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ילדי ביתר היקרים.
כשקר בחוץ – וקצת משעמם

קורגע מגיש לכם הפתעה מרעננת ומגוונת
"גלידה חמה"

קורגע ור' שרגי מזמינים אתכם לפעילות שתחמם לכם את החורף
עם סיפורים מרתקים, משימות ופרסים

- שגם יהפכו אתכם לילדים עוד יותר טובים! 
והכי חשוב! בלי לצאת מהבית!!

בכל שבוע נושא חדש!!
השבוע עם ..... (אברר את הנושא ואעדכן)

בימי ראשון- מגלים את הנושא עם סיפור מרתק  ומשימה מאתגרת.
בימי שני- יוצאים לדרך, מבצעים את המשימה וצוברים נקודות

בימי שלישי- פרק 1 בסיפור המתח סכנה כפולה
בימי רביעי-  פרק 2 'סכנה כפולה' וזו הזדמנות אחרונה לצבירת נקודות!

בימי חמישי- סיכום פעילות ושמות הזוכים

חותמים את השבוע עם  -התכנית של ילדי ביתר
 מוצשפון תכנית חורף מרתקת 

חידון טרויה -  קליקרים  מבית פון קליק על פרשת השבוע  •
חידון מפתיע בשידור חי עם ילדי ביתר  •

סיפור מרתק עם המחנך הידוע ...  •

אז חייגו.....  ותתחילו להנות!!

אגף תרבות

רמרכז קהילתי ת י ב
עילית
ה ר י ו ו א . ן כ ו ת . ם י ש נ א

כוכביות ליד הפסימי וכו...
וכוכביות ליד ההסבר שלהם

הקורגע אשמח שהוא ישתלב בספינה, וכל האיור יהיה ליד הפתגם...שיבינו את הקשר

בקורס תרכשו כלים ליצירת אלבום דיגיטאלי מהודר 
משלב התכנון ועד הגשה לדפוס

מה נדרש ללמידה:
← ידע בסיסי בהפעלת המחשב

O�ce 2010 + מחשב עם תוכנות ←
← מאגר תמונות אישיות / משפחתיות באיכות טובה

קהל יעד:
בנות / נערות /

נשים / גמלאיות

קהל יעד:
מורות / מדריכות / מפעילות

קהל יעד:
גברים, אברכים, גמלאים

קהל יעד:
נשים ונערות בגילאי +18

ובעלות עסקים קטנים ומתחילים

בקורס תעשירו את ארגז הכלים הפדגוגיים
תרכשו מיומנויות לבניית חידונים ומצגות אינטראקטיביות

שיהפכו את הלמידה הפרונטאלית לחוויה מפתיעה

מה נדרש ללמידה:
← ידע בסיסי בהפעלת המחשב

O�ce 2010 + מחשב עם תוכנות ←

הקורסים כולם מתקיימים בלמידה עצמאית מהבית בטלפון
ומלווים בשיעורים מוקלטים ומצגות מקצועיות

בקורס, המועבר על ידי עורך קבצים תורניים מומחה,
תרכשו כלים לעריכת קובץ תורני מהודר ומרשים 

עד הגשתו לדפוס

מה נדרש ללמידה:
← ידע בסיסי בהפעלת המחשב

O�ce 2010 + מחשב עם תוכנות ←
← מאגר חידושי תורה או מאמרים מוקלדים

Word בתוכנת     

בקורס תכירו כלי ניהולי מקצועי
לתכנון חישוב ושיקוף ההכנסות וההוצאות של משק הבית

התוצר שתחזיקו בידיכם יסייע לכם לקבל החלטות 
לגבי התנהלות כלכלית נבונה

מה נדרש ללמידה:
← ידע בסיסי בהפעלת המחשב

O�ce 2010 + מחשב עם תוכנות ←

החגקודםיום
ויוצריםלומדים 

שעות מענה טלפוני במזכירות: ימים א', ב', ג', ד' בין השעות 09:00 – 15:00 |  א' ו ד' בין השעות 21:00 - 19:00 | כרגע אין קבלת קהל כלל
מרכז קהילתי ביתר עילית | betar@matnasim.org.il | רחוב רבי נחמן מברסלב 2 טלפון 02-5889911 פקס 02-5889919

מעצבים משלוח מנות - אלבום דיגיטאלי 

לסבא וסבתא שמתגעגעים
עורכים את הקובץ התורני

לקראת ליל הסדר
בונים חידון משפחתי

לימי חול המועד
מתכננים את תקציב החג כדי להיות בשליטה

ושיהיו רק הפתעות לטובה

 קורסים חווייתיים ואטרקטיביים
לילדות, נשים, גברים,  מלמדים, מורות ועוד..

מספר המקומות אינו מוגבל
להרשמה לקורסים חייגו: 079-969-2060

להרשמה ומידע הקישו 1 ,
משתמשים רשומים יכולים להאזין לשיעורים בשלוחה 2 
הקורסים מתקיימים בלמידה עצמאית מהבית באמצעות

ערכת למידה המכילה מצגות מקצועיות ושיעורים מוקלטים בקו התוכן.

PowerPoint עקרונות ההנפשה ואפשרויות הקישור בתוכנת
בניית חידון אינטראקטיבי

PowerPoint עקרונות העריכה והעיצוב בתוכנת
יצירת אלבום דיגיטאלי 12

34
Word עקרונות עימוד ועריכה בתוכנת
עריכת קובץ תורני

Exce l כלים חישוביים ותרשימים בתוכנת
תכנון ובניית תקציב

?

סבסוד מלא מטעם משרד המדע
למידה עצמאית מהבית בטלפון ובליווי ערכת מולטימדיה

ערכת למידה בעלות סמלית - 25 ₪ בלבד
ניתן לשלם בקו הרישום והמידע

המרכז הקהילתי במגוון קורסים
לקבלת
תעודה

סיום קורס
יש למלא

משוב
במרחב
הקולי


