההתעמלות בלבד – ניתן יהיה לבטל השתתפות בכפוף למציאת מחליף.   

   יש להירשם לכל חוג בנפרד דרך טופס הרשמה של עמותת מרחבים.
מנוי הקיץ המיוחד אינו כולל את הפעילויות הבאות: סדנאות אמנות )קורס   •

ליבוד וקורס הדפס ידני(, קורס ספורים מרפאים, קורס רוקחות טבעית. :  
התשלום עבור פעילויות אלו הינו לכל אחת בנפרד ובנוסף למנוי.

מספר המקומות בכל חוג מוגבל בשל הנחיות משרד הבריאות ולכן ניתן יהיה להבטיח   •
מקום רק בקבוצת התעמלות אחת מכל סוג. השתתפות בקבוצה נוספת של התעמלות 

מאותו סוג )לדוגמא –פילאטיס( תתאפשר רק לאחר שכל הנרשמים הבטיחו מקום לפחות 
בקבוצה אחת וזאת על פי סדר ההרשמה.
לא ניתן לעבור בין חוג לחוג אלא באישור.  •

תינתן עדיפות להרשמה לתושבי משגב בני +60.   •
פתיחת כל קבוצת פעילות מותנית במינימום נרשמים  •

עלות פעילות
לחודש

הערות

105 ₪פעילות אחת
220 2-3₪ פעילויות
280 4-5₪ פעילויות
350 6-7₪ פעילויות

משך כל מפגש שעתיים.140 ₪קורס סיפורים מרפאים)8 מפגשים(
המחיר כולל חומרים ואריזות למוצרים הנרקחים בשעור. משך כל מפגש שעתיים. 160 ₪קורס רוקחות טבעית )8 מפגשים(  

המחיר כולל רכישה של כלי עבודה שישארו ברשות המשתתפים )כ-100 ₪( כל מפגש 290 ₪קורס הדפס וחיתוך )4 מפגשים(  
שעתיים וחצי. הקורס מתחיל ב-1.7.20

המחיר כולל חומרים, משך כל מפגש שעתיים  הקורס מתחיל ב-160.19.7 ₪קורס ליבוד בצמר )4 מפגשים( 
שידורי זום ) הרצאות ושיעורי פעילות גופנית( - 

למי שלא נרשם לפעילות בבית מרחבים.
2-3 הרצאות בשבוע עם מרצים מוכרים וגם חדשים , בנושאים מגוונים מרחבים.)עידית פרי, 105 ₪

רן שהם דר' עופר שחר, דפנה ברקת,  ואחרים-תכנית מלאה תפורסם בנפרד( וכן שעור אחד 
בשבוע מכל סוג : פלדנקריז, פילאטיס, פאולה התעמלות פונקציונאלית  וצ'י קונג. שידורי זום )הרצאות ושיעורי פעילות גופנית( - 

כתוספת לפעילות בבית מרחבים
₪ 70

תכנית קיץ מיוחדת
הרשמה ועלויות

https://www.merchavim-misgav.org.il/objDoc.asp?PID=328182&OID=329961


הפעילות מיועדת לנשים ולגברים כאחד.
הקורס יתקיים  ליד מגרש הכדורגל שבמשגב במקום מוצל , במקום יהיו כסאות לישיבה לכל המעוניין.

הקשתות האינסטנקטיבית היא מיומנות אשר פותחה על פי שבעת שלבי הקיודו )קשתות יפנית( בשילוב והתאמה 
לטכניקה ים תיכונית. 

בעולם, כ 42 מליון קשתים רשומים, כ80% מהם קשתים אינסטינקטיבים.  בתחום קשתות זה, הקשתים משתמשים 
בקשתות ללא אביזרי כיוון, משקולות, מאזנות ושאר מכשירים ואביזרים העוזרים לקשת לפגוע במטרה. המיומנות 
הנרכשת מתבססת על זיכרון שריר וקואורדינציה, ממש בדומה למיומנות זריקת כדור, או צלחת מעופפת. פעילות 

הקליעה בחץ וקשת מבטיחה הנאה רבה החל מהחץ הראשון אותו תשחררו.

הקשתות מתאימה לכל הגילאים ותורמת לכל אחד. היא חוויה אינדיבידואלית באווירה קבוצתית
יתרונות הקשתות בגיל הזהב הם:

• פעילות גופנית מותאמת אישית.
• פעילות מוחית << התחדשות קשרים רדומים בין תאי המוח.

• חיבור גוף נפש, קבלת פידבק מיידי 

אופי הפעילות וציוד
הפעילות נמשכת שעה ומחולקת לחימום מפרקים ומעט כושר, הסברים וקליעה מעשית. 

אין צורך ברכישת ציוד מיוחד. כל הציוד יסופק לכם.

טל גינדה ממייסדי קא"י קשתות אינסטינקטיבית ישראל, תושב אבטליון, מדריך מוסמך וינגייט.

