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מרכז ספורט ופנאי
אגמים

חוברת פעילות שנתית 2022-2023
הבית של השכונה



תושבים יקרים
אנו מברכים על פתיחת שנת פעילות חדשה וגאים להציג בפניכם 

את חוברת הפעילות השנתית. 

החוברת מכילה היצע של חוגים, מסגרות פנאי והעשרה, פרויקטים 
ואירועים קהילתיים בקשת רחבה של תחומי פעילות ועשייה, 

באמצעותם כל אחת ואחד מכם יכול לבחור להשתלב בפעילות 
המתאימה עבורו ולהעשיר את עולמו. 

מרכז קהילתי אהרון דוידי חרט על דגלו לקדם ולהטמיע תפיסה 
קהילתית המעודדת שותפות תושבים ושילוב פעילים ומתנדבים 
בקהילה. אנו מזמינים אתכם התושבים, להיות שותפים בעשייה 
המבורכת ולהציע רעיונות ויזמויות שיקדמו חיי תרבות וקהילה 

תוססים, עשירים ומלאי עניין. 

בשם צוות המרכז הקהילתי אנו מבקשים להודות לכם התושבים על 
האמון שאתם נותנים במרכז. 

מאחלים לכם שנת פעילות פורייה ומוצלחת, שנה טובה ומבורכת. 

שלכם,

עדי גרביץ וצוות המרכז הקהילתי אגמים



מרכז קהילה ספורט ופנאי אגמים 
agamim@biltiformali.org.il • 053-7149027 • אגם כנרת 4, נתניה

Whatsapp-לחצו כאן ודברו איתנו ב

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 	 

.www.biltiformali.org.il :או באינטרנט בכרטיס אשראי. באתר
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.	 

שימו לב
ידוע לי שבמהלך שנת הפעילות 2022-2023 פעילות החוג תועבר לניהול והפעלה של רשת המרכזים 
הקהילתיים בדרום נתניה. לאור האמור, הריני מאשר שהגבייה וכל המשתמע מכך יהיו באחריות רשת 
המרכזים הקהילתיים בדרום נתניה. הרישום בטופס הנ''ל יהווה רישום גם לרשת דרום נתניה והמשך 

ההתקשרות למול הרשת. סעיף זה מיועד עבור החוגים הבאים במרכז אגמים בלבד: אלקטרוניקה, ציור, 
זומבה לילדים ולמבוגרים, הכנה לכיתה א', פילאטיס, קפוארה, מרכז למידה ושחמט.

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


ג'ודו
מדריך: מרט מרגוליס - 050-4331945

המרכז הישראלי לג'ודו - בונה אותך חזק לחיים.
מזמינים אתכם להצטרף למועדון בו גדלה 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 או 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.

גן חובה להרשמה לחצו כאןגיל 4 להרשמה לחצו כאן

כיתות ב׳-ו׳ להרשמה לחצו כאןכיתה א' להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
גילאי 4
- כיתה ו׳

https://bit.ly/3RcPpQW
https://bit.ly/3yHYsT1
https://bit.ly/3RnFKrd
https://bit.ly/3adeNFU


אליצור עירוני נתניה
כדורסל בנים

מאמן: איגור פריידלין - 058-5144471
ביה''ס לכדורסל של אליצור עירוני נתניה מונה כ- 1,000 ילדים שחוזרים 

משנה לשנה. מתקנים עירוניים ברמה גבוהה, מאמנים איכותיים וציוד 
ספורט חדש. לא רק קולעים לסל, בדרך ישנם עוד מספר אלמנטים 

להם זוכה הילד: כושר גופני, השגיות, הנאה, התמדה, חינוך, חריצות, 
מנהיגות, שייכות, רכישת חברים, השתלבות בקבוצה, פרגון הדדי, 

קבלת השונה, עבודת צוות, התמודדות עם לחצים, אחריות, משמעת, 
תחושת מסוגלות ועוד.

חוגי
ספורט
כיתות
א׳-ו׳

כיתות ב׳-ג׳ להרשמה לחצו כאןכיתה א׳ להרשמה לחצו כאן

כיתה ד׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ד׳-ו׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ה׳-ו׳
להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/3PJECgo
https://bit.ly/3LPxTOW
https://bit.ly/3a9P3tp
https://bit.ly/3Pet2Ji
https://bit.ly/3MQfuD8


אליצור עירוני נתניה
כדורסל בנות

מאמנת: עדן אסטטקאו - 052-6217224
מועדון כדורסל משפחתי, המונה כ - 400 שחקניות בית ספר וליגה. 

