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מרכז קהילה ספורט ופנאי

״שרת״
חוברת פעילות שנתית 2022-2023

המרכז לחוגים האולימפיים של נתניה



תושבים יקרים
אנו מברכים על פתיחת שנת פעילות חדשה וגאים להציג את חוברת 

פעילות השנתית.

פעילות חוגי ספורט של העמותה לחינוך בלתי פורמלי - אגף 
הספורט מתקיימת באולמות ספורט ממוזגים/חדישים, לכל פעילות 

אפשר להגיע לשיעור התנסות חינם )במקרה שלא נרשמים(.

מזמינים אתכם ליהנות מהחוברת ולתכנן את פעילות הספורט של 
ילדכם, מאחלים שנת פעילות פורייה ומוצלחת

שלכם,

צוות מרכז ספורט שרת



מרכז קהילה ספורט ופנאי שרת 
רח' גרנדוס 10, נתניה • טל׳ 072-3201739

לאו חוניו - רכז חוגי ספורט עירוניים 052-2907875
leo@biltiformali.org.il :לפרטים

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.• 



התעמלות קרקע ומכשירים
מנהלת מקצועית: כרמית להט - 050-7893000

פיתוח קואורדינציה,שווי משקל, סבולת לב ריאה דרך משחק והנאה. 

לימוד סלטות, גלגולים, פליק-פלאק, שפגט, אקרובטיקה וכמובן פיתוח 

כושר גופני, יציבה ועוד. בחוג התעמלות קרקע כל מתעמל בא לידי 

ביטוי ודואגים למיצוי יכולתו.

חוג
אולימפי

כיתות ג׳-ה׳ )בנות( להרשמה לחצו כאןגן - כיתה ב׳ )בנות( להרשמה לחצו כאן

גן - כיתה ב׳ )מעורב(
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳-ה׳ )מעורב(
להרשמה לחצו כאן

כיתות ו׳ ומעלה )מעורב(
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2nrb3Ey
https://bit.ly/2OvLsWx
https://bit.ly/2MkCOg5
https://bit.ly/2P2eHkT
https://bit.ly/2MdtnzI


ג׳ודו
מדריך: איתמר סמדג'ה - 050-7823032

אקדמיה לג'ודו-ג'ודוגו. הג'ודו תורם לילדים עם בעיות קשב 

וריכוז,בעיות משמעת ולשיפור ההגנה העצמית. המצטיינים יובחרו 

ללאימונים מתוגברים,תכנית אימונים מגוונת לכל ילד עד למימוש 

הפוטנציאל הטמון בו

חוג
אולימפי

גילאי גן
להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳-ב׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳ ומעלה
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2KN7lym
https://bit.ly/2nvNOcq
https://bit.ly/2OuQ6nQ


התעמלות אומנותית
מדריכה: אילנה אוסטרובסקי - 052-3915039

אילנה, מאמנת מוסמכת ובעלת ניסיון עשיר בענף ההתעמלות בעזרת 

מכשירים יחודיים, המשלב טכניקה ותנועת הגוף תוך התאמה בלווי 

מוסיקה. תורם להתפתחות תקינה של הגוף,שפור יציבה, שיווי משקל, 

קואורדינציה ובטחון עצמי.

חוג
אולימפי

גן חובה-כיתה א׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ב׳-ג׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד׳-ו׳
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2MbQg6S
https://bit.ly/2nw5Z1W
https://bit.ly/2M9r0ya


קטרגל
מדריך: סרחיו גוונדה - 052-3971865

חוקי המשחק מתמקדים בניצול יכולת האלתור, יצירתיות וטכניקה, 

שליטה בכדור ויכולת המסירה. החוג גם כולל לימוד יסודות של 

אתלטיקה ושיפור אלמנטים של כושר גופני. כמן כן תורם לשיפור 

מהירות קבלת החלטות והגברת בטחון עצמית.

חוג
ספורט

כיתות ג׳-ד׳ להרשמה לחצו כאן

גילאי 4-5 להרשמה לחצו כאן

כיתות ה׳-ו׳ להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳-ב׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2MF5rBM
https://bit.ly/2M8VdNz
https://bit.ly/2OugfTw
https://bit.ly/2vx7IbB


עיצוב, חיטוב ופילאטיס
מדריכה: מירב זייטמן עמר - 054-2186666

אקדמיה לג'ודו-ג'ודוגו. הג'ודו תורם לילדים עם בעיות קשב 

וריכוז,בעיות משמעת ולשיפור ההגנה העצמית. המצטיינים יובחרו 

ללאימונים מתוגברים,תכנית אימונים מגוונת לכל ילד עד למימוש 

הפוטנציאל הטמון בו

חוג
ספורט



פיטקלאב
אימונים פונקציונאליים

מדריך: מיכאל גליקשטיין - 054-6510740

מיכאל, מאמן כושר בוגר וינגייט בעל נסיון של 20 שנה

אימונים שמשלבים טבטה ואימונים פונקציונאלים מחטבים, מחזקים 

שמעצבים את הגוף שלך! המטרה - גזרה חטובה

חוג
ספורט

נשים להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2MdtiMq


טבלת חופשות וחגים
לשנת 2022/23

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

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

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


