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מרכז קהילה ספורט ופנאי

שיכון מזרחי
חוברת פעילות שנתית 2022-2023

מרכז אומנות מתפתח



תושבים יקרים
לכבוד שנת הפעילות החדשה הבאה עלינו לטובה שנת תשפ"ג, 

מוגשת לכם חוברת חדשה מלאה בפעילויות מגוונות, בקשת רחבה 
של תחומי פעילות ועשייה.

המרכז הקהילתי הוא הבית החברתי והתרבותי שלנו, פתוח 
וקשוב לקהילה ומהווה חלק מרשת קהילה ספורט ופנאי ממשפחת 

"רגעים"- העמותה לחינוך בלתי פורמלי, ברחבי העיר,  ובצפון העיר 
סוקולוב, שרת, ושיכון מזרחי.

אנו מאחלים לכם שנה חדשה ומבורכת, מלאה בפעילות חינוכית 
וערכית, ובריאות איתנה

בברכה,

צוות מרכז קהילתי שיכון מזרחי



מרכז קהילה ספורט ופנאי שיכון מזרחי 
דב הוז 3, נתניה • טל׳ 09-8321902 • 054-3979438 ברכה

נהלי הרשמה ותשלום
לשנת 2022/23

שנת הפעילות תחום החוגים תחל ביום חמישי 1.9.22 ותסתיים ביום שני 31.7.23 למעט 
חוגים שיסתיימו או יתחילו בתאריך אחר בהודעה מוקדמת. לוח החופשות מופיע בחוברת זו.

הרשמה:

ההרשמה לחוגים תתבצע ע"ג טפסי רישום רשמיים בלבד של העמותה לחינוך בלתי פורמלי  • 
בצ'קים דחויים או באינטרנט בכרטיס אשראי. באתר: www.biltiformali.org.il ובלינקים 

שבחוברת

ההמחאות שמתקבלות מועברות למשמרת בבנק. כל ההוצאות ו/או עמלות בנקים עקב • 

החזרת המחאה/ות מכל סיבה שהיא ו/או ביטול השתתפות בחוג יחולו על ההורים.)20 

₪ על כל המחאה(.

התשלום לחוגים יתבצע מראש לכל שנת הפעילות - מחיר החוג מחושב שנתי ומחולק • 
לתשלומים חודשיים, לא ניתן להירשם באופן חלקי.

ניתן ליהנות משיעור ניסיון אחד חינם. במידה והחליט המשתתף להירשם לחוג, תאריך • 
תחילת החוג והתשלום יחשבו כבר משיעור הניסיון הראשון.

פתיחת חוג וקיומו מותנים במספר מינימלי של נרשמים ומשתתפים. • 

חיוב לחודש ספטמבר אוקטובר יהיה יחסי לפי מספר הפעמים שהחוג יתקיים.• 

העמותה תהא רשאית להוציא ילד/ה מהחוג בשל התנהגות לא ראויה ו/או חוסר • 
בתשלום ולאחר דיווח להורים מראש.

ביטולים:

ביטולים יתקבלו עד ה-5 לכל חודש, ביטול לאחר ה-5 לחודש יחויב במלוא הסכום • 
עבור כל החודש.

התאריך האחרון בו ניתן יהיה לבטל ולקבל החזר כספי הוא 5.4.23. אין ביטול והחזר • 

כספי רטרואקטיבית. חוגים שמסתיימים ב-30.6.23 התאריך האחרון לביטול 5.3.23.

הנחות:

שני בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל-10% הנחה.• 

שלושה בני משפחה שנרשמים באותו מועד לחוגים זכאים ל 15% הנחה• 

נרשם לשני חוגים באותו מועד זכאי ל 10% הנחה.• 

facebook-לחצו כאן והצטרפו אלינו ב

https://www.facebook.com/shikonmizrhi/
https://api.whatsapp.com/message/25KEY3M7KONNJ1


קרב מגן ישראלי
שיטת ק.מ.י / מדריך: איציק ביטון - 052-6969287

ימי ראשון ורביעי לפי קבוצות גיל 

חיבוק, ביטחון עצמי, ושליטה עצמית, ממומלץ לבעיות קשב וריכוז, פיתוח 

כושר גמישות וקורדינציה

חוגי
ספורט
כיתות א׳
- בוגרים

חלוקה לקבוצות:
גן - כיתה ב׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ג׳-ה׳

להרשמה לחצו כאן
בוגרים

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2N11E4S
https://bit.ly/3vVnVqj
https://bit.ly/2MPczPl


ציור ורישום
מדריכה: אניטה ארבע

ימי שני 16:00-17:00

שיעורי ציור ורישום תוך שימת דגש על פיתוח הכישרון האישי והיכולת 

האומנותית של כל אחד

חוגי
העשרה
כיתות א׳-ד׳

כיתות א׳-ד׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2C27pLI


אנגלית
מדריכה: ליאורה בוסנר

חמישי לפי קבוצת גיל 

לימודי אנגלית לקבוצות גיל שונות

חוגי
העשרה
כיתות א׳
ומעלה

חלוקה לקבוצות:
כיתות א׳-ב׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ג׳-ד׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ה׳-ו׳

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2BV1Oqq
https://bit.ly/2MX2QWX
https://bit.ly/2ws2XQ1


גומיקלי
פיסול בחימר גמיש 

מדריך: איתי אמיר 053-3033487

שלישי לפי קבוצת גיל 

הצטרפו לעולם של צבע ויצירה, בחימר הגמיש בעולם-גומיקליי! 