לימוד יסודות הכדורסל, שיפור יכולות מוטוריות, הקניית ערכים 
ספורטיביים והכנה מקצועית לליגה.

כל ספורטאית חדשה מקבלת מדי אימון + כדור + תיק

כיתות ד׳-ו׳ להרשמה לחצו כאןכיתות ב׳-ג׳ להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
כיתות
ב׳-ו׳

https://did.li/m8Rw5
https://did.li/t7pTY


התעמלות קרקע
מדריכה: שלי יעקובוב - 050-8803348

החוג להתעמלות קרקע ומכשירים מקנה את היסודות הנדרשים לילדך 
בכל ענף בו יבחר לעסוק בעתיד. מקנה תחושת ביטחון וערך עצמי, 

הכרה ושליטה בגוף תוך פיתוח מרכיבי הכושר הכוללים מהירות, 
גמישות, כח, שיווי משקל וקואורדינציה. באימונים לומדים המתעמלים 

והמתעמלות את מיומנויות היסוד בהתעמלות מעמידת ידיים, דרך 
גלגלון ועד פליק-פלאק, סלטה ועוד. משתמשים בציוד מתקדם כגון 

קפציות, טבעות, ספסלים, ארגז ומזרן אויר.

גילאי 4
להרשמה לחצו כאן

גן חובה 
להרשמה לחצו כאן

כיתות א׳
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

כיתה ד׳-ו׳ להרשמה לחצו כאןכיתה ב׳-ג׳ להרשמה לחצו כאן

חוגי
ספורט
גילאי 4
- כיתות ו׳

https://bit.ly/3Igqng3
https://bit.ly/3P2Qc5d
https://bit.ly/3yhP1In
https://bit.ly/3P4CQ8B
https://bit.ly/3OLhLjS


התעמלות אומנותית
מאמנת: לנה עמוס - 054-7000545

אנו מזמינות ילדות, החל מגיל 3.5 להתנסות בענף ספורט המשלב 
גמישות, אקרובטיקה, אירובי, בלט, ריקודים ספורטיביים ועבודה עם 

מכשירים - סרט, חישוק, כדור ועוד.
מאמנ

גילאי 3.5-5
להרשמה לחצו כאן

גן חובה - כיתה ב׳
להרשמה לחצו כאן

כיתות ג׳ ומתקדמות
להרשמה לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
גילאי 3.5
- כיתות ג׳

https://bit.ly/2MzuHNJ
https://bit.ly/2NjMqFh
https://bit.ly/2wlJyQS


מיני טניס
מאמנת: יעל בקמן - 052-2734256

לימוד מיומנויות הטניס כבר מגיל קטן בצורה חוויתית. פיתוח מיומנויות 
טכניות כגון: קואורדינציה וזריזות, לימוד יסודות משחק הטניס 

בהתאמה לגיל הרך, חוויה חברתית ואישית המפתחת חוסן מנטאלי, 
ריכוז ועבודת צוות בקבוצות.

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

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
גן חובה
- כיתה ד׳

https://bit.ly/3P0mxK3
https://bit.ly/3RLJ1ka


FLY ביה''ס עירוני
בלט, ג'אז מודרני, מחול והיפ הופ
מדריכות: ג'ניה - 051-2281922 וספיר - 050-8512994
ביה''ס עירוני למחול FLY הינו מרכז מקצועי ללימודי המחול. עבור כל 

שכבת גיל נבנתה תכנית ייחודית שמושתתת על יסודות הבלט הקלאסי, 
ג'אז, מודרני, התעמלות והיפ הופ. השיעורים מועברים ע''י צוות הוראה 

בכיר ומוסמך בעל ניסיון רב. התלמידים לוקחים חלק באירועים עירוניים 
ובפסטיבלים ארציים במהלך השנה.

