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מרכז קהילה ספורט ופנאי
אופק

חוברת פעילות שנתית 2022-2023
#מרחיבים אופקים ונהנים!



תושבים יקרים
תושבים יקרים, אנו שמחים להציג את חוברת החוגים והפעילות 
לשנת הפעילות הקרובה. לאחר ציפיה ארוכה, אנו שמחים לבשר 

לכם שהשנה נכנסנו למבנה חדש בסמוך לבנין העמותה לחינוך 
בלתי פורמלי.

הושקעה במבנה מחשבה רבה כיצד יוכל כל ילד וילדה למקסם את 
יכולותיו וכשרונותיו ולהנות מחללים חדשים ומונגשים לכול הקהלים 

המגיעים אלינו. 

אנו מזמינים אתכם לקחת חלק ולהיות שותפים בעשיה ובעצה 
לקידום הצעות לחוגים ולקידום יוזמות ורעיונות חדשים.

מגוון החוגים והפעילויות הותאמו כדי לתת מענה לתרבות הפנאי 
ולקידום אורח חיים איכותי ובריא.

מאחלים לכולם שנה טובה, שנה של עשיה חינוכית ואיכותית.

בברכה,

צוות מרכז קהילתי אופק



מרכז קהילה ספורט ופנאי אופק 
רח׳ יאיר שטרן, נתניה

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/opekregaim/
https://api.whatsapp.com/message/25KEY3M7KONNJ1


רשימת טלפונים
מורים, מדריכים ומאמנים

מרכז קהילתי אופק - להודעות ווצאפ בלבד - 053-3033487	 

כרמית להט - התעמלות קרקע - 050-7893000	 

איציק ביטון - קרב מגע ק"מי - 052-6969287	 

עומרי ג'אן - קפוארה - 052-4787448	 

ורד מונטיאלגרה - ג'אז, היפ הופ, פיטנס וזומבה - 052-2783114	 

הלן פדלון - כדורשת - 052-2315468	 

שני טיוטו - מוכנות לכיתה א' - 058-7183269	 

שירלי גרובר - פילאטיס, מחול נשים - 054-2015875	 

ליאורה סיקלאי - סטודיו למשחק - 0549195955	 

אורי גור - לגו אתגרי - 053-3033487	 

אילה כספי - מחשבת הגוף - 054-4204695	 

קחלון שוש - ג׳ודו - 052-5528398	 

אלה זק - ציור - 054-4961451	 

אמיר בורוכוביץ - אלקטרונאי צעיר - 050-2007766	 

איתי אמיר - גומיקליי - 053-3033487	 

ג'ניה ליבמן - ריקודים סלוניים - 051-2281922	 

תמי ליפשיץ' - פלדנקרייז - 052-4488212	 



מוכנות לכיתה א' 
מדריכה: שני טויטו - 058-7183269

ראשון בשעה 17:00-17:45 / עלות: 160 ש״ח
שני טויטו הינה בעלת תואר ראשון בחינוך מיוחד.שני מורה להוראה 

מתקנת ואסטרטגיות למידה בשפה וחשבון לגילאי היסודי.בנוסף 
בעלת תעודה כמטפלת רגשית.בואו ללמוד בדרך חוויתית ויצירתית 

ירכשו הילדים מיומניות יסוד הנדרשות לילדכם. הקניית הרגלי עבודה, 
מוכנות לקריאה וכתיבה, פיתוח מושגי יסוד בחשבון, פיתוח המוטוריקה 

העדינה, הזיכרון וכושר הריכוז.

חוגי
העשרה
גילאי
חובה-5

גילאי חובה - גיל 5 להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2Mq4lxy


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

חמישי בשעה 17:45-19:00 / עלות: 190 ש״ח
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

גילאי חובה ומעלה להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2LhoiBd


חוגי
העשרה
כיתות
א׳-ג׳

כיתות א׳-ג׳ להרשמה לחצו כאן

אלקטרונאי צעיר
מדריך: אמיר בורכוביץ - 050-2007766

שלישי בשעה 17:30-18:30 / עלות: 190 ש״ח
הכרות והתנסויות בחשמל ואלקטרוניקה. בחוג תהפוך לטכנאי צעיר. 

