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מרכז קהילה ספורט ופנאי

סוקולוב
חוברת פעילות שנתית 2022-2023

סוקו LOVE כשחוגים וקהילה נפגשים



תושבים יקרים
המרכז הקהילתי הוא הבית החברתי והתרבותי שלנו, פתוח וקשוב 

לקהילה, שנת תשפ"ג בפתח ואנו שמחים להציג בפניכם חוברת 
גדושת פעילות לשנה הקרובה.

הינכם מוזמנים להתעדכן ולהשתתף במגוון הפעילות, ובטוחים 
שכל אחד ימצא פעילות הולמת לצרכיו, אנו קוראים לכל אחד 

ואחת להיות שותפים לעשייה, להציע להצמיח ולפתח את מעורבות 
המרכז בקהילה.

מאחלים לכולם בריאות איתנה שנה מוצלחת, מהנה ומלאת 
משמעות.

בברכה,

צוות מרכז קהילתי סוקולוב



מרכז קהילה ספורט ופנאי סוקולוב 
סוקולוב 25, נתניה • טל׳ 09-7404728

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


בית ספר למחול
FLY בי"ס עירוני

בהנהלת ג'ניה ליבמן

ימי ראשון ורביעי לפי קבוצות גיל

בי"ס עירוני fly הינו מרכז מקצועי ללימוד המחול. תוכנית ייחודית 
שמושתתת על יסודות הבלט הקלאסי, ג'אז, מודרני. השיעורים מועברים 

ע"י צוות הוראה בכיר מוסמך ובעל ניסיון.

חוגי
מחול

מחול גיל 4 להרשמה לחצו כאן

מחול כיתות א'-ג' להרשמה לחצו כאן

מצויינות ד'-ו' להרשמה לחצו כאן

מחול גיל 5 להרשמה לחצו כאן

בלט וג'אז כיתות א'-ג' להרשמה לחצו כאן

מצויינות בוגרות להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2vU4vSz
https://bit.ly/2vzyZtO
https://bit.ly/3vxzpjt
https://bit.ly/2Ml0qkZ
https://bit.ly/2nnZ8Y8
https://bit.ly/3vVUTH9


חוגי
מחול
כיתות
ג׳-בוגרות

היפ הופ
מדריכה: רחלי דוידזון

ימי שלישי וחמישי לפי קבוצות גיל 

ריקוד עכשווי קיצבי ומשחרר במגוון סגנונות, העמקת התשוקה לרקוד 
ושיפור הביטחון העצמי.

חלוקה לקבוצות:
כיתות ג׳-ד׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ה׳-ו׳

להרשמה לחצו כאן
מתקדמות בוגרות
להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2RErZ7G
https://bit.ly/2yUURBE
https://bit.ly/2JLIMTB


קפוארה
מדריך: עמרי ג'אן - 052-6513500

יום שני ורביעי לפי קבוצות גיל 

אומנות לחימה ברזילאית המשלבת כוח, גמישות קצב וקואורדינציה 
בשילוב מוזיקה ושיטת אימון מותאמת לכל גיל.

חוגי
ספורט
גילאי 4
- כיתה ה׳

כיתות ה׳ ומעלה להרשמה לחצו כאןכיתות ג׳-ד׳ להרשמה לחצו כאן

גיל 4
להרשמה לחצו כאן

גיל 5
להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳-ב׳
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2STAtcw
https://bit.ly/2Out5AX
https://bit.ly/2zzdwm9
https://bit.ly/2Qqn75Z
https://bit.ly/2Ouinun


ריקודים סלונים
מדריך: ג'ניה ליבמן

יום שני לפי קבוצות גיל 

חוגי
מחול
גילאי גן
- כיתה ג׳

כיתות א׳-ג׳ להרשמה לחצו כאןגילאי 3.5-5 להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/3A1zZbV
https://bit.ly/2PMCpom


דאנס אקס אקסטרים
מדריך: בר רפאלי גואטה

יום שני וחמישי לפי קבוצות גיל 

חוגי
מחול
כיתות ג׳-ו׳

כיתות ו׳ ומעלה להרשמה לחצו כאןכיתות ג׳-ה׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/3d7Lplj
https://bit.ly/3BMLK7c


היפ הופ
מדריכה: בר רפאלי גואטה

ימי שני וחמישי לפי קבוצות גיל

חוגי
מחול
כיתות א׳-ב׳

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2qFKptr


חוגי
מחול
גן חובה
- כיתות ה׳

זומבה קיד
מדריך: סשה לגרנסקי 052-6475933

יום שלישי לפי קבוצות גיל 

ריקוד עכשווי קיצבי ומשחרר במגוון סגנונות, העמקת התשוקה לרקוד 
ושיפור הביטחון העצמי.