גומיקליי הוא חימר גמיש, צבעוני, מתייבש באוויר ונעים מאוד 

למגע!במהלך השנה כל משתתף יפסל למעלה מ30 בובות קסומות 

וילמד על עולמותיהן השונים-הג׳ונגל, האוקיינוס, החלל ועוד!

חוגי
העשרה
גילאי 5-9

חלוקה לקבוצות:
גילאי 7-9 להרשמה לחצו כאןגילאי 5-6 להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2whmeo8
https://bit.ly/2PKkFaz


לגו אתגרי
מהנדסים צעירים / מדריך: אורי גור - 053-3033487

חמישי בשעה 16:00-17:15 

חוג לילדים סקרנים שאוהבים לבנות,לפרק ולהמציא. בכל שיעור 

הילדים יבנו דגמים מלגו ויפתחו מיומנויות ברמת הטכניקה והבנייה תוך 

כדי הנאה. 

חוגי
העשרה
גילאי
חובה ומעלה

כיתות ב׳-ד׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2BTjF0N


ציור ורישום
מדריכה: אניטה ארבע 052-3591859

ימי שני 17:30-19:00

להתחבר לאמן שבך. שיעורי ציור ורישום תוך שימת דגש על פיתוח 

הכישרון האישי והיכולת האומנותית של כל אחד. 

חוגי
מבוגרים

כיתות ה׳ ומעלה להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2LCdrCg


פילטיס
מדריכה: דינה וסרשטיין

ימי  ראשון  19:30-20:30 / ימי שלישי 18:15-19:15 

אימון פילטיס מחטב ומצמצם הקפים,  פילטיס לייצוב ואיזון הגוף, מקנה 

גמישות, כח שריר וחיזוק ריצפת האגן, שרירי הבטן והגב. פילטיס לגוף 

ולנשמה

חוגי
מבוגרים
 נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2Lwtod6


קבוצת קוד'א
מדריכה: פנינה גוואטה- 0532120454

שני בשעה 20:15 

תלויי יתר אנונימים לנשים בלבד.

תוכנית של 12 הצעדים בנושא מערכות יחסים.

חוגי
מבוגרים
נשים בלבד

נשים להרשמה לחצי כאן



מערכת שעות
לשנת 2022/23

חמישירביעישלישישניראשון

קרב מגן
ישראלי

כיתות א׳-ג׳
16:45-17:30 
איציק ביטון

ציור
16:30-17:30
כיתות א׳-ד׳
אניטה ארבע

 גומיקליי
גילאי 7-9

16:30-17:30

קרב מגן
ישראלי

כיתות א׳-ג׳
16:45-17:30 
איציק ביטון

לגו אתגרי
16:00-17:15

אורי גור

קרב מגן
ישראלי

כיתות ד׳ ומעלה
17:30-18:15
איציק ביטון

ציור
בוגרים

17:30-19:00
אניטה ארבע

  גומיקליי
גילאי 5-6

17:30-18:30

קרב מגן
ישראלי

כיתות ד+
17:30-18:15
איציק ביטון

אנגלית
כיתות א׳-ב׳
17:30-18:15
כיתות ג׳-ד׳
18:15-19:00
כיתות ה׳-ו 
19:00-19:45

ליאורה בוסנר 

קרב מגן
ישראלי
בוגרים

18:15-19:15
איציק ביטון

פילטיס נשים 
18:15-19:15

דינה וסרשטיין

קרב מגן
ישראלי
בוגרים

18:15-19:15
איציק ביטון

פילאטיס
19:30-20:30
דינה וסרשטיין

קודה
20:15

קבוצת תמיכה



טבלת חופשות וחגים
לשנת 2022/23

הערותהמועד/חגיוםתאריך

ערב חגראשון-שלישי25-27/9/22

+ 2 ימי חג ראש השנה

שנה טובה ומתוקה

אין פעילות

גמר חתימה טובהערב כיפור + יום כיפורשלישי-רביעי4-5/10/22

אין פעילותערב חג + חג סוכותראשון-שני9-10/10/22

אין פעילותחול המועד סוכותשלישי-שבת11-15/10/22

אין פעילותערב חג + חג שמחת תורהראשון-שני16-17/10/22

פעילות החוגים כרגילחופשת החנוכהראשון-שני18-26/12/22

אין חוגים ביום חג פוריםשני-שלישי6-7/3/23

העדלאידע

אין פעילותשושן פוריםרביעי8/3/23

פעילות חוגים כרגילחופשת פסח של בתי הספרשלישי-שלישי28/3-4/4/23

אין פעילותחג פסח + חול המועדרביעי-רביעי5-12/4/23

ערב יום הזיכרוןשני17/4/23

לשואה ולגבורה

פעילות עד

השעה 19:00

ערב יום הזיכרוןשני24/4/23

לחללי צה”ל

פעילות עד

השעה 17:00

אין חוגיםיום הזיכרון + יום העצמאותשלישי-רביעי25-26/4/23

פעילות חוגים כרגילחופשת ל”ג בעומרשני-שלישי8-9/5/23

ערב חגחמישי-שישי25-26/5/23

+ חג השבועות

אין פעילות

במידה ובחודש מאי 2023 תתקיים מסיבת סיום חוגים בפארק המים שפיים או מקום אחר 

שייקבע, ביום המסיבה לא תתקיים פעילות חוגים וצהרונים. 

ייתכן ובעקבות מגפת הקורונה יחלו שינויים במערכת - נעדכן בהתאם