לרשותך מלחם, בדיל, כלי עבודה ועתה למלאכה. בונים פרויקטים כגון: 
תיבת מנגינה, נצנץ אלקטרוני, משחק היד היציבה, משחק טריוויה ועוד 

הפתעות מחשמלות.

https://bit.ly/2PrOufV


גומיקלי
פיסול בחימר גמיש 

מדריך: איתי אמיר 053-3033487
שני לפי קבוצת גיל / עלות: 190 ש״ח

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 חובה+

חלוקה לקבוצות:
כיתות ב׳ ומעלה להרשמה לחצו כאןחובה-כיתה א׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2nXvJ7f
https://bit.ly/2Lh8kqG


ציור ורישום
מדריכה: אלה זק 05-44961451

רביעי לפי קבוצת גיל / עלות: 190 ש״ח
אלה, מורה לאומנות בעלת וותק של 25 שנה ובעלת ערוץ יוטיוב 

המתמחה ביצירות אומנות.
גילאי 5 ומעלה לפי קבוצות גיל בו בילדים יתחברו לצד היצירתי שלהם 
וילמדו טכניקות שונות הכוללות ציור בעפרונות בפחם צבי מים פסטל 

ועוד... הילדים יזכו ליחס אישי והדרכה צמודה.

חוגי
העשרה
גילאי חובה
ומעלה

חלוקה לקבוצות:
גן חובה - כיתה ב׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג-ד׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד׳ ומעלה
להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2wb31U8
https://bit.ly/2Mtmniz
https://bit.ly/2Mt7vR0


סטודיו למשחק 
תיאטרון בלורה / מדריכה: ליאורה סיקלאי - 054-9195955

ימי שני לפי קבוצות גיל / עלות: 200-230 ש״ח
לימודי משחק ובמה לילדים ונוער. בואו להעניק לילדכם מתנה, זה 

המקום בו ניתן להביא לידי ביטוי את הכישרון הדמיון והיצירתיות של 
ילדכם! הילדים ירכשו בחוג ביטחון עצמי, יפתחו יכולות ביטוי רגשיות 

ויחווה הנאה רבה!
הנושאים הנלמדים: יסודות המשחק, יסודות הקומדיה והדרמה, עבודה 
על דמות, אימפרוביזציה )אילתור(, עבודה קולית )דיקציה(, עבודה עם 

טקסט והעלאת תוכן לרשתות )אינסטגרם/טיקטוק( 

חוגי
העשרה
כיתות
ב׳-ח׳

כיתות ב-ג׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד-ה׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ו׳-ח׳
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2ONgmcY
https://bit.ly/2LdXoKG
https://bit.ly/2N2ZtKV


בומרנג תנועת הילדים
בשיתוף המחלקה לנוער

ראשון בשעה 17:00-18:00 / עלות שנתית: 250 ש״ח
מסגרת לשכבות הצעירות אשר קמה במטרה ליצר פעילות פנאי ערכית 

המבוססת על מספר ערכים מובילים: ואהבת לרעך כמוך, ערבות 
הדדית ושייכות לקהילה ולמדינה. בשילוב יצירה, משחק ופעילות חוץ, 

בהדרכת מדצ"ים.

חוגי
העשרה
כיתות א׳-ב׳

כיתות א׳-ב׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:



קפוארה
מדריך: עמרי ג'אן - 052-4787448

שלישי וחמישי לפי קבוצות גיל / עלות: 160-190 ש״ח
אומנות לחימה ברזילאית המשלבת כוח, גמישות קצב וקורדינציה 

בשילוב מוזיקה ושיטת אימון מותאמת לכול גיל.

חוגי
ספורט
גילאי 4
- ג׳ ומעלה

חלוקה לקבוצות:
גיל 5 להרשמה לחצו כאןגיל 4 להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳ ומעלה להרשמה לחצו כאןכיתות א׳-ב׳ להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2Pw3AB9
https://bit.ly/3bJNWlr
https://bit.ly/2BAkrjf
https://bit.ly/2Mo2TMd


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

שני וחמישי לפי קבוצות גיל / עלות: 170-260 ש״ח
איציק ביטון- מאמן בכיר מטעם מכללת וינגייט, חגורה שחור-אדום דאן 

5. השיטה היעילה והמתקדמת להגנה עצמית, תעניק לכם כלים להתמודד 
עם כל סכנה שקיימת כיום ברחוב. השיטה מומלצת ע"י משרד החינוך 

והשירות הפסיכולוגי ככלי טיפולי לילדים הסובלים מבעיות שונות. השיטה 
נלמדת בכוחות הביטחון כגון: צה"ל, שב"ס ובמשטרת ישראל.