חלוקה לקבוצות:
גן חובה

להרשמה לחצו כאן
כיתות א׳-ב׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ג׳-ה׳

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2ASd97Y
https://bit.ly/3bBvLyl
https://bit.ly/2zyfqn6


חוגי
ספורט
גילאי גן
- בוגרים

קרב מגע
מדריך: רפי אלגריסי - חגורה אדומה דאן 8

ימי ראשון וחמישי לפי קבוצות גיל 

שילוב של ג'ודו איגרוף, הגנה עצמית, אייקידו קרבי

חלוקה לקבוצות:
גן - כיתה ב׳

להרשמה לחצו כאן
כיתות ג׳-ה׳

להרשמה לחצו כאן
בוגרים

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2zwUa0V
https://bit.ly/2DolFOJ
https://bit.ly/2JLcnMP


קרב מגע בנות
מדריכה: אגם מסיקה. בהנהלת איציק ביטון

יום חמישי לפי קבוצות גיל 

חוגי
ספורט
כיתות ב׳-ח׳

כיתות ה׳-ח׳ להרשמה לחצו כאןכיתות ב׳-ד׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

https://bit.ly/2RFKbh4
https://bit.ly/3JCJ9yE


טאקוונדו
מדריכה: יובל לוסטיגר חגורה שחורה דאן 1,

אלופת ישראל וחברת נבחרת ישראל

יום ראשון לפי קבוצות גיל 

שילוב של עבודת רגליים, גמישות, זריזות וכוח. תורם לחיזוק הביטחון 
העצמי, יכולות קשב וריכוז, ערכים של כבוד הדדי והתמדה, שיפור 

יכולות אתלטיות והגנה עצמית

חוגי
ספורט
כיתות ב׳-ח׳

כיתות ב׳-ה׳ להרשמה לחצו כאןגן חובה - כיתה א׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:



התעמלות לגיל הרך
מדריכה: ג'נל מליקוב

ימי ראשון בשעה 16:45-17:30

החל מגילאי 3 וחצי, בחוג הילדים לומדים מיומנויות ספורט כמו קפיצות 
שונות, טיפוס, מעבר מסלול מורכב, משחקי חברה ואתגרים נוספים, 

בחוג ניתן דגש על חוויות הצלחה והעצמת הילד.

חוגי
ספורט
החל מגיל 3.5

להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2RDfoBJ


גיטרה/ אורגנית
מדריכה: אלה בחולדינה

יום חמישי בתיאום עם המשרד 

חוגי
העשרה

להרשמה לחצו כאן



פיטנס נערות
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114

שני וחמישי בשעה 18:15-19:00 

אימוני כושר והעצמה מלאים בכיף, חיטוב ועיצוב הגוף

להרשמה לחצי כאן

חוגי
ספורט
נערות

https://bit.ly/2qy02D9


זומבה
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114

אימון חיטוב tabata - שני וחמישי בשעה 19:00-19:45 

ריקודים סוחפים, הוצאת אנרגיה, שריפת שומנים והנאה מירבית.

חוגי
ספורט
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2zyg4AO


זומבה
מדריכה: ורד מונטיאלגרה - 052-2783114

שני וחמישי בשעה 19:45-20:45 

ריקודים סוחפים, הוצאת אנרגיה, שריפת שומנים והנאה מירבית.

חוגי
ספורט
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2RGyo2a


פילטיס בוקר
מדריכה: נטע הלר - 050-6354443

ימי ראשון ורביעי בשעה 9:00-9:45 

יום ראשון - 8:15-9:00

אימון פילטיס מחטב ומצמצם היקפים, 
פילטיס לייצוב ואיזון הגוף, מקנה כח שריר וחיזוק רצפת האגן.