היפ הופ כיתות ב׳-ג׳ לחצו כאןהיפ הופ גן חובה-כיתה א׳ לחצו כאן

חלוקה לקבוצות:

חוגי
ספורט
גיל 4
- כיתה ז׳

היפ הופ כיתות ד׳-ו׳
להרשמה לחצו כאן

מחול גיל 4
להרשמה לחצו כאן

היפ הופ מצוינות ג׳-ה׳
להרשמה לחצו כאן

מחול גיל 5
להרשמה לחצו כאן

היפ הופ מצוינות ו׳-ז׳
להרשמה לחצו כאן

בלט וג'אז כיתות א׳-ג׳
להרשמה לחצו כאן

https://bit.ly/2OTvgiS
https://bit.ly/2OWVbGA
https://bit.ly/2KHQXiB
https://bit.ly/2vyiaj1
https://bit.ly/3vhm1jc
https://bit.ly/2M966iD
https://bit.ly/3ouVgEd
https://bit.ly/2McPk15


קבוצה מתקדמת
בהתעמלות אומנותית

מאמנת בכירה: נטלי ברומברג סקליארביץ' 050-7158854
חגיגה של גמישות, כושר ויופי.

קבוצת ספורט הישגית )יש לתאם מועד מבחני קבלה מול המאמנת(
מיועד לבנות כיתה א' – בלבד.

חוגי
ספורט
כיתה א׳
בלבד



כדורשת
מדריכה: דורית הובר - 054-6815745

המשחק שכבש את המדינה כבר הגיע לאגמים - כל אחת יכולה!
בואי לשלב פעילות גופנית והנאה. לימוד מיומנויות מוטוריות 

וספורטיביות - אישית וקבוצתית.

להרשמה לחצי כאן

חוגי
מבוגרים
נשים

https://bit.ly/3amK8FU


כדורסל חובבים
מדריך: אלון קמחי - 052-3391362

מחפש מסגרת לשחק בה כדורסל בשעות הערב?
יש לנו קבוצה שמשחקת כל שבוע!

להרשמה חייגו למדריך

חוגי
מבוגרים
גברים



מערכת שעות
לשנת 2022/23

חמישירביעישלישישניראשון
כדורסל בנים

ד-ו • 14:00-14:45
התעמלות אומנותית

מתקדמת
א • 13:00-16:00

כדורסל בנים
ד-ו • 14:00-14:45

התעמלות אומנותית
מתקדמת

א • 13:00-16:00

כדורסל בנים
ה- ו • 14:45-15:45

כדורסל בנות
ד-ו • 15:00-15:45

כדורסל בנים
ד • 15:00-15:45

כדורסל בנות
ד-ו • 15:00-15:45

כדורסל בנים 
ה- ו • 14:45-15:45

כדורסל בנים 
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנות
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנים
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנות
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנים
ד • 15:45-16:30

כדורסל בנים
א • 16:30-17:15

התעמלות קרקע
ד-ו • 15:45-16:45

בייבי מיני טניס 
גן חובה-א • -16:45

17:30

התעמלות אומנותית
גילאי 3.5-5
16:45-17:30

כדורסל בנים 
א • 16:30-17:15

קפוארה
גן חובה • -16:45

17:30

התעמלות קרקע
א • 16:45-17:30

מיני טניס
ב-ד • 17:30-18:15

התעמלות אומנותית
גן חובה-ב

17:30-18:15

מיני טניס
ב-ד • 17:30-18:15

קפוארה
א-ג • 17:30-18:15

התעמלות קרקע
גיל 4 • 17:30-18:15

מחול 
גיל 4 • 16:45-17:30

התעמלות אומנותית
ג ומתקדמות
18:15-19:00

התעמלות קרקע
ד-ו • 15:45-16:45

התעמלות אומנותית
גן חובה-ב • -17:30

18:15

התעמלות קרקע 
ב-ג • 18:15-19:00

מחול
גיל 5 • 17:30-18:15

ג'ודו 
גיל 4 • 16:45-17:30

התעמלות קרקע
א • 16:45-17:30

התעמלות אומנותית
ג ומתקדמות
18:15-19:00

ג'ודו
א' • 16:45-17:30

בלט וג'אז
א'-ג' • 18:15-19:00

ג'ודו
גן חובה

17:30-18:15

התעמלות קרקע
גן חובה

17:30-18:15

זומבה ילדים
ד-ו • 15:15-16:00

ג'ודו 
ב'-ו' • 17:30-18:15

היפ הופ מצויינות
ו-ז • 19:00-20:00

ג'ודו
ב-ו • 18:15-19:00

התעמלות קרקע
ב-ג • 18:15-19:00

זומבה ילדים
א-ג • 16:00-16:45

עולם החי
ב-ד • 17:15-18:15

אלקטרוניקה 
א-ג • 16:00-17:00

שחמט למתחילים 
ב-ה • 17:30-18:30

היפ הופ מצוינות
ג-ה • 16:00-16:45

היפ הופ
גן חובה-א • 16:45-17:30

Core פילאטיס
20:15-21:15

זומבה נשים
20:00-21:00

הכנה לא'
16:30-17:15

היפ הופ 
גן חובה-א'