חוגי
ספורט
גילאי גן
- בוגרים

חלוקה לקבוצות:

בוגרים להרשמה לחצו כאןכיתות ט׳-י״ב להרשמה לחצו כאן

גילאי גן - כיתה א׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ב׳-ה׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ה׳-ח׳
להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2nUGUxD
https://bit.ly/2BvLD2v
https://bit.ly/2nRY6UC
https://bit.ly/2w7CbNR


ג׳ודו
מדריכה: שוש קחלון - 052-5528398

ימי שלישי לפי קבוצות גיל / עלות: 170-220 ש״ח
המרכז הישראלי לג‘ודו- בונה אותך חזק לחיים. מזמינים אתכם 

להצטרף למועדון בו גדלה והתאמנה ירדן ג׳רבי. קבוצות אימון בכל 
הרמות החל מגיל 4 ועד בוגרים. בין אם הילד/ה שלך יהיה ספורטאי 
אולימפי, איש עסקים, יזם הייטק, רופא, טייס או כל תחום בו ישאף 

להצליח ולממש את הפוטנציאל הטמון בו במרכז הישראלי לג׳ודו הוא 
יקבל כלים נכונים לחיים - פיתוח יכולות, ביטחון עצמי, התמודדות עם 

קשיים ולחצים, הצבת יעדים וחתירה.

חוגי
ספורט
גילאי גן
- ג׳ ומעלה

גנים
להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳-ב׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳ ומעלה
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2MrJB8H
https://bit.ly/2PrOufV
https://bit.ly/2wcAMVi


התעמלות קרקע
מדריכה: כרמית להט - 050-7893000

ימי רביעי לפי קבוצות גיל / עלות: 170 ש״ח
מפתח את הכושר הגופני גמישות כוח שיוי מישקל ויציבה נכונה. דרך 

ההתעמלות נחזק את הביטחון העצמי, הדימוי העצמי והעצמתו. הבנות 
ילמדו בחוג גילגולים, גלגלונים עמידות ידיים פליקפלקים וסלטות. 

למתקדמות תנתן אפשרות להגיע לנבחרת.

חוגי
ספורט
גילאי גן
- ג׳ ומעלה

גן חובה - כיתה א׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳-ה׳
להרשמה לחצו כאן

ו׳ מתקדמות
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2MAIOSR
https://bit.ly/2BUnxPc
https://bit.ly/2NrUJio


כדורשת בנות
מדריכה: הלן פדלון - 052-2315468 

ימי ראשון ושלישי לפי קבוצות גיל / עלות: 190 ש״ח
כדורשת לילדות ונערות. נלמד כושר גופני תרגילים וקורדינציה, נשחק 

בקבוצות ונשתתף בתחריות ארציות תוך הנאה צרופה.

חוגי
ספורט
גילאי גן
- ג׳ ומעלה

כיתות ג׳-ו׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ז׳-ט׳
להרשמה לחצו כאן

תיכון
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2N301jX
https://bit.ly/2PrNTum
https://bit.ly/2vXJNlY


ג'אז והיפ הופ
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114

ראשון ורביעי לפי קבוצות גיל / עלות: 160-190 ש״ח
הקניית מיומנות  מקצועית פיתוח היצירתיות וההבעה העצמית, העמקת 
האהבה והתשוקה לריקוד ושיפור הביטחון העצמי.  במהלך השנה הבנות 

מופיעות על במות מרכזיות בנתניה.

חוגי
מחול
גילאי גן
- בוגרים

חלוקה לקבוצות:

חטיבה להרשמה לחצו כאןכיתות ה׳-ו׳ להרשמה לחצו כאן

גילאי 5 - גן חובה
להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳-ב׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳-ד׳
להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2N57nn5
https://bit.ly/3zGfIas
https://bit.ly/3A9Q92P
https://bit.ly/2BBC8it
https://bit.ly/2MBGeeJ


Fly - בלט
מדריכה: ג'ניה ליבמן - 051-2281922

ימי שלישי לפי קבוצות גיל / עלות: 180 ש״ח
בי״ס העירוני למחול FLY  הינו מרכז ללימוד מחול מקצועי.