חוגי
ספורט
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2AQpV6O


חיטוב / פילטיס
מדריכה: נטע הלר - 050-6354443

ימי שני ורביעי 20:15-21:00

אימונים משולבים לעיצוב חיטוב ועיצוב הגוף

חוגי
ספורט
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/3SrfSuO


יוגה
מדריכה: דינה וסרשטיין

יום שלישי 19:30-20:30 / יום חמישי 19:00-20:00 

יוגה לגוף ולנשמה

חוגי
ספורט
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2F5K5xO


התעמלות נשים
מדריכה: אסתר טווערסקי

שני 17:30-18:30, רביעי בוקר 8:00-8:45, ערב 16:30-17:30

ספורט 
נשים
למגזר 
החרדי

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/2AQgTHd


סדנה להגנה עצמית
הדרכה: איציק ביטון, ובהנחיית מטפלת רגשית

החל מחודש נובמבר

חוגי
מבוגרים
נשים

להרשמה לחצי כאן



ריקודי בטן
מדריכה: אירנה נאובוטה

ראשון ושלישי 19:15-20:15 בודי בלט 20:15-21:15

חוגי
מחול
נשים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/3yEitK7


ריקודי עם
מדריכה: רותי גלבר

ימי רביעי בשעה 20:30-23:00, מתחילות בשעה 19:15-20:15 

חוגי
מחול 
נשים

להרשמה לחצי כאן



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

ימי ראשון בשעה 21:15-22:15 

את חלום הריקוד אפשר להגשים בכל גיל ובכל שלב בחיים. חווית 
הריקודים הסלונים הינה חוויה יוצאת דופן בגילאים הבוגרים המהווה 

מימוש עצמי העצמה אישית והכרת הגוף שלך מחדש.

חוגי
מחול
בוגרים

להרשמה לחצו כאן



אימוני כושר לגברים
Dossfit
מדריך: יגאל שטבון

יום שני 19:00-20:00 ויום חמישי 20:00-21:00

חוגי
ספורט
גברים

להרשמה לחץ כאן

https://bit.ly/2JK9TOQ


קרב מגע
מדריך: איציק ביטון

ראשון ושלישי 20:00-21:00

ספורט 
למגזר 
החרדי

להרשמה לחץ כאן

https://bit.ly/3JCOPZy


מיינדפולנס
מדריכה: ברכה עובד

ימי ראשון בשעה 20:30-21:30

ברכה, מאמנת אישית, מטפלת בתטא הילינג ורייקי, מנחה מעגלי נשים.
מיינדפולנס היא טכניקה פופולרית שפותחה כדי להתמודד עם קצב 

החיים ההולך וגובר בעידן המודרני.
תרגול מיינדפולנס באופן קבוע משפר את איכות החיים ותורם באופן 

משמעותי לתחושת שמחה, סיפוק ורווחה נפשית.