16:45-17:30

היפ הופ 
ב-ג • 17:30-18:15

חובבים גברים
כדורסל

21:30-23:00

היפ הופ 
ב-ג • 17:30-18:15

היפ הופ מצויינות
ג-ה • 18:15-19:00

בלט וג'אז
א'-ג' • 18:15-19:00

היפ הופ
ד-ו • 19:00-20:00

היפ הופ
ד-ו • 19:00-20:00

זומבה נשים
20:00-21:00

היפ הופ מצויינות
ו-ז • 20:00-21:00

כדורשת נשים 
21:00-22:30

ציור
א-ג • 16:00-17:00

ציור
ד-ו • 17:00-18:00



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 יחולו שינויים במערכת - נעדכן בהתאם



מערכת שעות
לשנת 2022/23

חמישירביעישלישישניראשון
כדורסל בנים

ד-ו • 14:00-14:45
התעמלות אומנותית

מתקדמת
א • 13:00-16:00

כדורסל בנים
ד-ו • 14:00-14:45

התעמלות אומנותית
מתקדמת

א • 13:00-16:00

כדורסל בנים
ה- ו • 14:45-15:45

כדורסל בנות
ד-ו • 15:00-15:45

כדורסל בנים
ד • 15:00-15:45

כדורסל בנות
ד-ו • 15:00-15:45

כדורסל בנים 
ה- ו • 14:45-15:45

כדורסל בנים 
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנות
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנים
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנות
ב-ג • 15:45-16:30

כדורסל בנים
ד • 15:45-16:30

כדורסל בנים
א • 16:30-17:15

התעמלות קרקע
ד-ו • 15:45-16:45

בייבי מיני טניס 
גן חובה-א • -16:45

17:30

התעמלות אומנותית
גילאי 3.5-5
16:45-17:30

כדורסל בנים 
א • 16:30-17:15

התעמלות אומנותית
גן חובה-ב • -17:30

18:15

התעמלות קרקע
א • 16:45-17:30

מיני טניס
ב-ד • 17:30-18:15

התעמלות אומנותית
גן חובה-ב

17:30-18:15

מיני טניס
ב-ד • 17:30-18:15

התעמלות אומנותית
ג ומתקדמות
18:15-19:00

התעמלות קרקע
גיל 4 • 17:30-18:15

מחול 
גיל 4 • 16:45-17:30

התעמלות אומנותית
ג ומתקדמות
18:15-19:00

התעמלות קרקע
ד-ו • 15:45-16:45

היפ הופ
גן חובה-א • 16:45-17:30

התעמלות קרקע 
ב-ג • 18:15-19:00

מחול
גיל 5 • 17:30-18:15

ג'ודו 
גיל 4 • 16:45-17:30

התעמלות קרקע
א • 16:45-17:30

היפ הופ 
ב-ג • 17:30-18:15

ג'ודו
א' • 16:45-17:30

בלט וג'אז
א'-ג' • 18:15-19:00

ג'ודו
גן חובה

17:30-18:15

התעמלות קרקע
גן חובה

17:30-18:15

היפ הופ מצויינות
ג-ה • 18:15-19:00

ג'ודו 
ב'-ו' • 17:30-18:15

היפ הופ מצויינות
ו-ז • 19:00-20:00

ג'ודו
ב-ו • 18:15-19:00

התעמלות קרקע
ב-ג • 18:15-19:00

היפ הופ
ד-ו • 19:00-20:00

גברים כדורסל
)חובבים(

21:30-23:00

היפ הופ מצוינות
ג-ה • 16:00-16:45

כדורשת נשים 
21:00-22:30

היפ הופ 
גן חובה-א'

16:45-17:30

היפ הופ 
ב-ג • 17:30-18:15

בלט וג'אז
א'-ג' • 18:15-19:00

היפ הופ
ד-ו • 19:00-20:00

היפ הופ מצויינות
ו-ז • 20:00-21:00