עבור כל שכבת גיל נבנתה תוכנית ייחודית המושתתת על יסודות הבלט 
הקלאסי , ג׳אז , מודרני , התעמלות, ריקודים סלוניים והיפ הופ. 

השיעורים מועברים ע״י צוות הוראה בכיר ומוסמך בעל ניסיון רב.
התלמידים לוקחים חלק באירועים עירוניים, תחרויות  ופסטיבלים ארציים 

במהלך השנה.

חוגי
מחול
גילאי גן
- בוגרים

חלוקה לקבוצות:
גילאי 4-6

להרשמה לחצו כאן
כיתות א׳-ג׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ד׳-ו׳

להרשמה לחצו כאן

https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/duUFfI6U0yuknGXnJKxSO1o8Z7i/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=815&HugIndexNo=3100&HugSerialNo=0&KvutsaNo=13
https://www.hugim.org.il/HugimWeb.dll/au0yh5e6-YJidrjaPFIszNfDbc8/?FromMatnasSite=1&KodMatnas=815&HugIndexNo=3100&HugSerialNo=0&KvutsaNo=14


ריקודים סלוניים
מדריכה: ג'ניה ליבמן - 051-2281922

ימי חמישי לפי קבוצות גיל / עלות: 200-240 ש״ח
חווית הריקוד מעניקה הנאה גדולה, התגברות על אתגרים,תקשורת בין-

אישית, גמישות וכוח החיוניים גם לתנועה אסטטית ויפה.
פיתוח הזיכרון, אורח חיים בריא וטוב, ביטחון עצמי ומודעות גבוהה. 

בהדרכת המדריכים מהמובילים בארץ ובעולם. הקבוצות בסטודיו 
מחולקות לגילאים ולרמות שונות החל מגיל הרך ועד קבוצות בוגרים. 
יסודות המחול בדרך יצירתית המשלבת משחק וחוויה עם מושגי יסוד 
המחול, פיתוח המוטוריקה הקורדינציה והגמישות, יציבה נכונה, הכרת 

המרחב ופיתוח הקצב והמוזיקליות. השתתפות בתחריות ברחבי הארץ, 
ובגילאים בוגרים יותר בחו״ל

חוגי
מחול
כיתות א׳
- בוגרים

גילאי 3.5-6
להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳-ד׳
להרשמה לחצו כאן

בוגרים ומתחילים
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2LeWPjx
https://bit.ly/2OWOlzL
https://bit.ly/2MrofZ8


Ваш ребенок хочет танцевать, но еще не решил в каком стиле?... 
 Выбор поможет сделать наша студия хореографии (помещение школы 
"мирказ Давид") при муниципальной школе танца "FLY". 
Телефон для записи: 051-2281922
 
Предлагаем комплексное обучение (2 раза в неделю) по следующим 
дисциплинам:
 
УРОК ОСНОВ БАЛЕТА: 
в группе возраста 4-5-6 лет ( 17.00 - 17.45 - вторник). 
в группе возраста 7-8-9 лет (17.45 - 18.30 - вторник). 
в группе возраста 10-11-12 лет (18.30 - 19.30 - вторник)
Педагог: Виктория Дементьева
 
 УРОК БАЛЬНОГО ТАНЦА:
в группе возраста 6-7-8-9лет (16.00-17.00 - четверг) 
в группе возраста 3.5-4-5 лет (17.00 - 17.45 - четверг) 
в группе для взрослых начинаюших (20.30 - 21.30 - четверг) 
Педагог: Евгения Либман
 
УРОК РАСТЯЖКИ И УКРЕПЛЕНИЯ МЫШЦ ДЛЯ ВЗРОСЛЫХ:
(19.30 - 20.30 - вторник)
Педагог: Виктория Дементьева
 
К концу учебного года, всех детей школьного возраста, проявивших 
старательность, настойчивость и внимательность ждет участие в большом 
заключительном отчётном концерте Муниципальной школы танца "FLY"!!!