חדש במרחבים

תכנית קיץ מיוחדת
קורס קשתות אינסטינקטיבית )חץ וקשת(    עם טל גינדה 

ימי שני 09:00-10:00



הליבוד הינה טכניקה עתיקה מאוד להפיכת סיבי צמר לבד חזק ויציב..
סיב הצמר נחשב לחזק ביותר וניתן להשתמש בו בשתי דרכים נפוצות:

הליבוד היבש עם המחט והליבוד רטוב עם מים וסבון

הליבוד נחשב לאמנות מאוד מרגיעה עם אלמנט מרפא.
בשנה שעברה למדנו כיצד לצייר עם צמר, השנה נעמיק את הלימוד ונעסוק ביצירת קישוטים 

פיסוליים, פיות,גמדי יער וחיות, הכנת מוביילים, ואלמנטים שימושיים )למשל תחתיות לסיר 
חם( באמצעות שתי הטכניקות של ליבוד – יבש ורטוב.

מחיר הקורס: )4 מפגשים( 160 שח )כולל חומרים(

קורס מבוא להדפס וחיתוך   עם מיכל קלסובסקי 
4 מפגשים )1.7,8.7,15.7,22.7( 

ימי רביעי 08:30-11:00

סדנת מבוא לחיתוך ויצירת פלטה להדפסה )ידנית(  ושיכפול אמנותי של דימוי.
מהקל למורכב- החל מעבודה על פלטה שקופה עם דימויים פשוטים ועד הדפס של דימוי 

צילומי, לאחר עיבוד.
בכל מפגש נלמד טכניקה אותה ניתן להמשיך וליישם באמצעים ביתיים פשוטים ולייצר 

סדרות של הדפסים אמנותיים בעבודת יד. )על גבי תמונות, חפצים שימושיים, כרטיסי ברכה, 
טקסטיל ביגוד וכדומה(

המשתתפים בקורס יתבקשו לרכוש ערכת כלי עבודה שתישאר ברשותם להמשך עבודה בבית. 
הרכישה תעשה במרוכז דרך עמותת מרחבים.

מחיר הקורס: )4 מפגשים( 290 ₪ )כולל הערכה האישית וחומרים(

תכנית קיץ מיוחדת
קורס ליבוד בצמר  עם דניאלה זיו 

4 מפגשים )19.7, 26.7, 2.8, 9.8(
יום ראשון  09:30-11:30 



קורס "ספורים מרפאים"  עם מעיין בן אריה 
)8 מפגשים 17.6-5.8(

ימי רביעי 11:30-13:30

מאז ומעולם היו ספורים כוח מרכזי בחיי האדם. לאלו מכם שמתגעגעים ל"מדורת השבט", 
למרחב בטוח וחמים בו ניתן להתקבץ יחד, ללמוד מקרוב נושאים משמעותיים לחיים, לשמוע 
ולהשמיע תוך כדי כך סיפורי חיים, סדנת הקיץ של "סיפורים מרפאים מציעה: מפגש חוויתי 
עם כוחו המרפא של מעגל סיפורים, רכישת כלים סיפוריים להתנהלות בחיי היומיום, ובנייה 

הדרגתית של ארון "סיפורים מרפאים" אישי.
מנחת הקורס: מעיין בן אריה, מרצה ומנחת סדנאות וקורסים בתחום "סיפורים מרפאים" 

ומחברת הספר "חדר ענק נפתח"

מחיר הקורס: )8 מפגשים( 280 ₪ בשני תשלומים חודשיים של 140 כ"א

קורס רוקחות טבעית  
עם שירה בר-ניב, רוקחת טבעית ודבורה ויינשטיין לוין, 

מטפלת בגינון והרבליסטית קלינית, 
)8 מפגשים 16.6-4.8( ימי שלישי 10:00-12:00

עוד מימי קדם נהגו אנשים לרקוח משחות, מיצויים וחליטות מרפאות לשימושים שונים. 
אורח החיים והרפואה המודרניים הרחיקו אותנו מהעולם הזה אולם בשנים האחרונות ישנה 
חזרה אל הטבעי, הפשוט, הקרוב. נערוך הכרות עם עולם הצמחים ועם היכולת ליצור מהם 

מוצרים פשוטים לשימוש ביתי, לשמירה על בריאות, טיפוח עצמי ומבלי לפגוע בסביבה. נכיר 
שימושים חדשים לצמחים שאנו פוגשים כל יום ונלמד על צמחים "לשעת חירום". הסדנה 

הינה מעשית ותכלול הכנת מיצויים ,שמנים ומשחות לשימושים שונים כמו מוצרים תומכים 
לסובלים מבעיות רפואיות שונות, תכשירים טיפוליים וקוסמטיים כמתנה לבני המשפחה 

ולטיפוח עצמי ועוד.

 מחיר הקורס: )8 מפגשים( 320  שח )כולל חומרים(  בשני תשלומים של 160 כ"א

תכנית קיץ מיוחדת