חוגי
מבוגרים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/3BMIlW4


טאי צ'י
מדריך: אמיל אגרונוב

ימי חמישי בשעה 20:00-21:00

חוגי
מבוגרים

להרשמה לחצי כאן

https://bit.ly/3P4UBEf


מערכת שעות
לשנת 2022/23

חמישירביעישלישישניראשון
פילטיס בוקר
8:00-9:00
נטע הלר

ריקודים סלונים
א׳-ג׳ 16:00-16:45

ג’ניה

היפ הופ
ג׳-ד׳ 16:00-17:00

רחלי דוידזון

ספורט נשים חרדיות
8:00-8:45

אסתר טוורסקי

היפ הופ
ג׳-ד׳ 16:00-17:00

רחלי דוידזון

חיטוב/פילטיס
9:00-9:45
נטע הלר

ריקודים סלונים 
מגיל 3.5 16:45-17:30

ג’ניה

היפ הופ
ה׳-ו׳ 17:00-18:00

רחלי דוידזון

חיטוב/פילטיס
9:00-9:45
נטע הלר

היפ הופ
ה׳-ו׳ 17:00-18:00

רחלי דוידזון

fly ג'אז מודרני
ד-ו 17:15-18:00

ספורט נשים חרדיות
17:30-18:30

אסתר טוורסקי

היפ הופ
ז+ 18:00-19:00
רחלי דוידזון

fly -בלט
א׳-ג׳ 16:30-17:15

היפ הופ
ז+ 18:00-19:00
רחלי דוידזון

fly בלט מודרני
בוגרות 18:00-19:00

קרוספיט
19:00-20:00
יגאל שיטבון

יוגה
19:30-20:30
דינה וסרשטיין

fly -ג’אז
ד׳-ו׳ 17:15-18:15

יוגה
19:15-20:15

דינה וסרשטיין

ריקודי בטן
19:15-20:15

אירנה נאובוטה

חיטוב פילטיס
20:15-21:00

נטע הלר

זומבה קיד
ג-ה 16:00-16:45

סשה לגרנסקי

fly ג’אז
בוגרות 18:15-19:15

טאי צ’י
20:15-21:15
אמיל אגרונוב

בודי בלט
20:15-21:15

אירנה נאובוטה

דאנס אקסטרים
ג׳-ה׳ 16:00-16:45
בר רפאלי גואטה

זומבה קיד
גן חובה 16:45-17:30

סשה לגרנסקי

ריקודי עם מתחילות
19:15-20:15
רותי גלבר

דאנס אקסטרים
ג׳-ה׳ 16:00-16:45
בר רפאלי גואטה

fly-ג'אז
א׳-ב׳ 16:30-17:15

היפ הופ
א׳-ב׳ 16:45-17:30
בר רפאלי גואטה

זומבה קיד
א׳-ב׳ 17:30-18:15

סשה לגרנסקי

חיטוב/פילטיס
20:15-23:00

נטע הלר

היפ הופ
א׳-ב׳ 16:45-17:30
בר רפאלי גואטה

fly-בלט 
גיל 4 17:15-18:00

דאנס אקסטרים
ו׳ ומעלה 17:30-18:15

בר רפאלי גואטה

ריקודי בטן
19:15-20:15

אירנה נאובוטה

ספורט נשים חרדיות
16:15-17:15

אסתר טוורסקי

דאנס אקסטרים
ו׳ ומעלה 17:30-18:15

בר רפאלי גואטה

fly-בלט
ד׳-ו׳ 18:00-19:00

פיטנס נערות
18:15-19:00

ורד מונטיאלגרה

בודי בלט
20:15-21:15

אירנה נאובוטה

fly בלט
גיל 5 17:30-18:15

פיטנס נערות
18:15-19:00

ורד מונטיאלגרה

fly-בלט
בוגרות 19:00-20:15

טאבטה
19:00-19:45

ורד מונטיאלגרה

fly בלט
ד׳-ה׳

18:15-19:15

טאבטה
19:00-19:45

ורד מונטיאלגרה

מיינדפולנס
20:30-21:30
ברכה עובד

זומבה
19:45-20:45

ורד מונטיאלגרה

fly בלט
ו+ 19:15-20:45

זומבה
19:45-20:45

ורד מונטיאלגרה

ספורט לגיל הרך
מגיל 3.5 16:45-17:30

ג’נל מליקוב

קפוארה
ג׳-ד׳ 16:45-17:30

עומרי ג’אן

קפוארה
ג׳-ד׳ 16:45-17:30

עומרי ג’או

קרוספיט
20:00-21:00
יגאל שיטבון

טקוואנדו 
ב׳-ה׳ 16:00-16:45

גן חובה-א׳ 16:45-17:30
יובל לוסטיגר

קפוארה 
גיל 4 17:30-18:15

עומרי ג’אן

קפוארה 
גיל 5 17:30-18:15

עומרי ג’אן

קרב מגע
גן-ב׳ 17:30-18:15
ג’-ה׳ 18:15-19:00

בוגרים 19:00-20:00

קפוארה 
גיל 4 17:30-18:15

עומרי ג’אן

קפוארה 
גיל 4 17:30-18:15

עומרי ג’אן

קרב מגע
גן-ב׳ 17:30-18:15
ג’-ה׳ 18:15-19:00

בוגרים 19:00-20:00

קרב מגע חרדים
21:00-22:30
איציק ביטון

קפוארה
ה+ 19:00-20:00

עומרי ג’אן

קרב מגע חרדים
21:00-22:30
איציק ביטון

קפוארה
ה+ 19:00-20:00

עומרי ג’אן

גיטרה / אורגנית
בתיאום מראש
אלה בחולדינה

ריקודים סלונים
21:15-22:15
ג'ניה ליבמן

סדנת הגנה עצמית
לנשים

20:00-21:30

ריקודי עם-נשים
20:30-23:00
רותי גלבר

הגנה עצמית-בנות
ה+ 16:00-16:45

ב׳-ד׳ 16:45-17:30
אגם מסיקה



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