זומבה
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114

ימי ראשון ורביעי בשעה 20:15-21:15 / עלות: 190 ש״ח
חוג זומבה עם מוזיקת סמבה סוערת וסוחפת. הוצאת האנרגיה

ושריפת שומנים ע"י ריקודים סוחפים עם מוזיקה מהנה ועכשווית. 

חוגי
מבוגרים
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2OVCW3r


פיטנס בוקר
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114
ימי שני ורביעי בשעה 8:30-9:30 בסטודיו העמותה

פעמיים בשבוע 190 ש״ח / שלוש פעמיים בשבוע 220 ש״ח
עיצוב מיצוק גמישות חיזוק השלד והגוף

חוגי
מבוגרים
 נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2VCZj1I


פיטנס ערב
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114

ראשון, שלישי ורביעי בשעה 19:15-20:15 בסטודיו העמותה
פעמיים בשבוע 190 ש״ח / שלוש פעמיים בשבוע 220 ש״ח

אימונים פוקציונלים לנשים עם דגש על עיצוב וחיטוב, כוח גמישות 
ושריפת שומנים.

חוגי
מבוגרים
 נשים

שלוש פעמים בשבוע להרשמה לחצי כאןפעמיים בשבוע להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2vXWL36
https://bit.ly/2vXWL36


פלדנקרייז  
מדריכה: תמי ליפשיץ - 052-4488212

ימי ראשון ורביעי בשעה 10:00-10:45 / עלות: 190 ש״ח
שיטת פלדנקרייז היא תהליך לימודי המאפשר לאדם לממש אתת 

יכולותיו דרך פיתוח המודעות לגופו.
השיעורים מתבצעים על פי רוב בשכיבה , נטרול כוח המשיכה והורדת 

המתח השרירי ע"י תנועות עדינות ללא כוח, תוך הקשבה
לתחושה והרגשה פנימית. תוך כדי, שלד הגוף מתחזק  ומתעצב חוזר 

לחיות ולתנועתיות קלילה וזורמת.
השעורים מהנים שונים זה מזה ומגוונים.

חוגי
מבוגרים
גברים ונשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2LhHy1G


מחשבת הגוף
מדריכה: אילה כספרי - 054-4204695
ימי שני בשעה 10:30-11:30 / עלות: 150 ש״ח

התעמלות בריאותית לנשים
אילה, מורה מוסמכת בעלת 20 שנות ניסיון בתחום הגוף והתנועה.

התעמלות בשיטת מחשבת הגוף מסייעת להעביר ולמנוע עייפות גופנית וכאבים 
שמקורם בבעיות אורטופדיות כמו פריצת דיסק, עקמת, כאבי כתפיים ברכיים 

ועוד, בדרך ידידותית ומתונה ובאמצעות תנועה המותאמת אישית ליכולת 
הגופנית. השיטה מרגיעה מאוד ומרוממת את הנפש

חוגי
מבוגרים
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2nWKhV0


צילום בטלפון
ימי שני בשעה 17:00-18:00 / עלות ל-12 מפגשים: 350 ש״ח

קחו פסק זמן מהשגרה ובואו להגשים חלומות. הסדנה כוללת 12 
מפגשים מרתקים בהם תלמדו ותקבלו רעיונות והשראה לצילומים 

מדהימים שיעזרו לכם להביע את עצמכם בשפת הצילום. 
בין הנושאים שילמדו: קומפוזיציה ובניית פריים 	 חשיבות האור והצל 	 

צילום בצבע 	 פורטרטים 	 זוויות והשתקפויות 	 צילום רחוב 	 צילום 
תיעודי 	 הוספת טקסט לתמונה 	 עריכת תמונות באפליקציית סנפסיד 

	 מחוות וסמלים 	 צילום מופשט וכו׳
הסדנה מורכבת משיעורים עיוניים ומעשיים, בשילוב מצגות וכוללת 

מטלות צילום וביקורת עבודות. 

חוגי
מבוגרים
גברים ונשים

להרשמה לחצו כאן



פילאטיס
מדריכה: שירלי גרובר - 054-2015875

שני בוקר 8:30-9:30, שלישי וחמישי ערב 19:30-20:30
עלות: 190 ש״ח

השיטה פותחה מתוך הצורך ליצור אנשים חזקים יותר, מאוזנים יותר 
וחושבים יותר וכך, להעלות את איכות חייהם ולמנוע כאבים ופציעות. 
השיעור מגוון, מעניין עם שימוש באביזרים ובמוזיקה במטרה לאתגר 

את המתאמנת ולהפיק את המקסימום מכול שיעור.

חוגי
מבוגרים
גברים ונשים

ערב להרשמה לחצי כאןבוקר להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2OTzne1
https://bit.ly/2nSvryF


חוגגים מסיבה?

חוגגים יום הולדת?

בתאום מראש 053-3033487



מערכת שעות
לשנת 2022/23

חמישירביעישלישישניראשון
פלדנקרייז

10:00-10:45
ורד פיטנס
8.30-9.30

פילאטיס
8:30-9:30 סטודיו עליון

ורד פיטנס 
8.30-9.30

מחשבת הגוף - איילה 
10.30-11.30

פלדנקרייז
10:00-10:45

היפ הופ וג'אז-ורד
ג’-ד’ 16:00-16:45
א’-ב’ 16:45-17:30
ה’-ו’ 17:30-18:15

חטיבה 18:15-19:00

סטודיו למשחק
ב’-ג’ 16:00-17:00
ד’-ה’ 17:00-18:00
ו׳-ח׳ 18:00-19:30

קפוארה
גן חובה 17:00-17:45
א׳-ב׳ - 17:45-18:30

ג׳ ומעלה 18:30-19:15

היפ הופ וג'אז - ורד
ג’-ד’ 16:00-16:45
א’-ב’ 16:45-17:30

גן חובה 17:30-18:15
ה׳-ו׳ 18:15-19:00

קפוארה
גן טרום חובה 17:00-17:45
א׳-ב׳ - 17:45-18:30

ג׳ ומעלה 18:30-19:15

בומרנג פעילות
חברתית

א’-ב’ 17:00-18:00

קרב מגע קמ"י
חובה-א׳ 16:45-17:15
ב’-ה’ 17:15-18:00
ה’-ח’ 18:00-19:00

ט’- י”ב 19:00-20:30
בוגרים 20:30-22:00

ג'ודו
ג’ ומעלה- 16:30-17:15

גן- 17:15-18:00
א’-ב’- 18:00-18:45

ציור ורישום
ג’-ד’- 16.00-17.00

חובה -ב- 17.00-18.00
ד’ ומעלה - 18.00-19.00

קרב מגע קמ"י
חובה-א׳ 16:45-17:15
ב’-ה’ 17:15-18:00
ה’-ח’ 18:00-19:00

ט’- י”ב 19:00-20:30
בוגרים 20:30-22:00

כדורשת
אולם הספורט

ג-ו 15.45-16.45
ז-ט- 16.45-17.45

תיכון - 17.45-18.45

גומיקליי
חימר גמיש צבעוני

חובה-א’ 17:00-18:00
ב’  ומעלה 18:00-19:00

כדורשת
אולם הספורט

ג’-ו’ 15:45-16:45
ז’-ט’ 16:45-17:45
תיכון 17:45-18:45

התעמלות קרקע
ג’-ה’ 15:30-16.30
גן-.30 16:30-17

מתקדמות -17.30-18.30

לגו אתגרי
חובה ומעלה 17:45-19.00

מוכנות לכיתה א'
17.00-17.45
17:45-18:30

האלקטרונאי הצעיר 
א’-ג- 17.30-18.30

ריקודים סלונים -ג'ניה 
א'-ד' 16:00-17:00

גילאי 3.5-6 17:00-17:45

בלט
רשות וחובה- 17.00-17:45

א’-ג’- 17.45-18.30
ד’-ו’- 18.30-19.30

ג'ודו
ג’- ומעלה  16:30-17:15

פיטנס - עיצוב וחיטוב 
ורד

19:15-20:15

קרב מגע קמ"י
בוגרים אולם הספורט

20:30-22:00

מדרגה - ורד
19.30-20.30

פיטנס עיצוב וחיטוב- 
ורד

19.15-20:15

קרב מגע קמ"י
בוגרים אולם הספורט

20:30-22:00

זומבה
20:15-21:15

פילאטיס שירלי 
19.30-20.30

זומבה
20:15-21:15

פילאטיס שירלי 
19.30-20.30

ריקודים סלוניים ג'ניה
בוגרים - 20.30-21.30



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


